
Çalışmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş 
milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, en sonunda da 

istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar. M. Kemal Atatürk

Bugünkü başarımızın sırrı bence iyi adam kullanmaktan geçer. 
Rahmi Koç

Bizim sevinçlerimiz başkalarının acısı olmamalıdır. Fatih Terim

Yabancı ot keçinin karnını ağrıtır. Ahmet Nazif Zorlu 

Fakire verilen, daha onun eline geçmeden Allah'a ulaşır.
Zeynel Abidin Erdem

Çok çalışmak, mütevazı olmak, tüketiciye saygı duymak ve
zamana ayak uydurmak. Sabri Ülker

Güneş girmeyen eve hastalık girer, büyüme olmayan ekonomide, 
şirkette, ailede ise işsizlik, huzursuzluk, yolsuzluk ve kavga olur. 

Rıfat Hisarcıklıoğlu

Bir istek, bir ideal için yola çıkan kişinin karşılaştığı zorluklardan 
şikâyet etmeye hakkı olamaz. Hz. Mevlana

Kriz zamanları, ölü zamanlar rakiplere fark atma zamanıdır. 
Tahsin  Öztiryaki

Ulvi gayelere harcanan emekler, hicrana uğrasa da,
hüsrana uğramaz. M. Akif Ersoy

Hayatınızın bütününde başarılı, mutlu, yeni bir vizyon sahibi 
olmayı, hayata yeni bir bakış açısıyla bakmayı düşünüyorsanız 

doğru kitabı bulmuşsunuz demektir.   
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nim Şirketini, sanayi ve konut 
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teknik ürünleri üretmek üzere ise 
Faber Vana ve Akış Kontrol Sis-
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Gerek firması ve gerekse şahsı 
adına pek çok ödül almıştır.

Sıradışı sonuçlar ancak
sıradışı gayretlerle elde edilebilir.

En fakir insan kimdir?
Affetmekle kendimize nasıl iyilik 
yapmış oluruz?
Taş kafa, boş kafa, hoş kafa nedir?
İnsan gelişiminin önündeki en 
büyük engel nedir?
Öğrenilmiş çaresizliği nasıl yeneriz?
Yaşamın altın kuralları nelerdir?
Rakipleriniz hangi uygulamaları-
nızı kopyalayamazlar?
İşletmeleri hangi giderler batırır?
Bir işletmeyi besleyen kan 
damarları nelerdir?
Başarılı insanları başarıya 
götüren unsurlar nelerdir?
En tepeye, zirveye çıkmanın yolu 
nedir?
Hayatı güzelleştirmenin kuralları 
nelerdir?
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 
nasıl fetih etti?
İletişimde sihirli kelimeler 
nelerdir?
Hangi insanlar potansiyellerinin 
en iyi noktasındadır?
Sıradışı sonuçlar nasıl elde edilir?
İşletmeler durgunluk 
dönemlerinde neler yapabilir?
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Bu ve benzeri sorular sizi ilgilendi-
riyorsa, cevaplarını bu kitapta 
bulabilirsiniz. 
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ÖNSÖZ

Başarılı olmak, mikro ve makro seviyelerde faydalı olmak, sıra dışı 
olmak hepimizin arzuladığı bir neticedir. İyi niyetli ve çalışkan ol-
mamıza rağmen, sadece metot, üslup ve formüllerini bilemediğimiz, 
düşünce ve davranışlarımızı bizi başarıya ulaştırabilecek formata ge-
tirip uygulayamadığımız için istenilen neticelere ulaşamıyoruz, sıra-
dan kalabiliyoruz. Vitesimizi yükseltemiyoruz. 

30 yıllık deneyimlerim bana, başarıda teknik, taktik ve edep bilgi-
lerinin ne kadar önemli olduğunu ve birçok kaliteli, akıllı ve parlak 
insanın, kendilerine inanılmaz yardımcı olabilecek temel teknik ve 
fikirlerden habersiz olduğunu gösterdi. Pek çok insanın yükselebi-
leceği noktanın çok altında, düşük rakımlarda seyrettiğini gördüm. 
İnsanların pek çok atıl kapasiteye sahip olduklarını biliyorum. Deva-
mında mutsuzluk, az gelişmişlik ve özgüvensizlik kaçınılmaz oluyor,  
verimsiz bir kısır döngüye girilmiş oluyor. 

Deneyimlerim kurucusu ve başkanı olduğum işletmelerimizde, iş 
dünyasında, sahada kazanılmıştır. Denenmiş, netice alınmış teknik 
ve bilgiler olması ile önemlidir. Bu kitapta başarı sonuçları üretme ye-
teneğinizi geliştirecek, isteği uyandıracak pek çok bilgi bulacaksınız. 

Elinizdeki kitap iş ve yaşam deneyimlerimin ışığında, bu yolda 
gelişmek isteyen okuyuculara yardımcı olmak amacıyla hazırlan-
mıştır. Gerekli bilgi ve beceriler tasniflenerek, anlaşılması kolay 
bir şekilde sunulmuştur. Konu başlıkları altında gerek kendi top-
raklarımızdan ve gerekse dış kaynaklardan en rafine ve kaliteli 
bilgiler verilmiştir. Mümkün mertebe potansiyelimizi açığa çıka-
racak tüm konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

Kitabın oluşmasında halktan, sahadan ve geniş bir kaynak ağından 
faydalanılmıştır. 

Kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olması açısından sözler, konu baş-
lıkları altında düzenlenerek kodlanmıştır. Anlaşılabilirlik katsayısını 



artırma adına, sözlerin devamına konu ile ilgili anekdotlar, tarihten 
olaylar, başarı hikâyeleri ve kıssalar ilave edilmiştir. İsimlerini yaza-
madıklarımızın affına sığınıyorum. 

Deneyim düzeyiniz ne olursa olsun, kitaptaki pek çok söz, yaşamı-
nız veya işinizle ilgili yenilikçi düşünceleri doğuracak üstün bir çıkış 
ve çözüm noktası olabilecektir. Kitabın bir başarı antrenörü olarak, 
ideal bir arkadaş olarak gelişim, başarı ve mutluluk yolunda okuyu-
cularıma, gençlerimize, girişimcilere ve işletmelere katkılar sağlaya-
cağına inancım tamdır. Faydası kanıtlanmış stratejiler uygulamak 
üretkenliğinizi, etkinliğinizi yükseltecektir.

İş ve özel yaşamımda ki yıllar boyu oluşan deneyimlerimi, gözlemle-
rimi sizlerle paylaşmaktan mutluyum. Kitabın tüm okuyucularıma, 
gençlerimize, girişimcilerimize, yöneticilerimize, liderlerimize fay-
dalı olmasını ve yüreklerimize heyecan katmasını diliyorum.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

R. Ali TOPÇU



GÜZEL TÜRKİYE’M

BOYNUNDA MAVİ GERDANIN
CENNET KÖŞESİ HER YANIN
YILDIZISIN BU DÜNYANIN

EY BENİM GÜZEL TÜRKİYE’M

EDİRNE’DEN AĞRI’YA
SEVDA OLDUN BU CİHANA
CANIM FEDA OLSUN SANA

EY BENİM GÜZEL TÜRKİYE’M

AKDENİZ’DEN MARMARA’YA
EGE’DEN ANADOLU’YA

KARADENİZ’DEN DOĞU’YA
EY BENİM GÜZEL TÜRKİYE’M

GÜL SENDE, BÜLBÜL SENDEDİR
YORULAN GÖNÜL BENDEDİR

ANKARA’MIZ SİNEMDEDİR
EY BENİM GÜZEL TÜRKİYE’M.

Ramazan Toprak
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A01  AÇLIK, TOKLUK

•	 Fakir adam, malı az olan değil arzusu çok olandır. Seneca
•	 Çıplak ayaklı olmak, ayaksız olmaktan iyidir.  Herbert
•	 Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım. Cenap Şehabettin
•	 Gözü doyurmak zordur, göz mevcuda çabuk alışır ve üstünü ister.
•	 Mide doyar, göz doymaz. 
•	 Yedirme lezzeti, yeme lezzetinden daha lezizdir.
•	 Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. Goethe
•	 Açlık buluttur. Kul acıktığı zaman bulut yağmuru yağdırdığı gibi, 

kalp de hikmeti yağdırır. Bayezid Bistami
•	 Karnınızı tıka basa doldurmayınız. Zira mideyi doldurmak, kal-

binizdeki hikmet nurunu söndürür. Hz. Muhammed (sav)
•	 Mide dolunca fikir uyur, hikmet ölür ve azalar durur.

Lokman Hekim
•	 Yarımı elleme, tama dokunma, hadi gel ekmek yiyelim.

Kayseri Atasözü
•	 Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı bul-

dum. Şibli
•	 Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz.  Jonathan Swift
•	 İhtiras, doymak bilmez bir canavardır.  Brachvogel
•	 İhtiyaç, kanun tanımaz.  Publilius Syrus
•	 Aç aslandan tok domuz yeğdir.
•	 Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 
•	 Aç kurt aslana saldırır.
•	 Yeryüzünde bütün ıstıraplar aza kanaat etmemekten doğar.  

Firdevsi
•	 İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. İnsa-

nın gözünü ancak bir avuç toprak doyurur. 
 Hz. Muhammed sav.
•	 Tilki, aslan artığı ile doyar. Nizami
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•	 Bir belde de bir kişi açlıktan ölürse o ülkenin tüm halkı onun ölü-
münden sorumludur.  İbni Hazm

•	 İki aç vardır, doymazlar: Birincisi ilmin, ikincisi malın açıdır. Hz. 
Muhammed (sav) 

DÜNYANIN EN FAKİR ÜLKESİ DÜNYANIN EN MUTLUSU. 

Kaç kez duymuşsunuzdur şu sözü: “Çok parası var, malı mülkü var, 
ama mutlu değil”

Bu cümledeki “ama” “Aslında para, mal mülk mutluluk getirir” hük-
münü de içermektedir. Hepimiz “Saadet parayla satın alınmaz” de-
sek de “ Bu zamanda parasız bir şey olmaz” demekten kendimizi ala-
mayız. Londra Ekonomi Okulu’nun profesörlerince gerçekleştirilen 
araştırma, “Mutluluk parayla satın alınamaz” hakikatinin doğrulu-
ğunu bir kere daha ispat ediyor. Araştırmaya göre, dünyanın en mut-
lu toplumunun yaşadığı ülke, ne Amerika, ne Almanya nede başka 
bir “Zengin ülke” “Dünyanın en mutlu toplumu, yine dünyanın en 
fakir ülkelerinden birisi: Bangladeş. Dünya cenneti olarak gösterilen 
ABD ise ancak 46. sırada. İkinci en mutlu ülke yine milli geliri en 
düşüklerden birisi: Gana. Sonra da Litvanya, Hırvatistan, Estonya ve 
Hindistan geliyor.

Araştırma, Bangladeş’teki insanların küçük gelirlerden, mesela ka-
barık banka hesaplarına sahip İngilizlerden çok daha fazla mutluluk 
elde ettiklerini ortaya koyuyor. Avusturya, Hollanda, İsviçre, Kana-
da ve Japonya gibi en zengin ülkeler en fakirlerden daha mutsuz bir 
tablo sergiliyor. 

Bu arada, 40 yıl öncesine göre harcayacak paraları iki kat artan İngi-
lizler “ Hayat Kalite” lerinin arttığına inanmıyor. Araştırmacılar, zen-
gin ülkelerdeki kişilerin çoğunun “Duygusal Fakirlik” ten muzdarip 
olduğunu, bu fakirliğin de aşırı tüketim ve aile hayatının parçalan-
masından kaynaklandığını belirtiyor. 
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A02 ADÂLET

•	 Adâletsizlik eden, adâletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.
Demokritos 

•	 Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir teh-
dittir. Montesqieu

•	 Zulüm ile abada olanın sonu berbat olur.
•	 Ele attığın taş başını yarar.
•	 Ağlatan gülmez.
•	 Kazma kuyuyu, kendin düşersin.
•	 Mazlumun ahı, indirir şahı.
•	 Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında bulursun.
•	 Kötülük eden pişmanlık biçer.
•	 Zarara zararla karşılık vermek yoktur. Hz. Muhammed s.a.v
•	 Hırsızın da malını çalan bulunur.  Alain
•	 Hak, kulundan intikamın yine abd ile alır. Bahri Dede
•	 Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise, süsü ve güzelliği-

dir. Hz. Ali (ra)
•	 Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.
 Emile Zola
•	 Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.  William Godwin
•	 Adalet dünyada kalktığı takdirde, insan hayatına değer verecek 

bir şey kalmaz.  Kant
•	 Adâletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur. Amyot
•	 Adalet herkese hakkını vermektir.  Justinian
•	 Adalet, insanlığın en yüksek ülküsüdür. R. Von ihering 
•	 Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.  Chateubriand
•	 Adalet... Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese 

kendine ait olanı vermek,  Ulpianus 
•	 Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en 

yüksek mertebesidir.  Hz. Ali (ra)
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•	 Adaleti satmak vatanı satmaktır.  Atasözü
•	 Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, 

bu felaketini hiçbir başarı ile telâfi edemez.  W.E.Channing 
•	 Adaletin hedef ve gâyesi eşitliği sağlamaktır.  R.Vo Ihering
•	 Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene 

kuvvetlidir. John webster  
•	 Ben haklı olmayı başbakan olmaya tercih ederim.  Henry Clay
•	 Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. 

Francois V.La Rochefoucauld
•	 Gerçeği bilenler ile onu sevenler hiçbir zaman eşit değildirler. 

Konfüçyüs
•	 Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını içiniz.  F.R.Atay
•	 Asil ve şerefli insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.
 Konfüçyüs
•	 Kim kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti, ba-

şına bela olur.  Beydeba
•	 Adaletin bulunmadığı bir ülkede herkes suçludur. Düverger
•	 Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.  Montaigne  
•	 Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız.  Gandhi 
•	 Hâkimler lehine hüküm verseler de sen gerçek hükmü vicdanın-

dan iste. Hz. Muhammed (sav)
•	 Zulme uğrayanların gözyaşı, alev alev yanan ateşten daha yakıcı-

dır.
•	 Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer (ra)
•	 Toplumsal barış açısından ferdin hukuku toplum hukukuna feda 

edilmez. Tam tersine toplum hukuku ferdi haklar üzerine otur-
tulmalıdır. 

•	 Mal cimrilerde, silah korkaklarda, idare de zayıflarda olursa, işler 
bozulur.
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•	 Hukukun en kötüsü; suçsuzu korkutandır. Beydeba 
•	 Ayarı bozuk olanın, tartısına güven olmaz. Hakim Sinani
•	 Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse, tebaası ağacı kökün-

den söker. Sultan, beş yumurta için zulmü reva görürse, askerleri 
bin tavuğu şişe vururlar. Şeyh Sadi-Şirazi

•	 Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet za-
limdir. Atasözü

•	 Adalet yürüyen yerde şecaate ihtiyaç kalmaz. Aristoteles
•	 Haksızlık önünde eğilmeyiniz, o zaman hakkınızla birlikte, şere-

finizi de kaybedersiniz. Hz. Ali (r.a)
•	 Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her türlü kötülü-

ğe katlanmalıdırlar. Hz. Ali (ra)
•	 Halkın indindeki değil, Hakk’ın indindeki itibarına bak.

Hekimoğlu İsmail 
•	 Aşırı adalet, aşırı adaletsizliktir. Cicero
•	 Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliği-

dir. Hz. Ali (ra)
•	 Adalet kâinatın ruhudur. Ömer Hayyam
•	 Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü o zaman hakkınız ile şere-

finizi de kaybedersiniz.  Hz. Ali (ra)
•	 Kim zerre miktar iyilik yaptıysa onun karşılığını bulacak, kim 

zerre miktar kötülük yaptıysa onun karşılığını bulacaktır. Ayet-i 
Kerime Zilzal 7,8

•	 Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir.  Geongeb 
Cyelehcau

•	 Kötü bir işin en güçlü tanığı vicdanımızdır.  Hz. Ömer (ra)
•	 Adalet olmayınca bir yerde, insan düşer o yerde her derde.

Türk Atasözü
•	 Adalet güzeldir, ama yöneticilerde olursa daha güzeldir. Cömert-
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lik güzeldir ama zenginlerde olursa daha güzeldir. Çekinmek 
güzeldir ama yoksullarda olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir 
kuvvetlide olursa daha da güzeldir. Tövbe güzeldir ama gençlerde 
olursa daha da güzeldir. Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa 
daha da güzeldir. Hacı Bayram-ı Veli

•	 Adalete dayanan yasa, bu göğün direğidir. Kutadgu Bilig
•	 Zorbalığa taviz verilirse, dürüst insanlara yaşama hakkı tanınma-

mış olur.

A03 AFFETMEK, BAĞIŞLAMAK

•	 İnsanların söküğünü yakaladığınızda, buraya parmağınızı sokup 
cart diye yırtmayınız. Affediniz, hoşgörülü olunuz.
 Prof. Dr. Esad Coşan

•	 Bir sürçmekle at ayağı kesilmez. Pir Sultan Abdal
•	 Başkalarını sık sık affedin, fakat kendinizi ve nefsinizi asla!
•	 Bağışlanmayacak tek hata yapılan hatayı kabullenmemektir.
•	 Bağışlamak kadar kusursuz bir intikam yoktur. Johns Billings
•	 Affın en güzeli, hasmını ezmeye muktedir iken yapılandır. Ömer 

Bin Abdülaziz
•	 Affetmek, intikam almaktan daha iyidir. Pittakos
•	 Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. Sadi
•	 Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.  Schiller
•	 Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez. Goethe
•	 Af, nefsin zekâtıdır. Hasan Bin Sehl
•	 Cezalandırmaya muktedir olduğun zaman affet ki affın değeri ol-

sun.
•	 Hiç kimsenin hatsını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatsı-

nı, başka birini misal vererek anlatınız. Hz. Ali (ra)
•	 Merhamet, her vakit intikamdan daha asildir.  W. Shakespeare
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•	 Kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. Ona, hatasını başkalarını 
misal göstererek anlatınız.   Hz. Ali (ra)

•	 Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Schiller
•	 Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başka-

larını affet. Çin Atasözü
•	 Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi asla.  P. Cyrus
•	 İnsan sevdiği müddetçe affeder. La Rochefo-Vould
•	 Affetmek kulun ancak izzetini arttırır, öyleyse affediniz ki, Allah 

sizi aziz kılsın. Hz. Muhammed (sav)
•	 Her kimin kardeşi yanına özür dileyerek gelirse, ister haklı olsun, 

ister haksız özrünü kabul etsin. Muhammed (sav)
•	 Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başka-

larını affet. Çin Atasözü

AFFETMENİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ, PATATES 

Bir lise öğretmeni, bir gün derste öğrencilerine bir teklifte bulunur: 
Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz?

Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul 
ederler.

O zaman der öğretmen. Bundan sonra ne dersem yapacağınıza da 
söz verin. Öğrenciler bunu da yaparlar. Şimdi yarınki ödevinize ha-
zır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates geti-
receksiniz! Öğrenciler, bu işten pek bir şey anlamamışlar. Ama ertesi 
sabah hepsinin sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. 
Kendisine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen:

Şimdi, bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates 
alın, o kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun.

Bazı öğrenciler torbalarına üçer beşer tane patates koyarken, bazıla-
rının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen, kendisi-
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-
masını yapar:

sıranızın üstünde? hep yanınızda olacaklar.

Hocam, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor.

-
lar bana artık. Hem sıkıldık, hem yorulduk! Öğretmen gülümseye-

-

-

A04  AHLAK, İŞ AHLAKI

• 
Hz. Muhammed (sav)

• 
• 
• -

lardır. 
• 
• 

• Güzel yüzlüye kırk günde doyulur, güzel huyluya kırk yılda do-
yulmaz.  Atasözü
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•	 Utanmadıktan sonra istediğinizi yapabilirsiniz.
•	 Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür. Hz. Mevlana (ra)
•	 Yerde olanlara merhamet ediniz ki, gökte olanlar da size merha-

met etsinler. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde yarar yoktur.
 Hz. Ali (ra)
•	 Bu zamanda lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha tesirlidir.
•	 Sağlıklı bir iş ahlakı demokratik, yaratıcı, özgür ve girişimci bir 

toplum düzeninin en büyük güvencesidir. Nejat Eczacıbaşı
•	 Utanç duymamak kadar utanç verici bir şey yoktur. Augustın. 
•	 Zindanların en darı, ahlakı, ahlakına uymayan insanlarla bir ara-

da bulunmaktır. Ebu Ali Ruzbari
•	 Hiç bir kalbe kapısı kırılarak girilmez! Ahlak ve zerafet bütün gö-

nül gümrüklerinde geçerli pasaporttur. Selahaddin Şimşek
•	 Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlak güzelliğidir. Çünkü ahlakı 

güzel insan her yaşta güzeldir. Ali Fuat Başgil
•	 Kazanılanlardan şımarmamak, kaybedilenlerden de yıkılmamak 

önemlidir.
•	 Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle dav-

ran. Fakat ilk iyi davranışı sen yap. David Hume
•	 Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Hz. 

Muhammed (sav)
•	 İçinizde kim bir kötülük görürse, onu eliyle; gücü yetmezse diliy-

le düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Bu imanın 
en zayıf noktasıdır. Hz. Muhammed (sav)

•	 Kindarlık ve sertlik, şeytanı dışa kovmaz, içe atar.  Aleksis kivi
•	 Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan 

deneyimlerden alınır. Mark Twain
•	 Alay; çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir.
 Jean de la Bruyere
•	 Hayırlı işlerde yeter demeyiniz.  A. Candan
•	 İyiliğin şerefi acele yapılmasındadır.  Hz. Ömer (ra)
•	 Hayırlı işlerin muhzırı çok olur. 
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•	 Müjdeleyin nefret ettirmeyin, kolaylaştırın zorlaştırmayın.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanların en hayırlısı, diğer insanlara faydalı olandır.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Etiğin dayandığı temel koşul, iyi niyettir.  Anonim
•	 Kalbi beş şey tedavi eder: Devamlı Kur’an-ı Kerim okumak, Az 

yemek, Geceleri kalkıp namaz kılmak, İyi ve temiz insanlarla be-
raber bulunmak, Sabahları dua ve niyazda bulunmak.

 Hz. Muhammed (sav)
•	 Ahlakın bulunduğu yerde devletin masrafı az olur.
 Corci Zeydan
•	 Şefkat öyle bir dildir ki, sağır işitebilir, kör de okuyabilir. Mark 

Twain
•	 Gözyaşları ile yıkanan yüzden daha temiz yüz olamaz.
 W. Shakespeare
•	 Gözyaşları, ıstırabın sessiz sözleridir.  Voltaire
•	 Güzellik, bakan gözdedir. Osman Nuri Ekiz
•	 Gül sunan elde bir miktar gül kokusu kalır. Çin Atasözü
•	 Göz kalbin aynasıdır. Bediuzzaman
•	 Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mal eder.

Bediuzzaman 
•	 İnsanlarla çamur güreşi değil, er meydanında güreş yapmak ge-

rekir.
•	 Güneş, kötüleri bile aydınlatır.  Seneca
•	 Ahlak kanunları çiğnenmeye hiç gelmez, hemen öcünü alır.

Tolstoy
•	 Yapılan işlerin en hayırlısı, sonu en iyi olandır. Beydaba
•	 Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar. İbni Sina
•	 Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşayamaz. Montaigne
•	 Allah’ım dört şeyden sana sığınırım; faydasız ilimden, itaatsiz 

kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan.
Hz. Muhammed (sav)
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•	 Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Kıskançlık ruhun hastalığıdır.  John dryden
•	 Veren unutmalı, alan ise sonsuza dek hatırlamalı.
•	 Benlik, nefret edilecek bir şeydir. Pascal
•	 Bir kimse kendisi için istediği bir şeyi mümin kardeşi için de iste-

medikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Hz. Muhammed (sav)
•	 Allah indinde amellerin en değerlisi, devamlı olandır.
•	 Kötülüklerini herkesin görmesinden çekinmeyen adam, insanla-

rın en şerlisidir.
•	 Aynaya çok sık bakan, kusurlarını çok az görür.
•	 Ahlak duygunuz, ihtiraslarınızı kontrol eder.  B. Shaw
•	 Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. 

Hasan-ı Basri
•	 Himmetini şahsına hasreden, insan değildir. Bediuzzaman
•	 İnsanın rütbesi yükseldikçe utancı azalır.  Mahmut Kemal İnal
•	 Kötülüğe kolayca girilir, ama güç çıkılır.  Madame de Maintenon
•	 İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız ka-

lırlar.  Newton
•	 Niyeti iyi olanın akıbeti hayra çıkar. Niyeti hayır olana şer dokun-

maz. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.
•	 Affetmek fazilettir. Kararlı olmak meta’dır, sahip olunan maldır. 

Kararsız olmak ise zayi olmaktır. Doğruluk emanet, yalancılık 
hıyanettir. İnsaf rahatlık, şer küstahlıktır. Emanete hıyanet etme-
mek, imandandır, güler yüzlülük ihsandandır. Doğruluk kurtarır, 
yalan felâkete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar, yerinde kul-
lanılmayan zenginlik azdırır. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lez-
zet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. Hasede yıpratır, nefret çökertir.   
Hz. Ali (ra).

•	 Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Zinaya yaklaşmayın. Gerçekten o, çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir 
yoldur. Hz. Muhammed (sav)
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•	 Hiç unutmamaktan dolayı muayyen zamanları önceden hatırla-
yamamak herhalde kabul edilebilir mazerettir.

•	 Kendimizi bırakıp başkasını konuşmaya başladığımızda yeryüzü 
karalar sarar.

•	 Asıl kurban kesmek, içimizdeki nefsimizi boğazlamaktır.
Beyaziti Bestami

•	 İnsana sadakat yaraşır görse de ikrahı, yardımcısıdır doğruların 
Hz. Allah.  Ziya Paşa 

•	 Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. 
Ölüleri diriltmekten daha iyidir.  Channııng 

•	 Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.   Napoleon 
•	 Güzel duyguların daima uyanık tutulması gerekir.
•	 İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
•	 İnsana iyilik yapma fırsatı günde birkaç kez ancak gelirken, kötü-

lük yapma fırsatı ise yüzlerce gelir. İyilik avcısı olunmalı ve karşı-
mıza çıkan iyilik fırsatları kaçırılmamalıdır. 

•	 Ev bir kez bittikten sonra duvarcı unutulur.
•	 Samur kürk değildir insana meziyet veren, irfan ve edeptir kişiye 

izzet veren.
•	 Kıyamette teraziye konan en yüksek şey güzel ahlaktır.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır, Fazilet duygusu 

insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş sayılsın 
korkusu Allah’ın, Ne irfanın kalır etkisi kesinlikle, ne vicdanın.  
M. Akif Ersoy

•	 Müslümanlık huyun güzelliğinden ibarettir.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.
 Necip Fâzıl Kısakürek
•	 Kalbini kazanamadığınız insanın fiiliyatını kazanamazsınız. 
•	 Duygularımızı dışa vururken kendimize ve etrafımızdakilere za-

rar vermemesi için onları iyi yönetmeliyiz.
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•	 Su buzu erittiği gibi güzel ahlakta günahları eritir yok eder. Sirke 
balı bozduğu gibi kötü ahlakta ameli bozar.

•	 En güzel hicret, kötü huylardan güzel ve yararlı huylara yapılan 
hicrettir. Hadis-i Şerif

•	 Huzuru kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur.  
La Rochefoucauld

•	 İçinizde ne taşıyorsanız dışınızda onu bulursunuz.
 Zübeyir Gündüzalp
•	 Ahlakın bulunduğu yerde devletin masrafı az olur.
 Corci Zeydan
•	 Çocuğun utangaç oluşu iyi ahlak sahibi olacağına işarettir.
 İmam Gazali
•	 Ahlak ve edep aklın dışarıdan görünüşüdür. Kişinin aklı, edebi 

kadardır. Akılda kemalin şartı ahlak ve edepte kemaldir.
 Hz. Ali (ra)
•	 Hakikat bir ama rivayet muhteliftir.
•	 Irmak geçilirken at, rüşvet alırken avrat değiştirilmez.
•	 İyice bilmediğin bir şeyi söyleme, arkasına düşme. Çünkü kulak, 

göz, kalp bunların hepsi yaptıklarından mesuldur.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Dört şey sende olduktan sonra dünyada ki kaybından sana bir 

zarar gelmez: Emaneti korumak, doğru söylemek, güzel ahlak ve 
helal lokma.

•	 Nerede olursan ol Allah’tan kork ve kötülüğün peşinden hemen 
iyiliği yetiştir ki, onu silip yok etsin.

•	 Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil de kalplerinize bakar.
•	 Hayırlı işlerde acele ediniz, iyilik hususunda yarış ediniz.
•	 Hayâ imandan bir şubedir. Hayâsı olmayan kimsenin imanı da 

yoktur.
•	 İmanca en mükemmeliniz, ahlakça en güzelinizdir. En hayırlınız 

kadınlara karşı en iyi davrananızdır.
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•	 Ya Resulullah hangi müslümanlar daha faziletlidir? diye soruldu-
ğunda, Resulu Ekrem: Elinden ve dilinden Müslümanların salim 
kıldığı kimsedir, buyurdu.

•	 Ya hayır söyle, Ya sükût et.  Hz. Ebubekir (ra)
•	 Ciddi de olsa, şaka da olsa, yalan söylemek caiz değildir.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.
 Pestaluzzi
•	 Hayâ perdesi yırtılınca, pencereler çıplak kaldı.
 Selim Gündüzalp
•	 Güzel sözler, güleç yüzler, tatlı diller, gönüllerde azizdir.
 Erzurumlu İbrahim Hakkı
•	 Bir mü’minin, diğer bir mü’min kardeşine takdim edeceği hediye-

lerin en kıymetlisi; tatlı söz, güler yüz, güzel ve yüce ahlak mana-
sına gelen hikmetli nasihatlerdir.

•	 Bir suça göz yuman, ikincisini davet eder, Utanmasını bilmemek, 
utanç verecek bir şeydir. Latin Özdeyişi

•	 Aldatılsan dahi sakın kimseyi aldatma! M.Abdülfettah
•	 Kendini bilmek basiret, kendini görmek ise körlüktür. Kendini 

bilen hem Hak’ka hem de halka yaklaşır, kendini gören ise benli-
ğinden başka herşeyden uzaklaşır.   M.Abdülfettah

•	 Gösteriş, insanı Hak’dan, aldatma ise hem Hak’dan hem halktan 
uzaklaştırır. M.Abdülfettah

•	 Babaların evlatlarına bıraktıkları servetin en hayırlısı edeptir.
Hz. Ali (ra)

AHİLİK NASİHATI

USTANIN ÇIRAĞINA NASİHATI
•	 Harama bakma.
•	 Haram yeme.
•	 Haram içme.
•	 Doğru, sabırlı, dayanıklı ol.
•	 Yalan söyleme.
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• Büyüklerden önce söze başlama.
• 
• Kanaatkar ol.
• Dünya malına tamah etme.
• 
• -

• 

A05  AİLE, EVLİLİK, HANIM, KARI- KOCA İLİŞKİLERİ

• 

• 

• -
Bacon

• 
katına çıkmasıdır. Arthur Schopenhauer 

• 
Butler

• 

• . Emerson
• Atasözü
• Atasözü
• Tos
• Atasözü
• -

-
me sanatıdır. 

• 
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•	 İyi bir damat kazanılmış bir erkek evlat, kötü bir damat kaybedil-
miş bir kız evlat demektir.

•	 Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre destandır.
Lamartine

•	 Kadın çok bilinmeyenli denklem gibidir, erkeğin ömrü onu çöz-
mekle geçer.

•	 Kadın erkeğin eşi, evin güneşidir.
•	 Kadın var, arpadan aş yapar, kadın var buğdaydan termaş yapar. 

Atasözü
•	 Dumansız baca, kahırsız koca olmaz. Atasözü
•	 Sizin hayırlınız, aile fertlerine hayırlı olanınızdır.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.  R. W. Emerson
•	 Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.

N. Alekseyeviç Otrovski
•	 Evlenirken kör olanın, evlendikten sonra gözleri açılır.

Jackie Gleason
•	 Anneye yapılan iyiliğin mükâfatı, iki mislidir.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Ana başa taç imiş, her derde deva imiş, Bir evlat pir olsa da, anaya 

muhtaç imiş, ön teker gider arkadaki onu takip eder.
•	 Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra yarı 

yarıya kapatın. Portekiz Atasözü
•	 Bir kadın, oğlunu aklı başında biri yapabilmek için 20 yıl uğraşır, 

bir başka kadın gelir, 20 dakikada aklını başından alır. 
•	 Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.

Amerika Atasözü
•	 Evlenen insan üzülebilir, evlenmeyen ise, mutlaka üzülecektir.

A06 ARKADAŞ

•	 İnsanların en acizi arkadaş edinmek hususunda kusur gösteren-
dir. Bundan daha aciz olanı da elde ettiği arkadaşları elinden ka-
çırandır.
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• 
komşu hakkı kadar kutsal olan arkadaşlık hakkı’dır. Arkadaşlık 

başarılı olmuşlardır. 
• 

azdır.
• Üzüm üzüme baka baka kararır. Türk Atasözü
• Goethe
• Türk Atasözü
• 

Atasözü
• 

-

yandan tutmuş olacaksın. 
• 
• 
• 

Alman Atasözü 
• 
• Düşmanı olmayanın arkadaşı da yoktur.  
• -

• 
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•	 Yoldan önce arkadaşı, evden önce komşuyu sor.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Hayat arkadaşlıktan daha büyük bir hediye veremez. Voltaire
•	 Kötülüğünden komşusu emin olmayanın, imanı kâmil değildir. 

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Kişinin Allah katında yaptığı şeylerden, namazdan üstün olan tek 

şey iki kişinin arasını düzeltmesi ve Müslümanlar arasında zulme 
mâni olmasıdır. 

•	 İyi arkadaş yalnızlıktan, yalnızlıkta kötü arkadaştan hayırlıdır. 
Hz. Muhammed (sav)

•	 Biz insanlar en çok birlikte olduğumuz insanlara dönüşürüz.
Mümin Sekman

TİLKİ İLE YILANIN ARKADAŞLIĞI

Tilki ile yılan arkadaş olurlar. Belli bir yol yürüdükten sonra nehire 
gelirler. Geçerken yılan tilkiye hainlik düşünür ve ben bunu burada 
zehirleyeyim öldüreyim der. Bunu da açıkça söyler tilkiye. 

Tilkide tilkilik düşünür ve yılan kardeş beni nasıl olsa öldüreceksin 
kafanı uzat, güzel gözlerini bir göreyim sonra öldür der.

Yılan kafasını uzatır, uzatmaz. Tilki yılanın kafasını ağzına alır ve 
onu öldürür.

Tilki, ölmüş olan yılanı kıyıya çıkarır ve dümdüz yere sererek, bak 
yılan kardeş ben öyle eğri büğrü kardeş istemem der…

A07  AKIL-İRADE 
•	 Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, 

akıllı bir insandır. Epiktetos
•	 Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü 

gözdür. Yusuf Has Hacip
•	 Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.
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•	 İyi bir kafa, yüz güçlü elden daha iyidir. Thomas Fuller
•	 Ham düşünceleri ancak akıl pişirir. Firdevsi
•	 İnsan, aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

Albert Einstein
•	 Alın terinin yerini artık beyin teri aldı.
•	 Akıllı bir insanın ülkesi, bütün dünyadır.  Aristofanes
•	 Aklınla gör, kalbinle işit. Türk Atasözü
•	 Ham düşünceleri akıl pişirir. Firdevsi
•	 Aklın ermediği işlere, kalp müdahale eder. 
•	 Kolektif zekâ dehayı geçer. 
•	 Hiç birimizin aklı hepimizin ki kadar güçlü değildir.

Warren Bennis
•	 Akıl yaşta değil baştadır.
•	 Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Atasözü 
•	 Acıklı başta akıl olmaz. Atasözü
•	 Gafil kuşun avcısı çok olur.
•	 Tekerlek kırılınca yol gösteren çok olur.
•	 Zafer daima akıllılara güler.
•	 Bedenimiz bizim bahçemizdir, irademiz ise onun bahçıvanıdır. 

W. Shakespeare
•	 Aklı olan her düşündüğünü söylemez, fakat her söylediğini düşü-

nür. Aristotoeles
•	 Akıldan başka her şey çoğaldıkça değerinden kaybeder.
•	 Zekâ kafanın içindeki altın madenidir. Pitigrilli
•	 Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.

Hz. Ali (ra)
•	 Akıllı kuzu 9 anne koyundan süt emer, akılsız kuzu kendi anne-

sinden bile süt ememez. 
•	 Öncelikler sıralaması açısından şuurlu olmak doğru düşünmenin 

teminatıdır.
•	 Aklın nuru fenni ilimler, kalbin ziyası ise dini ilimlerdir. Bu ikisi 

olmadan hakikat tecelli etmez.



25

•	 Boynuzu olup da aklı olmayan öküzden korkarım. Seyhurries 
•	 Vücut için jimnastik neyse, akıla da okumak odur.

Joseph Addison
•	 İnsan dinlemekle akıllanır, konuşmakla pişman olur. Atasözü
•	 Cahilin sonda göreceği şeyi, akıllılar önce görür. Mevlana
•	 Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.

Cenap Şehabettin
•	 Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
•	 Akıl bir anahtardır ama her kapıyı açmaz. Ömer Sevinçgül
•	 İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiç bir şeye ulaşamaz.

Albert Einstein
•	 Eğer bir akılsızla tartışıyorsan, iki akılsız tartışıyor demektir. 

Anonim
•	 İnandığınız zaman, aklınız o şeyi yapmanın yollarını bulur. İnan 

ve Başar.
•	 Aklınız bir günde sayısız düşünce üreten verimli bir fabrika gibidir.
•	 Akıllı, seçme insanlar, mütevazı olurlar. Meyveleri olgun olan 

ağaç, başını yere eğer. Şeyh Sadi
•	 İki şey akıl hafifliğini gösterir. Konuşacak yerde susmak, susacak 

yerde konuşmak. Sadi Şirazi
•	 Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
•	 Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıl-

larını kullanır. Bernard Shaw
•	 Akıllı kimse, ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra ken-

disine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Hz. Muhammed (sav) 
•	 Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.

H. De Balzac
•	 Akıllı insan düşündüğü her şeyi söyleyemez, Fakat söyleyeceği 

her şeyi düşünerek söyler. Aritotales
•	 Ağır taşı kimse yerinden oynatamaz. Anonim
•	 Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi ça-

larlar. Goethe            
•	 Az bilen çok, çok bilen az konuşur. Konfüçyüs 
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•	 Akılsız başın cezasını ayak çeker. Türk Atasözü
•	 İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir. 

Namık Kemal
•	 İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. Albert 

Einstein
•	 Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullan-

maktır. Descartes
•	 Akıllı insanlar düşmanlarından birçok şey öğrenirler.

Aristophanes
•	 İyi ve kötü şartlarda değil, şartlarla karşılaşan kişinin aklındadır.
•	 Dünyada iki güç vardır. Fikir ve Kılıç. Fikir daima galip gelmiştir.
•	 Daha akıllı olmaya çalışmayanlar, gerçekten ahmak ve cahil kim-

selerdir. Eflatun
•	 İçki içeri girer girmez, akıl da dışarı çıkar. George Herbert
•	 İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir, asıl mesele onu iyi kullan-

masını bilmektir. Rene Descartes
•	 Herkes aynı düşünüyorsa hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor de-

mektir. W.Lipmann
•	 Bir adamın aklının derecesini soru sormasından anlarım.

Hz. Ömer (ra)
•	 Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref 

olmaz. Hz. Ali (ra)
•	 Akıllı olan üç kimseyi hafife almaz; Âlimleri, Hükümdarları, 

Dostları. Âlimleri hafife alanın ahireti gider.
•	 Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.

Shakespeare
•	 Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz. C. Marcus Aurelius
•	 İradene hâkim, vicdanına esir ol. Aristo
•	 Bir irade, kendisinden daha güçlü bir iradeye karşı koyamaz. 

Dante
•	 İradene hâkim, vicdanına esir ol.  Aristo
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•	 Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da aklı-
nı kullanır. Bernard Shaw

•	 Akıllı kişiler, sahip olmadıkları şeylere üzülenler değil; elde ettik-
lerine sevinenlerdir. Epiktetos

•	 Akıllı adam, bulunduğundan daha fazla fırsat üreten adamdır. 
Francis Bacon 

•	 Kişinin ayakta durabilmesini sağlayan akıldır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Az da olsa başarılı olmak hiç başarı göstermeyen çok akıllı ol-

maktan iyidir. Muhammed (sav)
•	 Akılsız kişiden uzak dur. Çünkü sana öğretecek bir şeyi yok.

Hz. Süleyman (as)

TAŞ KAFA, BOŞ KAFA VE HOŞ KAFA 

Harun Reşidin mürşidi Behlül-ü Dana, bir gün pazara 3 tane kuru 
kafa getirerek satmaya başlamış.

Kaça satıyorsun? Diye soranlara da:

Biri bir paraya, biri on paraya, biri de ağırlığınca paraya, demiş.

Ey Behlül! Bu fiyat farkları neden? Diye soranlara, şu açıklamayı 
yapmış:

Birinci, taş kafadır; en ucuzdur. Çünkü hiç nasihat dinlemez.

İkincisi, boş kafadır; nasihat dinler, ama tutmaz.

Üçüncüsü ise, hoş kafadır. Hem dinler, onunla amel eder. Hem de 
başkasına öğretir. Bunu da ağırlığınca paraya veriyorum.

A08   ALIŞKANLIKLAR

•	 İnsan alışkanlıklarının esiridir. Alışkanlıklara esir olan başarısız-
lığa mahkûm olur.

•	 İnsanların doğaları birbirine benzer, onları ayrı kılan şey alışkan-
lıklarıdır. Konfüçyüs
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•	 Alışkanlıklar kablo gibidir. Her gün onun bir ince telini öreriz, 
sonunda kırılmaz hale gelirler. Horace Mann

•	 Alışkanlıklar halata benzer; her gün bir lifini örer ve sonunda onu 
kopmayacak bir hale getirirsiniz. Horace Mann

•	 Alışkanlık sızan gaza benzer, önce anlamazsınız, sonra kurtula-
mazsınız.

•	 Alışkanlık demirden bir gömlektir.
•	 Eti tadan köpek, artık kuru etmeğe dönmez. Ahmet Haşim
•	 İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. İbn-i Haldun
•	 Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Amos Parrish
•	 Hayatlarımızı biçimlendiren ara sıra yaptıklarımız değil, sürekli 

olarak yaptığımız şeylerdir. 
•	 Bir kere alıştıktan sonra hiçbir şey zor değildi. Tibet Atasözü
•	 Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonrada alışkanlıkları-

mız bizi oluşturur. John Dryden 
•	 Alışkanlık sızan gaza benzer, önce anlamazsınız, sonra kurtula-

mazsınız.
•	 Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulamayacak hafif, sonra kırıla-

mayacak kadar güçlü olurlar. 
•	 Alışkanlık hizmetkârların en iyisi efendilerin en kötüsüdür.

Nathaniel Emmons
•	 Mademki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hâkimleridir, 

bizi yönetirler. Öyle ise, ne yapıp yapıp iyi alışkanlıklar edinmeye 
çalışmalıyız. F. Bacon

•	 Alışkanlıklar bırakılmazsa, zamanla en çok ihtiyaç duyulan şeyler 
olurlar. Saint Augustus

•	 Alışkanlıklara zıt alışkanlıklar edinerek hâkim olunur. Epiktetos
•	 Olumsuz alışkanlıklarınızdan bilinçaltına mesajlar göndererek 

kurtulabilirsiniz. 
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KELEBEK ANLAYIŞI! YÖNTEMLERİNİZİ
DEĞİŞTİRMEYİ UNUTMAYIN!

Bir sabah ofisime giderken, arabamı koyduğum garajda yaşadığım 
küçük bir olaydan harika bir ders aldım. 

Garaj kapısını açınca, kanatlarını açmış, çırpınıp duran bir kelebek-
le karşılaştım. Dışarı çıkmaya çalışıyor, habire kapalı camlara çarpıp 
duruyordu. 

Kelebeğin dışarı çıkmasına yardım etme düşüncesiyle, garaj kapısını 
iyice açtım. Ama bu, işe yaramadı. Tam aksine, garaj kapısının açılır-
ken çıkardığı sesten ürken kelebek, daha yüksekten uçmaya başladı 
ve bir örümcek ağına dolandı. Bu kez, uzun saplı bir süpürgenin yar-
dımıyla, onu ağdan kurtardım ve süpürgeyle dürterek dışarı çıkar-
maya çalıştım. Gene olmadı. 

Kelebek, dışarı çıkması için tek yolun, şeffaf oldukları için dışarıyı 
gösteren ama gerçekte kapalı olan camlar olduğunu sanıyor olma-
lıydı. Yine, dışarı çıkmak için cama çarpıp durmaya başladı. Oysa, 
birazcık başını aşağı eğse, onun dışarı çıkması için kocaman bir ka-
pının açıldığını görecekti. 

Ne var ki, bütünü göremeyip sadece bir noktaya odaklandığı için, 
kendisini garajın içinde tutsak kalmaya mahkûm etmişti. Joie Lake

EN BÜYÜK ENGEL İNSANIN İÇİNDEKİ ENGELDİR.

Sirklerde eğitilen yavru fillerin ayaklarına, sağlam bir kazığa bağlan-
mış bir zincir takılır. Uzun bir müddet bu şekilde bakılıp beslenen 
yavru fil artık büyüyüp çok güçlü hale geldiği halde, ayağına çok ince 
ve kolay koparılabilecek bir ip bağlandığı halde asla onu koparıp 
kurtulmayı düşünmez, düşünemez. Çünkü aklında hala tutsak ol-
duğu inancı vardır. Birçok insanda, filler gibi, bir kez içine düştük-
leri çarktan bir türlü kurtulamazlar. En büyük engel insanın içindeki 
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engeldir. Öğrenilmiş çaresizliği tanımalı ve yenmek için pes etme-
den, bir daha bir daha denemeliyiz.  

A09  ANNE, BABA 

•	 Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına 
riayet eder.

•	 Büyük başarılar değerli annelerin yetiştirdikleri seçkin çocuklar 
sayesinde olmuştur. M. K. Atatürk

•	 İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.    
•	 Okuduğum en güzel kitap annemdir. Abraham Lincoln 
•	 Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuk-

lar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. Pestalozzi
•	 Ana-babaya iyilikte bulunmak ömrü arttırır.
•	 Oğul babasından daha iyi biri olmazsa ikiside başarısızlığa uğra-

mış demektir. Çin Atasözü
•	 Büyük kardeşin küçükler üzerinde olan hakkı, babanın çocuğu 

üzerindeki hakkı gibidir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Bir erkeğin en uzun sevdiği kadın, annesidir.
•	 Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir 

servet bırakmış olur. Etienne Gilson
•	 Annelik sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır.

A. France
•	 Ana babanın evladı hakkındaki duası bir peygamberin ümmeti 

hakkındaki duası gibidir.
•	 Cennet annelerin ayakları altındadır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorar-

sanız, söyleyeyim: Annemdir. Abraham Lincoln
•	 Babaların faziletleri çocukların servetidir. Anotole France
•	 Ana babaya iyilik etmek ömrü artırır, yalan konuşmak rızkı eksil-

tir, dua kazaya mani olur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir. V. Hugo
•	 Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
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•	 Hayatımızın ilk yarısı ana-babalar, ikinci de çocuklar tarafından 
mahvediliyor. Clearence S. Darrow

•	 Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.
Balzac

•	 Ana kolları şefkatten yoğrulmuştur; çocuklar orada derin uyur-
lar. Victor Hugo

•	 Babanın gizlediği şey oğulda açığa çıkar. Nietzsche
•	 Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir baba ya bakamaz. 

Gabrielle D’Annunzio
•	 Babanın faziletleri çocukların servetidir. Anatole France-Thais
•	 İtaatkâr bir evlat babasına, annesine şefkatle baktığında; her şef-

katle bakışı için Allah ona bir hac sevabı verir.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Cennet annelerin ayakları altındadır.  Hz. Muhammed (sav)
•	 Anneler her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.

N. Alekseyeviç Otrovski 
•	 İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir.

Bediüzzaman 
•	 Anaların öğüdü, öğütlerin anasıdır.  Atasözü
•	 Kim annesinin ayağını öperse sanki cennetin eşiğini öpmüş gibi 

olur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra yarı 

yarıya kapayın. İskoçya
•	 Hiç bir mutfak, iki kadını alacak kadar zengin değildir.

Kanada Atasözü
•	 Bir adam, en iyi şekilde ailesini, en uzunda annesini sever.

İrlanda Atasözü
•	 Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.
•	 Kadınlar, durumun duygusal yönlerini çoğu daha çabuk yorum-

ladıkları ve kavradıkları için genellikle erkeklerden daha iyi ileti-
şimcidirler. 

•	 Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakıl-
malıdır. Cenap Şahabettin
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•	 Kadın kendi başına ne gül goncasıdır ne de diken. Koklamasını 
bilirsen gül, tutmasını bilmezsen diken olur. R. Halid Karay

YUVAYI DİŞİ KUŞ YAPAR…

Atalarımız      tarafından      söylenmiş      olan      bu      söz       çok    yerindedir.   Şöyle ki: 
Kadın yuvasının mesut olmasında en önemli rolü oynar. Yuva-
sının saadeti için mümkün olduğu kadar sabırlı, sakin ve soğuk-
kanlı olmaya gayret etmelidir. Bu suretle, yuvanın ahenkli bir 
nizam içinde gelişmesi, tarafların huzur ve memnunlukla birbir-
lerine yaklaşmaları sağlanmış olur. Yaratılışta daha haşin olan er-
kek, ağır mesuliyetler altında ve ağır çalışma şartları karşısında 
çok defa sinirlidir. Hatta bazen pek insaflı da olmayabilir. Bu ruh 
halinin geçici olduğunu farkedebilen her kadın mümkün olduğu 
kadar sakin ve sabırlı davranmağa, kötü bir hale gelebilecek du-
rumda bile her an beklenilebilen fırtınayı soğukkanlılıkla geçiş-
tirmeye çalışmalıdır. Aksi halde hem evinin huzuru kaçar, hem 
de her iki taraf isteyerek veya istemeyerek birbirlerini kırabilirler. 
Kırılan gurur, incinen kalple ne musut olmaya, ne de mesut et-
meğe imkan vardır. Bundan başka bu gibi ailelerde en çok za-
rar gören zavallı çocuklardır. Dikkat edilirse geçimsiz anne 
ve babaların çocukları daime neşesiz, mutsuz ve asabi olurlar. 
Şu halde hayat mücadelesinde kadın daima yuvasının mesut olması 
için çalışmalıdır. Bu tip yuvaların çoğalması toplumu huzurlu, mesut 
ve medeni bir toplum haline getirir.

A10   AZİM, GAYRET, NİYET

•	 Gücünüzün tükendiğini sandığınız yer, bir adım daha direnirse-
niz kurtuluşun aniden kolunuzdan tutacağı yerdir.

•	 Azim ve kararlılık, insanların en büyük yardımcısıdır.
Hz. Ali (ra)

•	 Azimle tek kişi dünyayı değiştirebilir. Kore Atasözü 
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•	 Bir ağaç boy atmayı ne kadar özlerse kendini o kadar yüksek bir 
atmosferde bulur. H. D. Thoreau

•	 Bir çığlık bir çığ meydana getirir.  Soljenitsin
•	 Bin kilometrelik bir yolculuğa bile bir adımla başlanır.
•	 Herhangi bir olayda prensiplerden taviz verilmez, ancak strateji-

den verilir.  Anonim
•	 Bir kapının kapalı olduğunu anlamak için, o kapıyı itmek gerekir.
•	 İnsanlar eser verdiği müddetçe gençtir.
•	 Eğer ruhunuzu dinç tutarsanız bedeniniz asla yorulmaz.
•	 En büyük kötülük, zorluklara karşı koymamak zafiyetinden gelir. 

Goethe 
•	 Güçlü bir ateş, küçük bir kıvılcımdan sonra gelir. 
•	 Her yağmurda evleri başlarına yıkılan karıncalar pes etmezken 

biz hangi deprem yüzünden pes edeceğiz.?”
•	 İmkânsızlık, yalnız sersemlerin sözlüklerinde bulunan bir keli-

medir. Napoleon 
•	 Halisane bir niyetin kerameti vardır. Bediüzzaman
•	 Hiçbir şey azmin yerini tutamaz. Yetenek bile… Yetenekli ama 

başarısız insan çoktur. Zekâ bile… Ürün vermemiş dâhilere çok 
sık rastlarız. Eğitim bile… Dünya nice eğitimli işe yaramazlarla 
doludur. Yalnızca azmin ve kararlılığın gücü sonsuzdur.

KARATECİ JAPON – AZMİN ŞAMPİYONLUĞU

Kareteci çocuk motive olabilme yeteneği ile çok güzel bir örnek 
teşkil eder.

Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir karateci olmaktı. Fakat ailesi 
buna izin vermezdi. Bir gün talihsiz bir kaza sonucu çocuk sol kolu-
nu kaybetti. Ailesi çocuğun moralinin çok kötü olduğunu görünce 
ona bir karate hocası tuttu. Hoca ilk dersinde çocuğa karşısındakini 
sağ koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta ikinci, üçüncü 
ve sonraki bütün derslerde hep aynı hareketi yapıyorlardı. Çocuk bir 
gün hocasına;
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“Hocam ben çok sıkıldım, artık başka hareketlere geçsek” dedi. Hoca 
ise bunu kabul etmeyerek dünyada bu işi en hızlı yapan kişi olmadık-
ça bitirmeyeceğini söyledi. Çocuk o kadar hızlanmıştı ki, hocasını 
bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere vuruyordu.

Bir gün hoca elinde bir kâğıtla geldi kâğıtta çocuğun gençler karate 
şampiyonasına katılabileceği yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün 
salonda ilk rakibinin karşısına çıkacakken heyecanla hocasına sordu;

Hocam bu iş nasıl olur? Ben sadece tek hareket biliyorum kesin kay-
bederim. Hocası ise;

Sen sadece hareketi yap” cevabını verdi. Çocuk ringe çıktı ve hare-
ketiyle rakibini eledi. Hatta tek hareketle finale kadar çıktı. Finalde 
karşısında kendisinin iki katı birisi vardı. Önce çok korktu ama gene 
bildiği hareketi yaparak son rakibini de yendi ve şampiyon oldu. Se-
vinçle hocasının yanına koştu ve sordu;

Hocam nasıl olur anlamıyorum, sadece bir hareket biliyorum, tek 
kolluyum ve şampiyon oldum. Hocası çocuğa baktı ve dedi ki;

Senin yaptığın hareket karatedeki en zor hareketlerden biridir. ..Ve 
bir tek savunması vardır o da, rakibin sol kolunu tutmak.

Bir işi en iyi yapabilmek için, o işte tüm gayretimizi sarf etmeli-
yiz. Bu, başka hiçbir iş yapmamayı gerektirmez. 

İnsan motivasyonu sayesinde dağları devirebilir. İnsan bir maki-
ne değil, sosyal yönleride var. Makine gibi yağlanma yerine moti-
ve olma ihtiyacı hisseder.  

A11 AŞK

•	 Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur. Anoine Beremen
•	 Sevmeyi başarmalı, sevilmeyi hak etmeliyiz. 
•	 Sevgi ile açılan iki kol arasına sığmayacak yoktur. 
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•	 Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Sevilmek istiyorsanız sevin. Seneca
•	 Sevilmek için sevimli ol. P.Naso
•	 Yaşamda en yüce mutluluk, sevildiğini bilmekten gelir.

Victor Hugo
•	 Sevdiğin kişiyi ölçülü sev, bir gün gelir düşmanın olur. Gadab 

(Hiddet, öfke, kızgınlık) ettiğin kimseye ölçülü gadab et, bir gün 
gelir dostun olabilir.  Hz. Muhammed (sav)

•	 Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış.
•	 Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Aşık Veysel
•	 Nefretin de, aşk gibi gözleri kördür.  Thomas Fuller
•	 Sevildikçe sevene ışık yakarız. Yücel İpek
•	 Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine 

bağlamaz. Rouesseau
•	 Sevginin olmadığı bahçede çalı biter, hatta hatta diken biter.
•	 Şah bile sevgiye kuldur, köledir. Hz. Mevlana (ra)
•	 En alçak gönüllü bile ilgi çekmekten zevk alır.  Channig Pollock
•	 Büyük aşklar ve büyük başarılar büyük riskler içerir. 
•	 Aşık hararetle sevgiliyi arar, fakat sevgili geldi mi o aşık yok olur, 

kendisinden geçer gider. Mevlana
•	 Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. Balzac
•	 Aşk akıllıyı aptal, aptalı akıllı eder. Knut Hamsun
•	 Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli 

üzerinde yükselir. Tolstoy

A12 ACILAR, IZDIRAPLAR, ZORLUKLAR, DERTLER
•	 Ayağa dokunmadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.
•	 Dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden aşar.   Yunus Emre
•	 Şiddetli fırtınanın arkasından sükûnet gelir.  Cervantes
•	 Başımıza gelen felaketlerin sebebi günahlarımızdır.
•	 Dertler, Allah’ın bir hediyesidir.
•	 Cefayı çekmeyen, sefanın kadrini bilmez.
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•	 Musibet, insanın hakiki mihenk taşıdır. Beaumont Ve Fetcher
•	 Musibet saatlerinde hepimiz birer yetim gibiyiz.

Andre Paul Antoine
•	 İnsanı olgunluğa götüren en değerli at ıstıraptır.  Eckhart
•	 Cefayı çekmeyen, sefanın kadrini bilmez. 
•	 Ağrısız baş mezarda olur. Atasözü
•	 Öldürmeyen acılar insanı olgunlaştırır.
•	 Maddi musibetler büyük görüldükçe büyür, küçük gördükçe kü-

çülür.
•	 Geceniz çok karanlık olmuşsa, bilin ki sabah yakındır.
•	 Felaketler karşısında dayanıklı olmak en, büyük kahramanlıktır.
•	 Acı insan davranışında çok güçlü bir motivatördür. Olumsuz ilan-

lar daha çabuk algılanır insanlar bu tip ilanlara daha çok dikkat 
ederler. Otoyolun yanındaki güzel kır manzarasına bakmak için 
yavaşlar ya da yavaşlamazlar. Ama araba kazasına herkes bakar.

•	 Ağacı kurt, insanı dert yer. 
•	 Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar. 
•	 Altın pas tutmaz. 
•	 Hayatın değerinin bize öğreten zahmetlerdir. 
•	 Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Moliere
•	 İyice kaynayıp pişmeyen şey lezzetsiz olur. Hz. Mevlana (ra)
•	 Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir. Türk Atasözü
•	 Acıtan şeyler ders verir. Benjamin Franklin
•	 Dert insanı uyutmaz. Victor Hugo
•	 İnsan insana yük olmaz. Can gövdeye yük olmaz.
•	 Merak etme. Allah büyüktür. Ölüm hariç en zor işin kırk tane 

kolayı vardır.
•	 Çaresizlik en büyük güçtür.
•	 Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. 
•	 Gecenin uzunluğunu hastalar bilir. Sadi
•	 Her ıstırabın öğrettiği bir şey vardır. Balzac
•	 Allah, musibeti herkesin gücüne göre verir. Balzac
•	 Gurbette taşa yaslanmayan, evindeki hasırın kıymetini bilmez. 

Atasözü
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•	 Istırabın bulunduğu her yer mukaddestir. Oscar Wilde
•	 Demir nemden insan gamdan çürür.   Atasözü
•	 Olmuş ve ölmüşe bir şey yapılamaz. 
•	 Sıkıntı ağacının kökünü kazırsak bitirebiliriz.
•	 Günümüz insanın en büyük problemi ruhi tatminsizliktir.
•	 Güneş doğduğunda yıldızın hükmü kalmaz. 
•	 Her karanlık gecenin önünde ve arkasında muhakkak gündüz 

vardır. 
•	 Allah”ü teala sıkıntıları bize gelişmemizin bir parçası olarak ver-

diğinin bilincinde olunmalıdır.
•	 Felaketler karşısında kişinin dayanma gücünü 2 şey yükseltir: Bi-

rincisi, kader, tevekkül, ahiret inancı. İkincisi, kişinin acısını pay-
laşabildiği aile ve dost çevresi.

•	 Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın anıdır.
•	 Zorluklar karşısında geleceğe olan inancımız ve güvencimiz saye-

sinde “enerjimizi” tekrar toparlayabiliriz.
•	 Allah”tan ümit kesilmez, biz insan olarak kendimize düşeni yapa-

lım, rabbimiz bizi asla bırakmayacaktır.
•	 Sıkıntılar olgunluğun temelidir.
•	 Hayırlı işlerin muzır manileri çok olur.
•	 Kurt, peynirin içinde olduktan sonra yapılacak işler zorlaşır.
•	 En korkulu anlarda bile ümidini kırma, unutma ki en lezzetli ilik, 

en sert kemikten çıkar. Sadi-i Şirazi

PİRE DENEYİ-ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Bilim adamları pireleri kullanarak “öğrenilmiş çaresizlik” üzerine bir 
deney yapmışlar. Önce pirelerin ne kadar zıpladığını ölçerler. Pirele-
rin ortalama 50 cm. Zıpladıklarını görürler. Bu pireleri 30 cm. Yük-
sekliğindeki cam bir kavanozun içine koyarlar. Cam kavanozun altı 
ısıtılır. Sıcaktan etkilenen pireler zıplar. Her zıpladıklarında kapağa 
çarpar. Defalarca kapağa çarpan pireler bir süre sonra kapağa çarp-
mamak için 29 cm sıçrar.  Bir süre sonra bilim adamları kavanozun 
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kapağını açarlar. Sonuç şaşırtıcı olur: Pireler hala 29 cm. Sıçrar. Pireler 
isterse 50 cm. Sıçrayabililirdi, fakat zihinlerinde bir engel vardır.

Haydi gelin birlikte bu engellerin ne olduğunu analiz edelim:

Pire kendine der ki: “Ben 29cm. Den fazla zıplayamam, zıplasam 
kavanozun kapağına çarparım. Yerimde rahat. Hiç pire için yorgan 
yakılır mı?

Bir pire, pire olan bir arkadaşına derki “Boş boşuna uğraşma senden 
önce birçok pire denedi, ama engeli aşamadı. Otur oturduğun yerde 
yahu.” Diğer pire ilk başlarda “Pireyi deve ettin” diye karşı çıksa da, 
başka pireler de iştahını kaçırdığı için eninde sonunda pes eder.

Bir grup pire hep beraber zıplama eylemi gerçekleştirir. Sonra ara-
larından liderlik vasfı  (!)  yüksek olan biri pire derki “La biz delimi-
yiz arkadaşlar? Zıplıyoruz, zıplıyoruz bu engeli aşamıyoruz. Galiba 
aşamıyacağız da... Niye boşuna uğraşıyoruz, yoruluyoruz ki. En iyi 
bırakalım bu işi. Rahatımıza bakalım.

Bir pire zıplarken ondan yaşça büyük bir pire ona bağırarak der ki 
“Ya senin yaşın kaç ki? Sen daha tecrübesizsin, ne haddine zıplayıp, 
kavanozun içinden çıkmak! Her ne kadar küçük pire “Akıl yaşta de-
ğil baştatır”demeye çalışsa da büyük pire buna müsaade etmez.

Yine bir grup pire canla başla engeli aşmak için uğraşıyor. Fakat tam 
engeli aşmak üzereyken pes ederler. Ve hep beraber Orhan babadan 
“Batsın bu dünya” şarkısı eşliğinde isyanları oynarlar.

Bu deneyden alınabilelcek pek çok dersler var.  Pirelerin zihinlerin-
deki engelleri sayarken biz insanların önündeki engelleri unutma-
mak gerekir. 

B01  BAŞARILI OLMAK
•	 Kovanından çıkmayan arı bal yapamaz.
•	 Gayeye gayretle ulaşılır. Hz. Muhammed (sav)
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•	 Zafer “zafer benimdir” diyebilenindir. M. K. Atatürk
•	 Başarı izah istemez, mağlubiyet mazeret kabul etmez.

M. K. Atatürk
•	 Efsanevi başarıların matematiği yoktur.
•	 En yükseğe erişmek için, en aşağıdan başlamak lazımdır. Syrus
•	 Yapmak temelden, yıkmak tepeden başlar.
•	 Başarmak için en gerekli şart inançtır. Gibbons
•	 Başarı ve ikna için “derin ol, sığ görün”.
•	 Baş ağrımadan başarılamaz.
•	 Başarı aynı yönde sonuna kadar gitmektir. Başarının sırrı, ısrarla 

istemektir. 
•	 Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır.
•	 Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır.

Oscar Wilde
•	 Teferruatın en büyük zararı, asıl olandan uzaklaştırmasıdır.
•	 Küçük işlerle uğraşanlar çoğu zaman büyük işleri göremeyecek 

hale gelirler. Benjamin Franklin
•	 Pek çok kişinin hayatta başarısız olmasının sebebi önemsiz şey-

lerde ustalaşmalarıdır. Antony Robins 
•	 Başarı, cüretin çoğudur. Benjamin Disraeli
•	 Bir tutam ot deveye hendek atlatır. Atasözü
•	 Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz. Atasözü
•	 Sel ile gelen yel ile gider. Atasözü
•	 Sirkesini sarımsağını hesap eden paçayı yiyemez. Atasözü
•	 Tabak sevdiği deriyi yerden yere vurur. Atasözü
•	 Başaracağımıza inanalım çünkü başarımızın büyüklüğünü inan-

cımızın büyüklüğü belirler. Seneca
•	 Başarı kolay yolları değil, yeni ve daha ileri yöntemleri göze alabi-

lenlerindir. Dr. Nejat Eczacıbaşı
•	 Rekabet, bir ürünün en iyi, bir insanın ise en kötü özelliğini orta-

ya çıkarır. D. Sarnoff
•	 Çok çalışmak, mütevazı olmak, tüketiciye saygı duymak ve zama-

na ayak uydurmak Sabri Ülker
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•	 Ancak görünmeyeni görebilen, olanaksızı başarabilir.
•	 Tahribatla tamirat yapılmaz. 
•	 Ölçüde haddini aşan şeyler, sonunda zıddına dönüşür. 
•	 Rakamlar hiçbir şey ile örtülemez. Oğuz Satıcı (Eski Tim Bşk)
•	 Kem alet ile kemalat olmaz. 
•	 Yanlış şeyleri doğru olarak yapmak başarı getirmez. Melih Arat
•	 Eylemler değişmedikçe sonuçlar değişmez. Melih Arat
•	 Gök gürültüsü iyidir, gök gürültüsü korkutur, fakat asıl işi yapan 

şimşektir.  Mark Twain  
•	 Müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir zafer de yoktur.
•	 Hazırlıkta başarısızsan, başarısızlığa hazırlan.
•	 İnsan yenildiği zaman değil, pes ettiği zaman tükenir.
•	 Yarını olmayan galibiyet mağlubiyettir.
•	 Kaynağa ulaşmak için akıntıya karşı yüzmek gerekir.

Stanislaw J. Lecden
•	 Satranç”ta piyon ne kadar cılız gözükse de oyun kazandırabilir.
•	 Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir. Yahya Kemal Beyatlı
•	 Başarının ilk kuralı konsantrasyondur. Bütün enerjiyi bir noktaya 

yönlendirip etrafa bakmadan o noktaya kilitlenmek gerekir.
•	 Başarımın sırrı: “Başımı tararken saçlarımdan başka bir şey dü-

şünmem.”  Clemancau
•	 İki tavşanın peşinen koşan ikisini de yakalayamaz. Melih Arat
•	 Başarı yaptığımız işe inanmakla başlar.
•	 İmkânsızlıklara ne kadar az inanırsanız o kadar çok iç başarırsınız.
•	 Aynı şeyi yaparak farklı sonuç alamayız. Melih Arat
•	 Dağlara çıkmayan uzakları göremez.
•	 Derin olan kuyu değil kısa olan iptir.    Konfüçyüs
•	 Kayayı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.

Brezilya Atasözü
•	 Bir ilişkiyi, bir başarıyı sürdürmek başlatmaktan, başarmaktan 

daha zordur.
•	 Bir insan ancak kendi içinde devrikse başkaları tarafından dev-

rilebilir.
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•	 Başarılı insanlar, başarılmayacak sanılan şeylerin başarılacağına 
inanan insanlardır.

•	 Başarmanın en kolay yolu, başkalarının durduğu zamanda yürü-
meye devam etmektir.

•	 Başarının asansörü yoktur. Oraya merdivenle çıkılır.
•	 Hayattaki en büyük zevk bir başkasının yapamayacağınızı söyle-

diği şeyleri yapmaktır.  Walter Bagegot
•	 Başarının tarifi netice almak, başlanan işi bitirmek sanatıdır.

Dale Carnegie
•	 Büyük başarılar, küçük başlangıçlarla gelir.
•	 İyi bir başlangıç, işin yarısının yapılmış olduğu demektir.

Aristotle
•	 İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Andre Gide
•	 Çok büyük yürüyüşler bile bir adımla başlar.
•	 Doğru seçim başarıya giden en kestirme yoldur.
•	 En iyi sonuç en iyilerle ile alınır.
•	 Kedide aranan özellik renginin beyaz veya siyah olması değil, fare 

yakalamasıdır. Deng-Çin büyüğü 
•	 Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil, azim ve sabittir.
•	 Hedefe ulaşmak için küçük emin adımlar ile ilerleyin. Büyük 

adımların başarısızlık riski daima yüksektir.
•	 Başarılı insanlar diğer insanların yapmak istemediklerini, göre-

mediklerini yapan, zora talip insanlardır.
•	 Daima en iyi olmaya çalışmalı, ama hiçbir zaman en iyi olduğu-

nuza inanmamalısınız. Juan-Manuel Fangi
•	 Yeni çareler uygulamayan, yeni belalar beklemelidir, çünkü za-

man en büyük yenilikçidir. Francis Bacon
•	 Her şeyin en mühim bölümü, başlangıcıdır. İyi başlangıcın yerini 

hiçbir şey tutamaz. 
•	 Fikir bir benzin gibidir, çok kişide benzin vardır. Fakat onu bir mo-

tora koyup çalıştırabilecek girişim, alevlendirecek kibrit yoktur. 
•	 Eğer bir şey başarmak istiyorsanız, risk daima vardır.

Malcolm Forbes
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•	 Büyük adamların heykelleri hayattayken üzerine atılan taşlardan 
yapılır.

•	 İnsan ne için yaşıyorsa; onun büyüklüğü ve önemi kadar yükselir. 
Walpode

•	 Herhangi bir hayırlı işe, eğer besmele ile başlanmaz ise, o iş beter 
olur. Hz. Muhammed (sav)         

•	 Başarı, çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor ol-
maktır. Charles Templeton

•	 Başarılarımız, yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman 
kazandırır. Thomas Jefferson

•	 Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır. La Rochefoucauld
•	 Başarının seviyesi, başaranın seviyesiyle doğru orantılıdır.
•	 Başarmak isteyen tüm gemilerini yakmalı ve girdiği yoldan geriye 

dönüşü imkânsız hale getirmelidir.
•	 Bizim yolumuzda gayret gösterip mücahede edenlere, bizde mut-

laka muvaffakiyet yollarını gösteririz, şüphesiz Allah ihsan erle-
riyle beraberdir(Ankebut 29/69.)

•	 Başarı, günün birinde ansızın gelen ve insanın başına tesadüfen 
konan bir talih kuşu değildir. Mehmet Dikmen

BAŞARILI TUTUM DÜSTURLARI

Kolayca vazgeçme eğiliminiz varsa bunları bir yere yazın ve 
her gün okuyun;
Doğru olduğumu bildiğim sürece asla vazgeçmeyeceğim. 
Sonuna kadar devam edersem her şeyin benim yararıma 
sonuçlanacağına inanacağım. 
Zorlukları cesaretle göğüsleyeceğim.
Amaçlarıma ulaşma yolunda beni kimsenin yıldırmasına izin 
vermeyeceğim. 
Tüm fiziksel engelleri aşmak için savaş vereceğim. Engelleri 
başarıya giden yolumun basamakları olarak göreceğim.
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Arzuladığım şeyleri gerçekleştirmek için tekrar, tekrar ve tekrar 
deneyeceğim. Başarana kadar devam edeceğim.
Başarılı insanların bozgunla ve zorluklarla savaşmak için 
kullandıkları bilgilerden yararlanarak gücümü ve inancımı 
arttıracağım. 
Ne kadar çok engel beni kuşatmış gibi görünse de hayal kırıklığına 
ya da ümitsizliğe asla teslim olmayacağım. Ümidini kaybeden 
herşeyini kaybeder.

YAŞAMIN ALTIN KURALLARI

•	 Sana uzatılmış bir eli daima kabul et.
•	 Bardakta tek bir gül bile olsa gözünün önünde daima güzel şeyler 

bulundur.
•	 Her gün 30 dakika yürüyüş yap.
•	 Her yemekten önce şükret.
•	 Bir arkadaşına sırrını açıklamadan önce iki kez düşün.
•	 Kaybedecek şeyleri olmayan insanlardan kork.
•	 İlk yardımı öğren.
•	 Her gün 6 bardak su içmeyi unutma.
•	 Seni seven insanları koru.
•	 Zor da olsa ailenle tatil yapmak için her şeyi dene. Bu tatildeki 

anlar, yaşamın en değerli anlarından biri olacaktır.
•	 Başarıya, iç huzura kavuştuğun, sağlıklı olduğun ve sevildiğin 

zamanı değerlendir.
•	 İyi ve başarılı bir evliliğin iki şeye bağlı olduğunu unutma; a)

Doğru insanı bulmak b)Doğru insan olmak
•	 Anne-babanı, eşini ve çocuklarını eleştirmek istediğin zaman 

dilini ısır.
•	 Sevimsiz olmayacak biçimde ayrı düşüncede olmayı öğren.
•	 Çok mükemmel bulduğun bir düşünceyi başkasının engellem-

esine izin vermeyin.
•	 İnsanların doğum günlerini hatırla.
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•	 Evlilik yıldönümü unutma.
•	 Evliliği güzelleştirmek için her gün bir şeyler yap.
•	 Ucuz araba kullan ama, alabileceğin en güzel evi al.
•	 İyilik dolu bir sözün ve iyiliğin etkisini asla küçümseme.
•	 Çocukları eğit ama, sevgini göstermeyi ihmal etme.
•	 Çocukların hakkında başkalarına iyi bir şeyler söylerken bırak 

onlarda duysun.
•	 Çocuklarını anlamaya çalış, yargılamaya değil.
•	 Kalem ve not defterini her zaman yanında taşı.
•	 Zaman ve sözcükleri boş yere harcama, ikisi de çok değerli.
•	 İnsanların yaptıkları olumsuz şeyleri değil, ileride yapacaklarını 

düşün.
•	 Senden az yada çok parası olanlarla, paran hakkında konuşma.
•	 Bir şeyi elde etmek için çok çaba harcadıysan tadını çıkarmak 

için zamanı ayır.
•	 Neyi ve kimi desteklediğini insanlara söyle.
•	 Her gün insanlara iltifat et.
•	 Bol bol teşekkür et.
•	 Yaşlılara özellikle nazik ve sabırlı ol.
•	 Değerli eşyalarını saklama, kullan.
•	 İlk önce sen selam ver.
•	 Biri seni kucakladığında ilk bırakan sen olma.
•	 Sahip olduklarını paylaşmasını bil. Bir kişiye yeten iki kişiye, üç 

kişiye yeten dört kişiye yeter.
•	 İmkânlarının altında yaşa.
•	 Kendine ve başkalarına bağışlayıcı ol.
•	 Her yerde anlatabileceğin üç fıkra öğren.
•	 Ödünç aldığın her şeyi daima geri ver.
•	 Sadece kaybetmeyi göze aldığın kitapları ödünç ver.
•	 Ne satarlarsa satsınlar çocuk satıcılar dan bir şeyler al.
•	 Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkalarına yapma.
•	 Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sende öyle davran.
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•	 Sır sakla.
•	 Sevinçlerini erteleme.
•	 Hiç kimseden ve hiçbir şeyden asla umut kesme. Mucizeler her 

gün oluyor.
•	 Vatanı koruyanlara saygılı ol.
•	 Öfkene gem vur.
•	 Sevdiklerine küçük, beklenmedik hediyelerle sürpriz yap.
•	 Hayatının her alanında sorumluluğu üstlen, suçu başkalarına 

yıkma.
•	 Kötü koşulları bile kendi lehine çevirmesini bil.
•	 Öyle bir hayatın olsun ki, çocukların hakkaniyet, ihtimam ve 

dürüstlüğü düşündüklerinde akıllarına sen gelesin.
•	 Hatalarını kabul et. Özür dile. Özür dilemek kimseyi küçültmez.
•	 Sana yapılan en küçük işleri asla unutma, senin yaptığın iyilikleri 

unut.
•	 Duyurulan bazı haberlerin taraflı olabileceğini unutma.
•	 Mükemmeli talep et, ama bedelini ödemeye hazır ol.
•	 Cesur ol. Değilsen bile öyle davran. Hiç kimse aradaki farkı an-

lamaz.
•	 Sağlıklı olmanın değerini bil.
•	 İş ve aile ilişkilerinde en önemli şeyin güven olduğunu aklında 

çıkartma
•	 Komşularına aşık atmaktan vazgeç.
•	 Büyük düşün ama küçük şevklerin de tadına var.
•	 Kredi kartlarını sadece kolaylığı için kullan, asla kredisi için 

değil.
•	 Kimseyi dolandırma.
•	 Bol bol gülümse. Hem maliyeti sıfırdır. Hem de bedeline paha 

biçilmez. Gülmek her yüze yakışır.
•	 Yeni arkadaşlar edin ama eskilerinin de kıymetini bil.
•	 Bin dost az, bir düşman fazladır.
•	 Sahra çölü, düşmanlar arasında bir fincan; iğne deliği, dostlarla 

beraber bir meydandır.
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B02 İŞYERİNDE BAŞARI  

•	 Kalp birliğinin olduğu aileye, şirkete; başarı, rahmet ve bereket 
gelir. R. Ali Topçu

•	 Akıcılığını kaybedip kalan sular kokuşup bozulduğu gibi kendini 
rehavete terk eden tembel şirketlerin, kimselerin de çürüyüp zayi 
olması muhakkaktır. Rahat etme arzusu, ilk ölüm alarmı ve işare-
tidir. M. Abdülfettah Şahin

•	 Az olan helal kazanç, çok olan haram kazançtan hayırlıdır.
İkbal Gürpınar

•	 Eğer yaptığınız işle sektörün en büyükleri ilgilenmiyorsa o iş he-
nüz olmamış demektir.

•	 Sektörünüzde ilk beşin içerisinde değilseniz yol haritanızı yeni-
den değerlendirmek zorundasınız.

•	 Şirketi, fabrikayı etkin, canlı ve başarılı kılan içindeki insanlardır. 
İnsanlar, çalışanlar gelişmenin lokomotifidir. Şirketi başarıya gö-
türecek güç çalışanların gözlerindeki fer, ayaklarındaki derman 
ve kalplerindeki sevgidir. R. Ali Topçu

•	 Fabrika tohum gibidir. Ona kalbinizle toprak, sevginizle güneş, 
gayretinizle yağmur olursanız gelişir, büyür, meyve verir.
Anonim

•	 Rakipleriniz şirketinizin ürünlerini, sistemlerini, yapısını ve stra-
tejilerini kopyalayabilirler, ancak şirketinizdeki güven ortamını 
ve çalışanlarınızın performansını kopyalayamazlar. S. R. Covey

•	 Başarılı şirketlerin kendi alanlarının en ucuz hizmet veren, en 
ucuz mal satan şirketi olması pek enderdir.   

•	 İşyerinde başarı için, dikkatler faaliyetlere değil, sonuçlar üzerine 
yoğunlaştırılmalıdır.

•	 Herhangi bir şeyi satın alırken, o konu hakkında ne kadar az bil-
giye sahipseniz o kadar büyük cehalet primi ödersiniz.
R. Ali Topçu

•	 Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol. İmam-ı Gazali
•	 Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Türk Atasözü
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•	 Herkesin işi, hiç kimsenin işi değildir. Anonim
•	 İş adamı sistemin değil, işinin riskini yüklenmelidir. 
•	 Atölye, liderin, yönetimin bir yansımasıdır.
•	 Şirketler ne zaman içine kapanıp, iç işleriyle, sorunlarıyla uğraş-

maya başlarla kaybetmeye başlıyor demektir. 
•	 Devlette küs, ticarette his olmaz.
•	 Bir şirkette korku hâkimse; insanlar bir araya sorun üretmek için, 

kalite hâkimse; çözüm üretmek için gelirler. Doğan Cüceloğlu 
•	 Başarı için, işyerinde onay kademeleri mümkün mertebe tasfiye 

edilmelidir. Birimler güçlendirilmelidir. Kurallar mümkün oldu-
ğunca az sayıda konmalıdır. 

•	 İşletmeleri görünmeyen giderler batırır. Bütçeler görünmeyeni 
görünür kılar. Bütçe kuruluş için bir kılavuz, yönetim için ise bir 
kontrol aracıdır. Salim Çam 

•	 Şirket dışındaki bir konferansa yada seminere asla tek kişi gönde-
rilmemeli ve geri geldiklerinde katılmamış olanlara öğrendikleri-
ni aktarmaları sağlanmalıdır. 

•	 Bir kimsenin daha fazla yetkiye sahip olması, onun daha fazla so-
rumluluk taşıdığı anlamına gelmez. 

•	 Kar, büyümenin ve değişimin yakıtıdır. 
•	 İşyerinde çalışanlardan bir kimsenin başarılı olabilmesi için %80 

kendi işiyle ilgili bilgiye ve %20 diğer departmanlar hakkında bil-
gi sahibi olmalıdır. Salim Çam

•	 İşletme içi standartları yükseltmek başarının temel göstergelerin-
dendir. 

•	 İdeal olan, toplantılar olmadan işleyebilen şirketlerdir. Drucker 
•	 Bilgi ağı hata marjlarını daraltır. Fiyat içerisindeki cehalet prim 

oranını azaltır. 
•	 İşletmede en zor yapılan işler en iyi şekilde yapılmalıdır. 
•	 Sorunların mazrufu yerine zarfı ile uğraşmak çözüm değildir.
•	 Eğer yapılan işlerde, mevzuatta altı ayda bir değişiklik yapılmı-

yorsa, o işi yapanlar yeterince düşünmüyorlardır demektir.
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•	 Kalıcı sistem kurmayanlar, göçebeliğin problemlerinde boğulur-
lar. Melih Arat

•	 İşletmelerdeki hataların %15 i iş görenlerden, yüzde 85 ide sis-
temden kaynaklanmaktadır. Sistem yönetimce oluşturulduğu 
için % 85i yönetimden kaynaklanmaktadır.

•	 Bütçenizdeki açıklara dikkat edin. En küçük delik, en büyük ge-
miyi batırır. Benjamin Franklin

•	 Büyük düşün. Küçük adımlarla başla…
•	 Muhasebene hâkim değilsen iyi bir iş adamı olamazsın. 
•	 Makamlar insanlara değil, insanlar makamlara şeref kazandırır.
•	 En iyi şeylerin üzerinde “SATILIKTIR” levhası olmaz.
•	 Beş kez kar etmek bir kez kar etmekten iyidir.
•	 İş, dünyada işgal ettiğiniz odaya ödediğiniz kiradır.

Kraliçe Elizabeth
•	 Büyük işlerde herkese yaranmak zordur. Solon 
•	 Köyde toplanılan yumurta köyde satılmaz.
•	 Başarıya yanlış araçlarla ulaşmak hayaldir.
•	 Ücretleri ödeyen işveren değildir; o sadece parayı tutar. Ücretleri 

asıl ödeyen, ürünün kendisidir.
•	 Şirketteki herkesi dikkatlerini yukarıya değil, dışarıya yöneltme-

ye çaba gösterin. İnsanlar; müşteriye hizmetin, patronu memnun 
etmekten önce geldiğini öğrenmeli. Müşteriye hizmet patronu 
memnun etmeli.

•	 İşyeri çalışma ortamı temizlenerek değil, pisletmeden iş yapacak 
şekilde düzenlenmelidir.

•	 İşletmeler çalışanına önce vermeli, sonra ondan beklemeli ve iste-
melidir. Tüm ilişkilerde almadan verebilmeyi düşünmeliyiz. Ver-
meden alamayız, mutlu etmeden mutlu olamayız. Dünyada tüm 
işler bir döngü ve denge halinde yürüyor. Verme-alma döngü-
sü gerek çalışanlar ve gerek müşterilerde kurulmalıdır.  

•	 Amerikan usulü kişilerin performansı değil, Japon usulü amaç-
lara ulaşılma hedeflenmelidir. Bu amaçlarda şirketin bütünün-
de ortaya konur, sonra her departman bazında alt amaçlar nasıl 
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gerçekleştirilir cevabı aranır. Bunların problemleri ayrıca grup 
bazında değerlendirilir, yani birey bazında değildir. O hedefi ger-
çekleştirecek insanların, kişilerin kimler ise tümünün o projeye 
katkıları bireylerin değerlendirilmesi o sistemin içinde yoktur. 
Burada odak noktası farkı vardır. Amerikan sistemi ferdiyetçi 
olduğu için performansı birey bazına indirger. İşte hedefi yeri-
ne getir, hedefini yerine getirirsen maaşına zam denmektedir. 
Hâlbuki Japonların grup bazındaki yaklaşımlarında ise Amaç 
Projeyi gerçekleştirmektir. 

•	 İşletmede, mümkün oldukça içerden terfi politikası uygulanmalı, 
olmaz ise dışarıdan tercih edilmelidir. Böylelikle çalışanların ken-
dini geliştirme ve yeteneklerini arttırmaları karşılığında ödüllen-
dirileceklerini görmeleri sağlanmış olu. 

•	 Sistem açığı insanla kapanmaz. Sitemsiz başarı, teknedeki yara-
ları onarmaz. Şirkette sistem ve metodoloji ile gelen başarı yoksa 
insana bağlı başarının peşinde koşmayın. Sistem yoksa dert eksik 
olmaz. Tanyer Sönmezer

•	 Güneş girmeyen eve hastalık girer, büyüme olmayan ekonomide, 
şirkette, ailede ise işsizlik, huzursuzluk, yolsuzluk ve kavga olur. 
Rifat Hisarcıklıoğlu

•	 Başarılı bir alacak kontrol mekanizması firmanın ayakta kalma-
sı için şarttır. Alacakların toplanması konusunda sistemik davra-
nılması ve acımasız davranılması şarttır. 

•	 Memnun kalmayan bir müşteri bu durumu 4-5 kişiye, memnun 
müşteri ise 1 kişiye anlatır. 

•	 İletişim bir işletmeyi besleyen kan damarıdır. Şirket içi iletişim 
toplantıları düzenlenmelidir.

•	 Hayatımızı pek çok şeyden mahrumiyete katlanarak sürdürebili-
riz, ama itibarsız asla. Fehmi Koru (Gazeteci)

•	 İşini yapmayanın parmağı kesilir.
•	 Şirket içinde yönetimin karşısında güvenilir ve yapıcı bir muha-
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lefet, farklı düşünen yenilikçiler olmaması, şirketin durağan ve 
başıboş sürüklenmesine, atalete girmesine sebep olur. Özellikle 
sıkıntılı ve çalkantılı dönemlerde üretken değişim için, ataletin 
atlatılması için taze kanlar şarttır. 

•	 İşletmede periyodik raporlamaları azaltın, işleri kontrol etme ve 
performansı ölçme işini hemen kaynağında yapın, periyodik ra-
porlar yoluyla değil.

•	 İş dünyasında sağduyulu olmak, herkesten bekleyebileceğimiz bir 
tutum değildir. Ken Blanchard

•	 Yan sanayi olmadan tam sanayi olamaz. Rüştü Bozkurt

REDDEDİLDİLER AMA SALA VAZGEÇMEDİLER, 
BAŞARDILAR

•	 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayata mahalle 
temsilciliğiyle başladı. Kademe kademe yükselerek İstanbul 
Büyük Şehir Belediye Başkanı oldu. Birçok olumsuzlar yaşadı, 
hapse girdi, asla vazgeçmedi ve neticede Başbakan oldu..

•	 Margeret Mitchell’in “Rüzgar gibi geçti” adlı kitabının 38 defa 
reddolunduktan sonra basıldığı söylenir. 

•	 Amerikalı yazar Irwing Stone’nin ünlü ressam Van Gogh 
hakkındaki kitabı, 15 kadar yayıncı tarafından satmaz gerekçesi-
yle geri çevrilmişti. Nihayat 1934’te basılan kitap bugüne kadar 
milyonlarca nüsha satılmıştır.

•	 Zamanla Amerika’nın en çok okunan yazarlarından biri olan 
William Sorayan, ilk kitabı basılmadan önce, pek çok red 
mektupları almıştı. Eserin basılmasını reddeden bu mektuplar 
üsüste konulduğu zaman 75 cm. yüksekliğe ulaşıyordu.

•	 Yazı ve şiirleri 300’den fazla dergide yayınlanan Amerikalı yazar 
Le Pennigton, ilk zamanlar gönderdiği şiir ve yazılarından dolayı 
pek çok red mektupları almıştı. Ama bu red mektupları onu yol-
undan çevirememişti. 
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ONLAR BAŞARDILAR

•	 Thomas Edison: Öğretmeni onun için, ‘öğrenemeyecek kadar 
aptal’demişti. Ampulü keşfederek insanlığı aydınlatacağını 
bilemezdi.

•	 Albert Einstein: 4 yaşına kadar konuşmayı öğrenemedi ve 
matematik derslerinde çok başarısızdı. Oysa o, tüm zamanların 
en büyük bilim adamı oldu.

•	 Michael Jordan: Okul basketbol takımından atılmıştı. Basket-
bolu bırakmasına rağmen Jordan, dünyanın en büyük basket-
bolcusu kabul ediliyor.

•	 Walt Disney: Disney, yaratıcı olmadığı gerekçesi ile bütün 
çalıştığı şirketlerden kovulmuştu. Disneyland’i kuruncaya kadar 
tam 5 Yaşamten atıldı. Sonra kendi şirketini kurdu ve yarattığı 
kahramanlar, dünya çocuklarının sevgilisi oldu.

•	 Beethoven: Klasik müziğin ustası.  Ancak öğretmeni onu, bir 
eser besteleme konusunda ‘umutsuz vaka’ bulmuştu.

•	 Beatles: Efsanevi İngiliz Rock grubu Beatles, ilk başvurdukları 
Decca müzik şirketi tarafından reddedilmişti.

•	 Diana Ross: En iyi kadın şarkıcılar arasında sayılan Ross, bir za-
manlar oldukça kötü sesli bulunan sıradan bir şarkıcıydı. Daha 
sonra rekorlar kıran birçok şarkı yazdı ve seslendirdi.

•	 John Grisham: Bütün yayıncılar tarafından geri çevrildi. Biri 
onu keşfetti ve artık o çok satan yazarlar arasında kabul edili-
yor.” 

BÜYÜK BAŞARI BÜYÜK SABIR İSTER

•	 Victor Hugo, Notre-Dame’de Paris adlı eserini tamamlayabilmek 
için, elbiselerini bir sandığa koyup bir arkadaşına vermişti. Ve 
kitap bitmeden de geri getirmemesini sıkı sıkıya tenbihlemişti.

•	 İngiliz tarihçi Edward Gibbon “Roma İmparatorluğunun 
Gerileyiş ve Çöküşü” adlı dev eserini 26 yılda bitirmişti.
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•	 George Bancroft, “Birleşik Amerika’nın Tarihi” adlı büyük es-
erini  26 yılda tamamlamıştı.

•	 Amerika’da en büyük İngilizce lügat kitabı yazarı Noah Webster, 
bu işe 22 senesini vermişti.

FAKİR AMA KARARLIYDILAR…

Stephen Hawking: Harap bir bedenden fışkıran büyük deha 1942 
yılında İngiltere´´de doğan Hawking okul dönemlerinde hareketli 
ve sağlıklı bir öğrenciydi. Oxford Üniversitesi´´nin Fizik bölümünü 
birincilikle bitirdi. 

Hayatının kabus dolu günleri, ALS Motor Nöron hastalığına 
yakalanmasıyla başladı. Omurilik ve beynindeki şuurlu kas 
hareketlerini düzenleyen sinir hücreleri dağılmıştı. Konuşma 
bozukluğu ve yutma güçlüğü çekiyordu. Derken elleri de tutmaz oldu. 
Genç yaştaki Hawking´in vücudu, beyni dışında resmen çökmüştü. 
Hatta doktorlar ancak iki yıl ömrü kaldığını düşünüyorlardı. Morali, 
ruh hali bir yıkım içinde olan Hawking sürekli klasik müzik dinleyip 
bilim kurgu romanları okumaya başladı. Ancak ailesinin ve hocası 
Scima´´nın yoğun ilgisi ve sevgisiyle hayata tekrar bağlanarak 
doktorları yanılttı. Ama artık ömür boyu tekerlekli sandalyeye 
mahkum konuşamayan biri haline gelmişti. İleteşimini ancak 
bilgisayar yardımı ile sağlayabiliyordu. 

Sağlık durumunun bu kadar bozuk olmasına rağmen aşık oldu ve ev-
lendi. Eşinin yardımıyla yüksek lisansını, ardından doktorasını yaptı 
ve profesör oldu. 1978 yılında teorik fizikteki en büyük ödül olan Al-
bert Einstein ödülünü aldı. 1982 yılına gelindiğinde artık dünyanın 
dört bir tarafından ödüller yağmaya başlamıştı. Kraliçe tarafından 
verilen Britanya İmparatorluğu Kumandanı nişanı bunlardan biri-
ydi. Küresel ısınmayı ilk ortaya atan Stephen Hawking oldu. Buna 
benzer teorilerin ve verilerin sahibi olan Hawking acı çekerek zirveye 
çıkanlara en büyük örneklerden... 
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Konfüçyüs: Dünyanın en bilinen filozofu bir bekçiydi M.Ö 550 
yılında Çin´´de doğdu. Asıl adı “Üstad filozof ” anlamına gelen Kung 
Fu olmasına rağmen, Avrupalılar ona Konfüçyüs demeyi tercih et-
tiler. Çocukluğu ve gençliği yoksulluk içinde geçti, beş yaşındayken 
babasını kaybetmişti. 

Çok zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan ama kimseden 
karşılıksız yardım kabul etmeyen onurlu bir gençti. Bütün imkân-
sızlıklara rağmen 19 yaşında evlenip iki çocuk sahibi olan Konfüçyüs, 
kendisini ilime adamıştı ama hâlâ çalışmak zorundaydı. Depo 
bekçiliği yaptığı yılları saraylarda öğreticiliğe terfi ettiği günler izledi. 
25 yaşına geldiğinde artık birçok öğrenci yetiştirmiş saygın bir bilim 
adamıydı. Konfüçyüs aralarında devlet adamlarının da bulunduğu 
3000´´den fazla öğrenci yetiştirmişti. İnsanlığa bilgi, ahlak, fazilet ve 
Tanrı´´ya saygı konularında verdiği mesajlar binlerce yıl sonra hâlâ 
geçerliliğini koruyor: “Sana bilmenin ne olduğunu söyleyeyim mi? 
Bildiğin zaman bildiğini, bilmediğinde de bilmediğini söylemek... 
Bilgi budur.” 

B04  BİRLİK, BERABERLİK, TAKIM HALİNE GELMEK 

•	 Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça 
yürekler, onu top sindiremez. M. Akif Ersoy

•	 İttifak olan yerde ihtilaf olmaz.
•	 Birlik ve beraberlik kaderi-ilahiden başka her şeyi yener.
•	 Birlikte rahmet, ayrılıkta zahmet ve azap vardır.
•	 Harekette birlik olmazsa, fikirde birlik faydasızdır.

Muhammet İkbal
•	 Ayrı şeyler bölen, farklı olanlar çarpan etki yapar.
•	 Unutma! Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar.
•	 Zincirin kuvveti en zayıf halkasının gücü kadardır.
•	 Eller çoğalırsa işler hafifler. İngiliz Atasözü
•	 Bir elin nesi var, iki elin sesi var, gelin birlik olalım, işi kolay kı-

lalım.
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•	 Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiç bir şey kalpleri birbirine 
bağlamaz. J.J.Rousseau

•	 En büyük ittifak, ihtilaf çıkarmamaktır.  Bediüzzaman
•	 Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
•	 Birbirine yardım eden üç kişi, altı kişinin yükünü kaldırır.

George Herbert
•	 Kardeşliğin üç haline tahammül etmek, kardeşlik hakkıdır. Bun-

lardan biri hiddet, diğeri nazlanmak, üçüncüsü de bazı dil sürç-
meleridir. Ahnef Bin Kays

•	 Kovandaki balı tek bir arımı yapar? Thomas Hood
•	 İki köpek bir aslanı öldürür.  Yahudi Atasözü
•	 İki kafa bir kafadan iyidir. İngiliz Atasözü 
•	 Takımın aklı, takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür.

Senge
•	 Baş nereye giderse ayak da oraya gider. Türk Atasözü
•	 Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Türk Atasözü
•	 Birbirinize de girmeyin ki, maneviyatınız sarsılmasın, devletiniz 

gitmesin. (Enfal 8/46)
•	 Hiçbir iş, kişisel çabalarla sonuçlandırılabilecek kadar basit değil-

dir. İşlem boyutları ve karmaşıklık düzeyleri tek bir kişinin sahip 
olabileceği bilgi ve beceriler düzeyini çoktan aşmıştır.
Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	  Görevliler görevlerini yapmazlarsa görevsizler kendilerini görev-
li sayarlar.

•	 Kendinizi biriyle çatışma içinde bulursanız, yapacağınız ilk şey 
bir araya gelip konuşmak olmalıdır. Fikir birliğine yada bir uzlaş-
maya ulaşmasanız bile, en azından sorunu tamamen tanımlamış 
ve farklı bir görüşü daha iyi anlamış olursunuz. Şirketlerde, aile-
lerde, hükümetlerde ortaya çıkan yanlış anlaşılmaların, çatışma-
ların çoğu kimsenin konuşmayı denememesinden kaynaklanır. 

•	 İnsanlar sorun hakkında, rakipler hariç herkesle konuşur. Siz 
farklı bir yaklaşımla doğrudan rakiplerle konuşup görüşlerinizi 
anlatın. Daha başarılı olursunuz. 
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•	 Sinerjik hareket, fikirlerin birbirleriyle çatışmasından ortaya çı-
kan dinamikliktir, güçtür. Yılmaz Sönmez

•	 Üç kişi sefere çıkarsa mutlaka içlerinden birini emir (yönetici) 
tayin etsinler. Hz. Muhammed (Sav)

•	 Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.
•	 Birlikten dirlik doğar.
•	 Kendini taşıyamayacak kadar incecik lifler birleştiğinde koskoca 

halatları oluşturur
•	 Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah’ın 

üzerinizdeki nimetini hatırlayın. (Rum Suresi 32)
•	 Birleşikken ayakta durur, bölünmüşken düşeriz. Ezop
•	 Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir.

Türk Atasözü
•	 Yalnız yiyen, felaket gününde de yalnızdır. Rig Veda
•	 Önünde durulamayacak tek takım, tutkulu takımdır.

Can Çobanoğlu 
•	 Bir araya gelmek başlangıçtır, birlikte kalmak gelişmedir, beraber 

çalışmak ise başarıdır. Henry Ford
•	 Kalplerin birliği en büyük sermayedir.
•	 Kıymetli bir bütünü meydana getiren parçalarda kıymet kazanır.
•	 Tevfik-i ilahinin en büyük vesilesi vifak (uyumlu çalışmak) ve it-

tifak (anlaşmak) tır. Cenab-ı haktan gelen yardımlar bu espriye 
bağlanmalıdır. 

•	 Başarılı birinin arkasında, daima başarılı başka insanlar vardır. 
Çin Atasözü

•	 Birbirine yardım eden üç kişi, altı kişinin yükünü kaldırır.
George Herbert

•	 Hiç çıkarma bilmezdi, Hep toplardı, çarpardı. Bölmeyi de varis-
leri yaptı.

•	 Zihninizi başkalarının zihni ile sürtüştürmek ve parlatmak iyidir. 
Montaigne

•	 Şirketin var olmasının temel nedeni, herkesin tek başına elde ede-
bileceğinden daha fazlasına ulaşmaktır. 
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•	 Takım olmanın ilk şartı herkesin görevini zamanında ve tam ola-
rak yapmasıdır.

•	 Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar. Mevlana
•	 İki testi tokuşunca, biri elbette kırılır. Türk Atasözü
•	 Başarılı bir ekibin pek çok elleri, ancak bir tek beyni vardır.

B. Bethel
•	 Savaşı büyük ordular değil, iyi ordular kazanır.
•	 Gemilerin çoğu insan hatası yüzünden batmıştır, deniz yüzünden 

değil. Ö. Asaf
•	 Mürettebat farklı yönlere kürek çekiyorsa, kaptanın limanı gör-

mesi hiçbir işe yaramaz. J.Q.Adams
•	 Bir grubun tüm üyeleri, diğer grup üyelerini övmekten rahatsızlık 

duymayacak kadar kendilerinden ve katkılarından emin oldukla-
rında, grup artık ekip olmaya başlamıştır. Anonim

•	 Büyük keşifler ve gelişmeler birçok aklın işbirliğiyle gerçekleş-
miştir. A.G. Bell

•	 İki insanın iyi geçinmeleri hiç kusursuz olmalarıyla değil, birbir-
lerinin kusurlarını hoş görmeleriyle ilgilidir. A.Togueville

•	 Benzeşenler, buluşurlar. İngiliz Atasözü
•	 Bizler tek kanatlı melekleriz, yalnızca birbirimize tutunarak uça-

biliriz. Anonim
•	 Yetenekler oyun kazanır, ekip çalışması ve zekâ ise şampiyonluk 

kazınır. M. Jordan
•	 Birliktelik başarı, başarıda zirveye götürür.
•	 Fili ikiye bölmekle iki küçük fil elde edilemez.
•	 Kavgalar, şirketlerde büyük ufuklara yürünmesini engelleyen 

ayak bağlarıdır. Kavganın olduğu yerde gelişme olmaz. Gelişme 
huzurlu şirketlerde daha hızlı olur.

•	 Birlik ile en küçük şirketler, devletler gelişme gösterir. Dağınık-
lıkla en büyükler yok olur. Sallust

•	 Birinci olanlar insanları arkalarında bırakırlar, bir inci olanlar in-
sanları etrafına toplarlar.
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•	 Çok az şey insana kendini başarılı ve kazanan bir takımın parçası 
olmak kadar iyi hissettirir.

•	 Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. M. Akif Ersoy
•	 Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz.

Takdir ve onay
insanları ve ekipleri

yapıştıran en güçlü tutkaldır.

PADİŞAH VE ÇOCUKLARI- BİRLİK VE BERABERLİĞİN 
GETİRDİĞİ 

Padişah bir gün üç oğlunu sıra ile yanına çağırır. Büyük olanın eli-
ne sağlam iple sarılmış bir deste ok verir ve kırmasını ister. Uğraşır, 
didinir ama nafile… Oklar kırılmaz. İkinci oğlu yanına geldiğinde, 
ondan da aynısını ister ama o da oku kıramaz. En son küçük kardeş 
gelir ve ona da aynısını söyler. Küçük kardeş önce oklara, sonra ağa-
beylerine bakar. Destenin içinden bir ok çıkarır kırar. Sonra iki, üç 
derken bütün oklar kırılmıştır. 

Padişah da: “işte oğullarım. Eğer benden sonra birlik ve beraberlik 
içinde olursanız; bütün dünya bir araya gelse sizi kimse yenemez. 
Ama aranıza fitne, kin, nefretlik, düşmanlık girerse, bu dünyada iz 
bırakmadan yok olup gidersiniz.”

B05 BİLGİ 

•	 Bilgi bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari
•	 Artık dünyada en yaygın savaş laboratuar savaşıdır.
•	 Bilgi gökten yağan tatlı ve saf yağmura benzer. Ağaçlar onu, emici 

kökleri ve damarları vasıtasıyla emerler. Tatları ne ise ona çevirir-
ler. Meyvesinin tadı acı olanın acılığı artar, tatlı olanın da tatlılığı! 
İşte bilgi de böyledir. İnsanlar onu gayret ve çabaları derecesinde 
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öğrenip beller. Sonuçta büyüklenen kişi kibirce artar, alçak gö-
nüllü kişi de daha alçak gönüllü olur. Veheb

•	 Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Socrates
•	 Zihninizi başkalarının zihni ile sürtüştürmek iyidir.
•	 Çok bilen, çok şeye dikkat eder.  G. E. Eessing
•	 Bilginin teşekkürü paylaşmaktır.
•	 Beynim sünger gibi olsaydı, öğrendiğim lüzumsuz bilgilerden 

kurtulmak için arada bir çıkarıp sıkmak isterdim. B.Pfizer
•	 Bizim düşmanımız ve bizi mahfeden; cehalet ağa, oğlu zaruret 

efendi ve torunu husumet beydir. Bediüzzaman
•	 İnsan her söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir. 

Namık Kemal
•	 Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.

Sokrates
•	 Sual de bilgiden doğar, cevap ta.  Hz. Mevlana (ra)
•	 Sormak çözümün ilk adımıdır.
•	 Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır.

Hz. Ömer (ra)
•	 Yanlış soru sorarsanız yanlış cevap alırsınız.
•	 En güzel cevap, en güzel soruya verilir. 
•	 Sormuyor ki bilsin sorsa bilir, bilmiyor ki sorsun bilse sorar.
•	 Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olma insanı yanıltabilir.
•	 Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak, olur, kullan-

mazsanız söner. Alexander Everett
•	 Bilgiyle dirilenler ölmez. Hz. Ali (ra)
•	 Bilgi gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi, alınan bir ağaçtır.
•	 Cehalet, Allah’ın laneti olduğuna göre, bilgi, göklere ulaşabilece-

ğimiz kanatlardır. W. Shakespeare
•	 Olgun adam bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez, 

lüzumu olunca kullanır. Thomas Browne
•	 İnsan bildiği kadar düşünür.
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•	 Gerçeklerin kıvılcımı fikirlerin çarpışmasıyla olur.
•	 Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz.

Samuel Johnson
•	 Okumak cehalet alır, eşeklik baki kalır.
•	 Bir kitap bir aynadır. Ona bir eşek bakacak olursa karşısında el-

bette bir evliya görmez. George C. Lichtenberg
•	 En büyük ceza evi, cahil bir insanın kafasının içidir. Montaigne
•	 Cehalet öyle bir binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık 

yapan yolunu kaybeder. Hz. Osman (ra)
•	 Biz insanlar, eşya alışverişi yaptığımız zaman her birimiz biraz 

zenginleştiğimiz kadar birazda fakirleriz. Fakat fikir alışverişi ya-
pıldığı zaman, herkesin sermayesi iki misli artar.

•	 Cehalet gafleti, gaflet ataleti, atalet sefaleti, sefalet felaketi getirir.
•	 Edepsiz bilgi zulüm doğurur.
•	 Türkiye”mizde evlerin %95 i kitapsız ve kütüphanesiz olmalı gele-

cek adına talihsiz bir durumdur.
•	 Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer.
•	 Bilgi kartopu gibi, yuvarlandıkça büyür.  L. Sydney
•	 Bilgi kullanılmakla eskimeyen ve başkalarına aktardığınız zaman 

sizde kalanı azalmayan bir olgudur. Leontief
•	 Bilgi olmayan yerde, cehalet ilim olur.  George Bernard Shaw
•	 Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu iyi bir 

tutkudur. George Bernard Shaw
•	 Kâinatta hiçbir ışığın aydınlatamadığı tek karanlık, cehalettir. 

Hz. Mevlana
•	 Bilgiyi toplama ve kullanma biçiminiz, kazanmanızı ya da kay-

betmenizi belirler.  Bill Gates
•	 El uzatmak istediğin her işte görüşünü bilgine uydur, sonra o işe 

el uzat. Yani bilgisizlikle iş yapma, her işin öncesinde aklına, bil-
gine danış, sonra o işi yap. Çünkü padişahın sadrazamı akıl ve 
bilgidir. Aceleci olma, yani her işin zamanını bulmadıkça acele 
etme, ama zamanını bulunca sabretme.
Mercimek Ahmet – Kabusname
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•	 21. yüzyıl insanı olabilmek için bilgi toplumunda bilgi ekonomi-
sinin kurallarına göre yaşayan, bilgi organizasyonlarında yer alan, 
bilgi insanları olmak durumundayız. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Çok büyük miktarda bilgi, kendi düşünceleriniz tarafından işlen-
medikçe işe yaramaz. Onun değeri, bereketli ve sıklıkla tekrarla-
nan bilgiden çok daha az olacaktır. Arthur Schopenhauer

•	 Bilginiz ne kadar çok ise, şansınız da o kadar çok olur.
Çin Atasözü

•	 Dünyada en korkunç şey bilgisizliğin hâkim olmasıdır.
Sophocles

•	 Bilgisiz olduğunu bilmek, bilgiye atılan ilk adımdır. Disraelli
•	 Bir bilgiyi iyi öğrenebilmek için en az üç kişiye öğretilmesi gere-

kir.
•	 Yazarak öğrenmeyi alışkanlık haline getirin. Okuduğunuz kitap 

sayfalarının Beşte Biri kadar sayfa not yazmamışsanız, o konuyu 
tam olarak sindirememişsiniz demektir. 

•	 Önemli kavram ve anahtar kelimeleri unutmamanın yolu, bunla-
rı en az 3 defa büyük harflerle yazmaktır. 

•	 Hayat fanidir, bilgi ise sonsuzdur. Zhuang Zi

C01  ÇALIŞMAK EN BÜYÜK HEDİYEDİR

•	 Yarınlar, yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir. 
Nurullah Ataç

•	 Tek bir şeye ihtiyacımız var o da çok çalışmak. M. K. Atatürk
•	 Boşa kürek çekiyorum diye üzülme, hiç olmazsa kas yapar. 
•	 Bütün faziletlerin başı çalışkanlıktır. Büyük Fredrich
•	 Ekmeğini, terine banıp yiyeceksin. İncil
•	 Yarının ekmeği için bugünden maya tutulur.
•	 Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.
•	 Bir el ile eken iki el ile toplar.
•	 Arayan bulamaz, bulanlar arayanlardır.
•	 Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar mutlu olursunuz.
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•	 Bugün işten kaçma, yarın avuç açma.
•	 Gençliğinde taş taşı, ihtiyarlığında ye aşı.
•	 Şaheserler oluşturmanın en emin yolu yapmak, harabeler yap-

manın en kestirme yolu ise yıkmaktır. R. Ali Topçu
•	 Çalışmak elinden geleni yapmak değil, işin gereğini yapmaktır. 

Tınaz Titiz
•	 Başıboşluk sersemlerin tatilidir.  Lord Chesterfield
•	 Çalışmak başarının, boş durmak ise bela ve bunalımın sebepleridir.
•	 Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz.

Hz. Mevlana (ra)
•	 Derin olan kuyu değil, çok kısa olan iptir. Kuyunun derinliğinden 

şikâyet edeceğine ipinin uzunluğunu artır. Atasözü
•	 Çevre karardığında kararlığa küfredeceğine kendi kandilini yak.
•	 Karanlığa karşı tavır almak iyidir; Ondan daha iyisi de karan-

lığa sövüp-saymak yerine küçük dahi olsa bir mum yakmaktır. 
M.Abdülfettah Şahin

•	 Düzensiz bir eylem, düzenli bir eylemsizlikten iyidir.
Karl L. Weick

•	 Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. 
Peter Marshall

•	 Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz söylemeye değişmem.
J. Howell

•	 Her zaman yaptığınız işin kolay olduğunu düşünün, o zaman iş 
kolaylaşır. Emile Colie

•	 Yıpranmak, paslanmaktan iyidir.  Bishop Cumberiand
•	 Mevcutla iktifa dunhimmetliktir. (Gayretsizliktir.)

Bediüzzaman 
•	 Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. 

İmam Gazali 
•	 Bir iş bir kere geri kalırsa, bir daha ilerleyemez. Hz. Ömer (ra)
•	 İyi çırak, ustası yokken anlaşılır. Atasözü
•	 Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluştur. Lathor Pinoley
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•	 Sadece ölü balıklar akıntı yönüne sürüklenir. M. Muggeridge
•	 Yüksek yerlere büyük yorgunluklarla ulaşılır. Hz. Ali (ra)
•	 Durmak devrilmenin bir öncesidir. Gürbüz Azak
•	 Bize değer kazandıran şeyler yaptığımız işlerdir. G. Bangraft
•	 Hayatta kazananlar, konfor alanlarının sınırlarını aşarak gerili-

me, strese, zorluklara göğüs geren, böylelikle öğrenen ve gelişen 
insanlardır. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 En tepeye, zirveye çıkmanın yolu çok çalışmaktan geçer.
•	 En iyi ekmek, en çok yumruk yiyerek yoğrulan hamurdan yapılır.
•	 İlerleyebilmemiz için yürümemiz, yürüyebilmemiz içinde adım-

lar atmamız gerekir. Aracın yol alabilmesi için lastiklerinin aşın-
ması gerekir.

•	 Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Atasözü
•	 Ekmeğini, terine banıp yiyeceksin. İncil
•	 Abideleri, taşlar değil, işler yapar.
•	 Çalışmak yaşamla kucaklaşmaktır. Her başlangıç zordur. Alman 

Atasözü
•	 Tembele eşik, yokuş olur. Atasözü
•	 Taşıma su ile değirmen dönmez. Atasözü
•	 Emeksiz yemek olmaz. Atasözü
•	 Ne doğrarsan aşına o çıkar karşına. Atasözü
•	 Bazı günahları insanın kendi ailesinin geçimini sağlarken çektiği 

sıkıntılar temizler. Hz. Muhammed (sav)
•	 İşsize şeytan iş bulur.
•	 Devler gibi eser vermek için karıncalar gibi çalışmak gerekir. N. 

Fazıl Kısakürek
•	 Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha fazla gürültü çıkarırlar.

Oscar Wilde
•	 Zor iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şey-

leri birikmesiyle oluşur. Henry Ford
•	 İleri gitmek beklemekten iyidir. M. K. Atatürk
•	 Rızkların en hayırlısı el emeği ile kazanılandır.

Hz. Muhammed (sav)
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•	 Bal yiyen, arısından gocunmaz.
•	 Alın teriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten 

daha tatlıdır. Crowquill 
•	 Arı kadar eri olanın, dağ kadar yeri olur.
•	 Çalışmamızın en büyük ödüllerinden biri öğrendiklerimizdir. 
•	 İşini yapmayanın parmağı kesilir. 
•	 İnsan için en büyük nimet, alın teriyle kazandığını ailesiyle pay-

laşmasıdır. 
•	 Kulun yediğinin en helali, sanatkârın hakka riayet etmek şartıyla 

el emeğinden olan kazancıdır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Çalışmaktan nasırlaşan eller Cenab-ı Hakkın en sevdiği ellerdir. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık.
•	 Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiği-

niz sürece düşmezsiniz. Claude Pepper
•	 Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Honore Balzac 
•	 Güzel bir gül kokusu almak istiyorsan, dikenlere katlanmak zo-

rundasın.
•	 Büyük ağaçları, küçük darbeler devirir. Benjamin Franklin
•	 Taşı delen suyun gücü değil, damlalarının sürekliliğidir.

Latin Özdeyişi
•	 Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey olamaz. Deha yüzde bir il-

ham ve yüzde doksan dokuz terdir. Thomas Alva Edison
•	 Sebepler dünyasında sebeplere başvurmamak tembellik, sebep-

lere başvurduktan sonra sonucu kabul etmek tevekkül, bütün 
sebeplere başvurduktan sonra kısmetine düşeni benimsemek ise 
Kanaattir. Bediüzzaman

•	 Çalışmak amaç değil, daha, iyi daha keyifli yaşam için bir araçtır.
•	 Amellerin en üstünü, helal kazanç elde etmek için çalışmaktır. 

Hz. Muhammed SAV
•	 Kim çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemek için çalışırsa o 

Allah yolundadır. Hz. Muhammed SAV
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•	 Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler elinden büyük iş 
gelmeyenlerdir. Eflatun

•	 Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz ik-
tidar. Şeyh Saodi-i Şirazi

•	 Bir şeyi bulunmadığı bir yerde aramak, aramamak demektir.
Hz. Mevlana (ra)

•	 Her ne doğrarsan aşına, o çıkar karşına. Atasözü
•	 Bakılan manzara, üzerinde bulunulan tepenin yüksekliğine bağ-

lıdır. Fransız Atasözü
•	 Yerine getirilmiş bir vazifenin mutluluğu, diğer bir vazifeyi yapa-

bilme gücünü meydana getirir. George Elliot
•	 Hareket demek, mekânın sınırını aşmak demektir.
•	 Ataullah İskenderi
•	 Yapılanı yeterli bulmamak insanın ileri gitmesindeki ilk adımdır. 

G. Bancroft
•	 Başkasına el açacak duruma düşmek, müslüman kimseye yakış-

maz. İbralim Havvas 
•	 Değişim rüzgârları eserken, akıllılar yel değirmeni yapar, aptallar 

ise duvar örer. Çin Atasözü
•	 Çalışkanlık iyi geleceğin anasıdır. Miguel De Cervantes
•	 Hayat felsefem çalışmaktır. Bill Gates
•	 Çok hazırlanmak kadar başarıya yol açan birşey yoktur.

Oscar Wilde
•	 Yükseğe çıkmak isteyen uzun süre koşmalıdır.

Danimarka Atasözü
•	 Durmadan devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğin önemli 

değildir. Konfüçyüs
•	 Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmek-

ten başka bir şey değildir. Newton
•	 Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey 

öğretir. Çin Atasözü
•	 Eğer en yükseğe ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın. Syrus
•	 Zorluk seni zorlamadan, sen zorluğu zorla. İspanyol Atasözü
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•	 Tabiat boşluktan nefret eder. Blaise Pascal
•	 Ya başlamamalı, ya da bitirmeli. P.N. Ovidius
•	 Ya olmalı, ya ölmeli. Edward Gibbon
•	 Amellerin en üstünü, helal kazanç elde etmek için çalışmaktır. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Bir şeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan kesinlikle daha iyidir. 

Bazen de hızlı hareket etmek, olasılık hesaplarına dalıp gitmekten 
çok daha iyi olabilir. 

•	 Tembel insan yoktur. Kendine esin kaynağı olacak kadar güçlü 
amaçları olmayan insanlar vardır. Anthony Robbins

•	 Çalışkanlık becerisi yada “kendini çalıştırabilme yeteneği” bir in-
sanın hayatta sahip olabileceği en büyük “avantaj”dır.
Mümin Sekman

•	 Kim helal kazanç yolunda yorulup da yatarsa, ona cennet vacib 
olur. Ve Allah’ta kendisiden razı olmuş bir halde yatmış olur. Hz. 
Muhammed (sav)

•	 İnsanı insan eder gayretle çalışmak, fakat işin zor yanı çalışmaya 
alışmak. Mümin Sekman

•	 Kör gayret, yalnız zarar yapar. Magnus
•	 Zamanı gelen bir fikrin kuvvetine hiçbir ordu dayanamaz.

Vıctor Hugo
•	 Kulun yediğinin en helali, sanatkârın hakka riayet etmek şartıyla 

el emeğinden olan kazancıdır. Hz. Muhammed (sav)
•	 İbadet on kısımdır. Onda dokuzu helal rızık talep etmektir. Kala-

nı Salih ameller ve ibadetlerdir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Feraizi eda edip, kebairden çekilmek şartıyla, bütün çalışmalar 

ibadet hükmüne geçer. Bediüzzaman Said Nursi
•	 İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü, ne 

dünya nede ahiret işleriyle meşgul olmayıp boş oturmaktır.
Sehl Tüsteri

•	 Allah (cc) meslek sahibi (ve mesleğinde mahir) olan mümin ku-
lunu sever. Hz. Muhammed (sav)
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•	 Allah, sizden birinizin yaptığı işi sağlam ve güzel yapmanızdan 
memnun olur. Hz. Muhammed (sav)

TEMBELLERİN ANAYASASI
•	Gündüz dinlen ki gece rahat edesin.
•	Yarın yapacağın işi bugün yapma.

•	Dinlenen birini görünce dur, ona yardım et. 
•	Oturmak mümkünse ayakta durma. 

•	Tembellikten kimse ölmemiş.
•	Çalışma isteği duyunca bir yere otur, isteğin geçmesini bekle.

•	Çalışarak dertsiz başına dert açma.
•	Rızkın varsa çalışmasan da gelir seni bulur.

ARILAR VE İNSANLAR

Arılar nasıl çalışıyor:

500 gram bal için arılar, 3 milyon 750 bin defa çiçeğe konup kalkı-
yor. Bir kg. bal için ise 40 bin tane arı, 6 milyon çiçeği dolaşıyor. Bal 
arıları bir peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin nektarını 
emiyor ve 100 000km. kanat çırpıyor. Bu deli çalışmanın arkasında 
dönüp dönüp “öbür arı benim kadar dolaşıyor mu? diye kontrol gereği 
de duymuyorlar. Birbirlerine tam bir güven içinde sadece hedeflerine 
odaklanmışlar… Bir koloninin pazarlanacak 1 kg. bal üretmesi ve 
yaşamını sürdürebilmesi için, 8 kg. bal tüketmesi gerekiyor. Bu da 
koloninin 6 kez dünya çevresini dönmesi demek.

Neredeyse kölesi olduğumuz bilgisayar saniyede 16 milyar aritme-
tik işlem yaparken, bilgisayarın doğadaki rakibi bal arıları bu sürede 
daha az enerji harcayarak 10 trilyonluk işlem yeteneğine sahip. De-
mek ki bilgisayarda hala Bill Gates’in keşfedemediği bir şeyler var. 

Onlar bu işi canla başla yapıyor ve genetik olarak nesilden nesile akta-
rılmış bir tembellik asla söz konusu olmamış. Bu arı cumhuriyetinde 
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cinlik yapmak için “birkaç gram bal da kendime saklayayım” diye 
peteği hortumlayana da şimdiye kadar rastlanmamış. Hepsi güneşin 
“kalk” ziliyle çalışmaya başlayıp güneşin “paydos” ziliyle dinlenmeye 
çekiliyorlar. Hiçbir arı ”kraliçe hanım işin kaymağını yiyecek diye 
ben geberene kadar çalışmam abi…” de dememiş, birlikten ve ko-
vandan çıkınını alıp başka yollara düşüp başka bir kovanda cumhu-
riyet kurmayı düşünmemiş. Karşı kovandakileri kıskanıp o peteğe 
dadanmamış! 

Arı vücut ağırlığının 330 katı yük çekiyor. Her bir petek gözünün 
altıgen prizma şeklinde inşa edilmesi, esas peteğin direncini sağ-
lıyor. Bu nedenle kilolarca balı rahatlıkla taşıyabiliyor. “Gerçekten 
de en az balmumu harcayarak, maksimum ölçüde bal depolamak 
için en uygun şekil, arıların inşa ettiği altıgen prizmadır” diye onay-
lıyor fizikçiler. 

Hadi bakalım arılardan özür dileyelim, onlara “hayvan” dediğimiz 
için. Elin hayvanı düzen tutturmuş, milyon yıldır hayatına fesat sok-
madan sürdürüyor sorumluluklarını! Arıların “ayıkla pirincin taşı-
nı” diye bir sözleri yok. Başka arıların yaptıklarını, onların hayatları-
nı kısıtlayarak temizlemek zorunda değiller. 

Bu arada siz hiç arıyı sokan bir arı biliyor musunuz?

C03  ÇOCUKLUK, GENÇLİK, İHTİYARLIK

•	 Gençlerimizi fazilete dost, ahlaksızlık ve rezalete de düşman ola-
rak yetiştirme mecburiyetindeyiz. Abdulfettaf Şahiner

•	 Bütün ümidim gençliktir. M. K. Atatürk
•	 Genç, geçmişiyle bütünleştirip geleceğe hazırlayacak terbiye ve-

rildiği takdirde, milli duygu ve düşünceyi temsil eden bir delikan-
lı olur.  M. Abdülfettah Şahin

•	 Gençliği ayakta olmayan toplum,  yataktadır. Peyami Safa
•	 Evlatlarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz. 

Hz. Ali (r.a)
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•	 Bir milletin geleceği hakkında kehanette bulunmak isteyenler, 
o milletin Gençlerine verilen terbiyeye baksalar, hükümlerinde 
yüzde yüz isabet ederler.  M. Abdülfettah Şahin

•	 İnsan gençlikte ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf eder.
•	 Evlat sermaye, torun kârdır. 
•	 Demografik kompozisyonumuz. Gençlerin hâkim oluşuyla, Türk 

milliyetçiliği şehir kültüründe yaşayan gençlerin kimlik kartının 
dokusunu sağlayacaktır.

•	 Bir çocuğa yaklaştığım zaman bana iki his gelir; hali için şefkat, 
istikbali için hürmet.

•	 İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyardır. Jean Anouilh
•	 Yüreğinin yaşını saçlarınızdaki aklara bakarak söyleyemezsiniz. 

Edward
•	 İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar.
•	 Evlatlarınızı gelecek zaman için hazırlayın, kendi zamanınızdaki 

terbiyede ısrar etmeyin. Hz. Ali (ra)
•	 Gençler Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek sizlersiniz.

K. Atatürk
•	 Çocuklarınıza istikballerini kazandıralım derken, ebediyetlerini 

kaybettirmeyin.
•	 Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bu-

günden onlara iyi kitaplar hediye ediniz. Hz. Ali (ra)
•	 Çocuklarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşa-

yacakları zamana göre yetiştirin.  Hz. Ali (ra)
•	 Politikacılar gelecek seçimi düşünürler. Devlet adamları, gelecek 

kuşağı.  James F. Freeman
•	 Çocukların utangaç olması, onların iyi huy sahibi olacağını müj-

deler. İmam-ı Gazali
•	 İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar. Eschenbace
•	 Yaşlılık bütün hastalıkların limanıdır. Bion
•	 Çocuk kokusu, cennet kokularındandır.  Hz. Muhammed (sav)
•	 Çocuklar, fakirlerin servetidir.  Thomas Fuller



69

•	 Çocuk, istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur. Atasözü
•	 Gençler ümitleriyle, ihtiyarlar anılarıyla yaşarlar.

Fransız Özdeyişi
•	 Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahattan uzak durmakta ve temkinli 

davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenesı ise, 
(başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta heva-
perest) gençler gibi yaşayandır. Hz. Muhammed (sav)

•	 Yaşlandığımız için, eğlenmekten, oynamaktan, yaşamaktan vaz-
geçmeyiz.. Eğlenmek, oynamak ve yaşamaktan vazgeçtiğimiz için 
yaşlanırız. İnsan, kendine olan güveni derecesinde genç, korkula-
rı derecesinde yaşlıdır.  Ümitleri derecesinde genç ve ümitsizliği 
derecesinde yaşlıdır. Douglas Mac Arthur

•	 Beyaz saçlar müminin nurudur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. Dostoyevski
•	 Çocuklara yetişkin muamelesi yapınız, fakat onlardan yetişken 

gibi davranmalarını beklemeyiniz. R. Rowell Davee
•	 Çocuklar donmamış beton gibidirler, üzerlerine ne düşerse iz bı-

rakır. H. Jinton
•	 Yaramazlık kimde mi hoşuma gider? Çocuklarda: Çünkü dünya 

onlarındır. Goethe
•	 Çocukların gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söy-

lediğiniz iyi şeyleri işitmelerini sağlayın. Dr. H. Ginoot 
•	 Çocuk, istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.  Atasözü

ÇOCUK…
Çocuk, bir mumdur, bir ışıktır söndürmeyelim.

Çocuk bir güldür, bir çiçektir soldurmayalim.
Çocuk bir müziktir, melodidir susturmayalım.

Çocuk bir şanstır, lütufdur harcamayalım.
en güzel yatırım çocuğa yapılandır unutmayalım...
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D09 DANIŞMAK

•	 Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış. Atasözü
•	 Danışmayan düz yolda şaşırır, danışan dağları aşar. Atasözü
•	 Bazen usul esas kadar önem arz eder. Abdullah Gül
•	 İstişare etmek yeraltı zenginliklerine ulaşmak için yapılan sonda-

ja benzer.
•	 İşinizi Allah’tan korkanlarla istişare ediniz. Hz. Ömer (ra)

HADİ TOHUM ATALIM…İYİLİK YAPALIM.

Aşağıda anlatılacak olaydaki gibi, bugün yaptığımız ve çok basit 
sandığımız işler, toprağa attığımız bir tohum gibi ileride büyük 
ağaçlar olup, umulmaz meyveler verebilir. 

Bir İngiliz karı koca, yaz tatillerini doğayla iç içe geçirmek üzere 
İskoçya’nın uçsuz bucaksız kırlarına gitmişlerdi. Yanlarında delikanlı 
oğulları da vardı. Günlerden bir gün, genç adam köyün hemen yanı 
başındaki koruda tek başına dolaşmaya çıktı. Ağaçlar arasında ıssız 
su birikintisinin dayanılmaz çekiciliğine kapılarak oracıkta soyunup 
suya girdi. Başına geleceklerden habersizdi tabi…

Vücudunu serin kaynak suyunun keyfine bırakmıştı ki, dayanılmaz 
bir sancıyla bir anda ne olduğunu şaşırdı. Her kramp bir öncekinden 
daha şiddetli geliyordu. Birkaç dakika içinde, onu suyun üzerinde 
tutacak son gücünü de harcadı. 

Savaşı kaybetmeye başladığını hissetti. Birden dehşet ve panik içinde 
can havliyle yardım çağırmaya başladı. Yakınlarında bir yerde, tar-
lada çalışan bir köylü çocuğu, canhıraş feryatları duyarak imdadına 
yetişti. Delikanlının babası, oğlunu kesin bir ölümden kurtaran genç 
köylüyü teşekkür için evine davet etti. Sohbet sırasında cesur deli-
kanlıya gelecekle ilgili planlarını sordu.

“Babam gibi çiftçi olacağım maalesef ” diye isteksizce yanıtladı genç 
adam. Baba şükran duygularıyla dolup taşıyor, vefa borcunu ödeye-
cek fırsat arıyordu.
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“Başka bir şey mi olmak isterdin yoksa?” diye üsteleyince “Evet” diye 
başını öne eğdi genç İskoç: 

“Hep doktor olmak isterdim. Ama bizler fakir insanlarız, böyle pa-
halı bir eğitimi babam karşılayamaz…”

“Üzülme… İstediğin olacak. Tıp okuyacaksın. Hazırlan, bütün mas-
raflarını karşılayacağım…”

Ve aynen öyle oldu. Genç okutulmuş, neticesinde doktor olmuştu.

Aradan yıllar geçer. Aralık 1943’te Winston Churchill Kuzey Afrika’da 
hastalanır. Teşhis zatureydi. Hem de çok şiddetli. Hemen o günlerde 
penisilin adı verilen mucizevi ilacı keşfeden Sir Alexander Fleming’e 
haber salınır. Fleming, İngiltere’den Afrikaya uçtu, yeni ilacını hasta 
İngiliz Başkanı’na uyguladı. 

Penisilinin keşfine kadar ölümcül bir hastalak olan zatürre, Churchill’i 
öldürmeyi başaramadı. Mucize ilaç etkisini hemen göstererek başa-
rıya ulaştı. 

Penisilini keşfeden ve ilacı ile başkanı bizzat tedavi eden Alexander 
Fleming, Churchil’in hayatını kurtardı, ikinci kez.

İşte seneler önce İskoçya’daki küçük gölde genç Churchill’i boğul-
maktan kurtaran ve çiftçi olacakken baba Churchill’in maddi deste-
ği sayesinde tıp okuyan genç İskoç, Doktor Alexander Fleming’den 
başkası değildi. 

Abdullah Doğan

D01  DUA, İNANMAK

•	 Allah katında en sevimli iş az da olsa devamlı yapılandır.
Hz. Muhammed (sav)

•	 İlaçlar her zaman şart değildir, ama inanç her zaman şarttır.
Norman Cousins
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•	 Din yüzünden gerilemedik; gerilemediğimiz için dinden ayrıldık. 
Peyami Safa

•	 Dünyada en esaslı terbiye cemiyet için dindir.
•	 Prof. Dr. Mazhar Osman
•	 Günah işleyen kimse su alan gemiye benzer.
•	 İslamiyet, görünmek değil olmaktır. Prof. Dr. Şener Dilek
•	 Hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez.
•	 Dua ağızdan değil, yürekten gelmelidir. Paul Richer
•	 Dindarlık ve Müslümanlık imanla balar, ibadetle gelişir, ahlakla 

olgunlaşır. 
•	 Dinin özü ve dinin kemali ahlaktır. 
•	 İman çıplaktır, onun elbisesi takva, süsü hayâ, sermayesi ilimdir. 

Ebu Hüreyre (ra)
•	 Allah’ın en sevdiği ibadet, az da olsa devamlı yapılan ibadettir.  

Hz. Muhammed (sav)
•	 En büyük sermaye, Allah’ü Telâlaya güvenip, insanlardan bir şey 

beklememektir. Seleme Bin Dinar
•	 Her şeyin zekâtı vardır. Evin zekâtı da ziyafet odasıdır.

Hz. Muhammed (sav)
•	 İman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe 

iman etmiş sayılmazsınız. Hz. Muhammed (sav)
•	 Allah anıldığı zaman şeytan susar. Hz. Muhammed (sav)
•	 İbadetlerin faydalı teşvik edici olabilir fakat hakiki gaye olamaz. 
•	 İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan kafese benzer.

Abdülkadir Geylani
•	 Müminin konuşması zikir, susması fikir, bakışı ibadettir.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Kadere iman eden kederden emin olur.
•	 Cemiyetteki ruh hastalıkları, iman eksikliğinden doğuyor.

Abdülhakim Arvasi
•	 Allah’a hamdı sena ile başlanmayan her mühim işin, feyzi ve be-

reketi olmaz.
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• 
Hz. Ömer (ra)

• İnanıyorum o halde varım.
• Günahsız olan korkusuz yaşar
• 
• 

• -
dür.

• -
larsınız.  Hz. Ömer (ra)

• -

• -
larsınız.  Hz. Ömer (ra)

• -

• Hz. Muhammed (sav)
• 

Abdullah
• 

doğru uygulamalar sonunda her ne olursa olsun, meydana gelen 
-

tır. Allah’ın razı olmadığı şeyde hayır yoktur.
• -

Hz. Muhammed (sav)
• 
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•	 İçinde Allah’ın anıldığı ev ve anılmadığı evin misali, diri ile ölü-
nün misali gibidir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Her kim Allah-ü Telâla için bir mescit bina ederse Allah’ da ona 
cennette bir ev bina eder. Hz. Muhammed (sav)

•	 İşsizliği, fakirliği, cehaleti önlemek yok etmek önemli bir ibadettir.
•	 Allah ile olunca ömürde hoştur, ölüm de. Hz. Mevlana (ra)
•	 Dindar dünyadan habersiz, beceriksiz. Beceriklisi, dindar kültü-

ründen nasipsiz. İstersen kırk satır, istersen kırk katır.
•	 Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur, eğer sizi yardımsız 

bırakıverirse, ondan başka size yardım edecek kimdir. İnananlar 
yalnız Allah’a güvensinler. Ayet-i Kerime 3/160

•	 Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle; cennet ise nefsin sevmediği 
şeylerle donatılmıştır. Hz. Muhammed (sav)

•	 Oruçlu kimse, yatağında uykuda olsa da ibadettedir.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Allah yolunda malını sarf eden kimseye, Cenabı Hak yedi yüz 
misli ecrini verir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Allah yolunda ayağı tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. 
Hz. Muhammed (sav)

•	 Siz Allah (C.C.)’ ın dinine yardım ederseniz, Allah (C.C.) da size 
yardım eder. 2.Abdülhamit

•	 Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni istila eder.
İmam-ı Şafi

•	 Allah’ ım! Senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, Sen’ den başka 
her şeyi olanlara acırım.

•	 Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde yarar yoktur.
Hz. Ali (ra) 

•	 Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir.
•	 Eğer günahlar koku verseydi, kimse kimsenin yanına yaklaşmaz-

dı. R. Haysem
•	 Dört şey devam ettikçe din ve dünya ayakta duracaktır: Zengin-

ler, malları ile cömertlik ettikçe, Âlimler ilimleriyle amel ettikçe, 
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Cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe, Fakirler dinleri-
ni dünyalarına satmadıkça. Hz. Ali (ra) 

•	 Dört şey vardır ki zahiri görünüşü faziletlidir. Batını ise farzdır: 
Salih kimselerle karışıp konuşmak fazilettir. Onlara uymak(onlar 
gibi amel etmek ) farzdır: Kur’an-ı okumak fazilet, onunla amel 
etmek farzdır, Kabirlerin ziyaretleri fazilet, kabre hazırlanmak ise 
farzdır. Hastayı ziyaret etmek fazilet, ona vasiyet ettirmek farz-
dır. 

•	 Fakir insan malı az olan değil, arzusu çok olandır.  Seneca
•	 Gözler yaşarmadıkça gönülde gökkuşağı oluşmaz.

John Vance Cheney
•	 Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun bedduası ile Allahü 

Teala arasında hiçbir perde yoktur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Başlangıç sonuçların tecelli yeridir. Kimin başlangıcı ALLAH ile 

olursa, sonu da Onunla olur. Ataullah İskender
•	 Rızkın hayırlısı yeteri kadar olan, zikrin hayırlısı da gönülden ge-

lendir. 
•	 Mümini sevindireni, Allah-ü Teala sevindirir.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Kalp gafilken kulağın dinlemesinde fayda yoktur. Hz. Ali (ra)
•	 Herhangi bir hayırlı işe eğer besmele ile başlanmaz ise, o iş beter 

olur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Haklı isen korkma. Hak, seni korur. 
•	 Amellerin en üstünü Allah İçin sevmek, Allah için kin tutmaktır. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 İtaat ancak meşru hususlardadır. Hz. Ali (ra)
•	 Hastayı ziyaret eden bir kimse, Allah için bir gün oruç tutmuş 

gibi olur. Hz. Muhammed (sav)
•	 İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve Allah’a en çok yaklaştı-

ran şey, namazdır. İmam-ı Rabbani
•	 Oruçlu kimse yatağında uykuda olsa dahi ibadette sayılır.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Allah indinde amellerin en değerlisi, devamlı olandır.

Hz. Muhammed (sav)
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•	 Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah’ın 
üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ayet-i Kerime

•	 Mal çokluğu hakiki zenginlik değildir. Hakiki zenginlik gönül 
zenginliğidir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Kişinin Allah katında yaptığı, (nafile) namazdan üstün olan tek 
şey, iki kişinin arasını düzeltmesi ve Müslümanlar arasında zulme 
mani olmasıdır. Hz. Muhammed (sav)

•	 Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Ey insanlar kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş-
ten koruyun. Tahrim 6 Yemeğin hayırlısı kalabalıkta yenendir. 
Hz. Muhammed (sav)

•	 Zinaya yaklaşmayın. Gerçekten o, çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir 
yoldur. Ayet-i Kerime İsra 32

•	 İşlediğiniz takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işe delalet edeyim 
mi? Aranızda selamı yayınız. Hz. Muhammed (sav)

•	 Kulların korku ve ümit arasında kalmaları için Cenabı Hakka va’ 
dini (cennetini) vaidine (cehennemine) mukarin (yakın) kıldı. 
Hz. Ebubekir (ra)

•	 Vücudun vücudu, kemal iledir. Kemalin kemali de, devam ile 
olur. Bediüzzaman Said Nursi

•	 ’ İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye 
yeter. Hz. Muhammed (sav)

•	 Allah’ a hamdı sena ile başlanmayan her mühim işin, feyzi ve be-
reketi olmaz. Hz. Muhammed (sav) 

•	 Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını umanlar, babalarının ye-
mesiyle doyacağını zannedenler gibidir.  İmam-ı Gazali   

D02   DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK

•	 Her söylediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu söylemek doğru 
değildir. Said Nursi 

•	 Doğru iki nokta arsındaki en kısa mesafedir.
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•	 Doğrular, kişilere göre değiştirilemez. 
•	 Doğru söz yemin istemez.
•	 Doğru yolda giden kaplumbağa eğri yolda giden yarış atını geçer. 

Samuel Similes
•	 Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider. 

Ciyorbano Brund
•	 Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış zaferdir. Gascigre
•	 Sözün neresinden dönersen dön, adına döneklik denir.
•	 Memleket işlerinde millet işlerinde, gerçek işlerde duyguya, hatı-

ra, kardeşliği ve dostluğa bakılmaz. K. Atatürk
•	 İnsana doğruluk yakışır görsede ikrah, yardımcısıdır doğruların 

Hazreti Allah. Ziya Paşa
•	 Gerçek uğruna aşağılanmak, batılla yücelmekten esas büyüklüğe 

daha yakındır. Hz. Muhammed (sav)
•	 İki yanlış bir doğru yapmaz.
•	 Eğri bakandan doğru iş beklenmez. 
•	 Doğruluk her türlü şartlar altında meyve verir. Schiller
•	 Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir 

ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılmaz. Farabi
•	 Aldanmak, yanılmak insana özgüdür. Ama aldatmak, insana ya-

kışan hal değildir. Theognis
•	 Ağlayanın malı gülene mal /gülene yar olmaz.
•	 Sosyal konuların tek bir doğrusu yoktur.
•	 Kul düşünür. Allah buldurur.
•	 Şüpheli bir şey yüzünden kesin doğru olan bir şey terk edilmez. 

Mecelle
•	 Muhakkak maslahat, mevhum mazarata feda edilemez.

Bediüzzaman
•	 Başımıza gelecek her kötülük, eğrilik etmekten yeğdir. Eflatun
•	 Doğru sarsılır, ama yıkılmaz.
•	 Gerçeğin dağlarına umutsuzluk çıkamaz. Nietzsche
•	 Hak ehaktan daha haktır. (doğru en doğrudan daha doğrudur)
•	 Doğru; her zaman yüce, yalan; her zaman cücedir.
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• 
• 
• 

• Hz. 
Muhammed (sav)

• 
• 

• Gerçek düşünceler, asla yalan söylemezler.
• 
• M. Morga
• 
• Haklı olduğun yerde korkma yardımcın Allah C.C. tır.

• Mevlana
• Dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan 

. Montesque
• 
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•	 Hakikat güneşini örten bulutların en koyusu menfaattir.
Cenab Şehabettin

•	 Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır, kötülerse zorbalıklarını sözle 
gizlerler. Hz. Süleyman (as)

•	 Doğrulukla kazanılan az şey, haksızlıkla kazanılan büyük gelir-
den iyidir. Hz. Musa (as)

•	 Kıyamet gününde kişiye (dünyada) attığı her adımın hesabı soru-
lacaktır. Hz. Muhammed (sav)

•	 Unutulmamız için dünyaya, insanlara karşılıksız bir şeyler ver-
mek zorundayız.

D03  DOST, DOSTLUK

•	 Hiç bir insan başlı başına bir bütün değildir, onu bütünleyen 
dostlarıdır. Harey Emerson Fozbick

•	 En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır.
Henry Ford 

•	 Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
•	 Dostun evine giden yol hiç uzun gelmez. Garry Eisenberg
•	 İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Malava
•	 Dostluk iki vücutta yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir vücut-

tur. Aristo
•	 Allah herkese iki ayak verdi yürümek için, iki el verdi tokalaşmak 

için, iki kulak verdi duymak için, iki göz verdi görmek için, fakat 
neden bir kalp verdi? Çünkü diğer kalbi başka birine verdi, gidip 
bulasınız, dost olasınız diye.

•	 Gel kalbimde yaşa, kira falan istemem. Samuel Lover 
•	 Çevresiyle sık sık çekişip kavga edenlerin dostları az olur.  Seneca
•	 Ben yeni biriyle tanışmadığım her günü, kaybedilmiş sayarım. 

Samuel Johnson 
•	 İyi dost kara günde belli olur. Türk Atasözü 
•	 Her şeyin yenisi dostun eskisi makbuldür.
•	 İyilerle dost ol ki, kötülerden emin olasın. Hz. Osman
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•	 Bir insan kaç ayarsa, dostları da o ayardadır.
•	 Dostluk birlikte aynı yöne bakmaktır.
•	 Dostlarınızı sık sık ziyaret ediniz, çünkü üzerinde yürünmeyen 

yollar diken ve çalılarla kaplanır. Dost ziyaretlerine ortalama 10 
gün içerisinde iade-i ziyarette bulunmak usuldendir ve güzeldir. 
Şark Atasözü

•	 Çok kimselerle tanışın, çünkü kıyamette her tanışın şefaatı var-
dır. Hz. Muhammed (sav)

•	 İyi günde kötü günde dostlarınızın yanında olunuz. Çünkü mut-
luluk paylaşıldıkça artar, üzüntü ise paylaşıldıkça azalır.

•	 Sultanları hafife alanın dünyası gider. Dostlarına mürüvveti ol-
mayanın dostluğu gider. Abdullah B. Mübarek

•	 Bir kişinin düşmanlığı bin kişinin dostluğuna değiştirilmez.
•	 İki kişi darıldıktan sonra bir birinin ayıplarını açığa vermek mü-

nafıklık alametidir. İmam Şafii
•	 Dostlarınızı gülümseyerek selamlayınız ve ellerini sıkarken ru-

hunuzu ellerine katınız. Dostunuzun elini sade, sıradan elimizle 
değil, arkadaşlık ateşiyle yanan elimizle tutmalıyız.

•	 Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir; değeri ancak o yok olduktan 
sonra anlaşılır.  Colti

•	 Kendine verebileceğin en iyi hediye iyi bir dosttur.
Robert Louis Stevenson

•	 Yalnız kendini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. 
Cenap Şehabettin

•	 Gülün dostu dikendir. Hz. Mevlana
•	 Arkadaşını bul yolunu tut, komşunu bul evini tut. Atasözü
•	 Bir dost kazanmak için bir yıl yetmez, ama bir dost kaybetmek 

için bir saat yeter. Atasözü
•	 İki dostu arasında aracılık eden, birini kaybeder. Atasözü
•	 Her şeyin hayırlısı yenisidir, fakat dostun hayırlısı eski olanıdır. 

Hz. Ali (ra)
•	 Akıllı isen sırrını açma dostuna, dostunun dostu vardır; o da söy-

ler dostuna.
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•	 Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver. Hz. Mevlana
•	 Allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için de-

vam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam et-
mediği için, kısa sürer, bir an gelir son bulur.  Hz. Ali (ra)

•	 Dostluk; kırılsan da, üzülsen de arkanı dönmemekten, çekip git-
memekten, “her şeye rağmen yanındayım” demekten geçer... Dost 
olmak kolaydır. Asıl mesele dost kalabilmektir. Esat Gürbüz

•	 Çok az insanın karakterinde, sonradan zengin olan bir dostu kıs-
kanmamak vardır. Aeschylus

•	 İnsanın üç dostu vardır.1-Şahsi dostu, 2-dostunun dostu, 3- Düş-
manının düşmanı. Hz. Ali (ra)

•	 Dostların kalbine kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş 
olursun. Hz.Ali (ra)

•	 Halini iki kişiden gizleme; Uzman doktordan, gerçek dosttan.
Feruddün Attar

•	 Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. Hz. Mevlana (ra)
•	 Feza boşluğu düşmanla beraber dardır. İğne deliği dostlarla bera-

ber meydandır.
•	 Düşmanın elinden erişen taş acıtmaz, ama dostun attığı gül bile 

insanı yaralar. Hallaç
•	 İyi insan, versen de vermesen de dost olur; kötü insan, versen 

dost, vermesen düşman olur.
•	 Dost kazanabilmek için başkalarına zaman ayırmalı, enerji harca-

malı, çıkar gözetmeden güzel işler yapmalıyız. 
•	 Yalnız kendisini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demek-

tir. Cenap Şehabettin
•	 Dost kazanabiliyorsanız, dostu olmayanlardan her yönüyle önde-

siniz demektir.
•	 Dertleşecek dostları olmayanlar psikologa gitmeye mecbur kalırlar.
•	 İnsanların değeri düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlar-

dan anlaşılır. Hz. Ali (ra)
•	 İşler değişebilir, ama gerçek dostlar asla.
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•	 Silahlar hilesiz olunca savaşları hakiki kahramanlar kazanır.
Nihat Sami Banarlı

•	 Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Hz. Mevlana (ra)
•	 Bâkî’ye kaç çeşit dost olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiş:  

- Üç çeşit dost vardır: Bir dost vardır ki, gıda gibidir, sen onu her 
gün ararsın. Bir dost vardır ki, ilaç gibidir; gerektiğinde ararsın. 
Bir dost vardır ki, hastalık gibidir, o seni arar. 

D04    DÜNYA, HAYAT, YAŞAM SEVİNCİ

•	 Hayat, doğum ile ölüm arasında geçen sokağın adıdır. 
•	 Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.
•	 Bu dünya tuzaktır, tanesi de arzular.  Mevlana
•	 Zaferleri olmayan bir hayat, hapishanede olmak gibidir.
•	 Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur.  Fudayl Bin İyaz
•	 Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, akşam gelip konan sabah göç 

imiş.  Pir Sultan Abdal
•	 Yaşadığımız hayat, daha önce oynamış bir filmden başka bir şey 

değildir. Unutmayalım ki, filmin prodüktörü ve rejisörü de kendi-
miziz. Bu filmde hoşumuza gitmeyen bir şey, onu kimin çevirdi-
ğini unutmamalıyız. Başkalarına kızamayız. Dr. Recai Yaylaoğlu

•	 Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir 
biçimde doldurmaya çalışın. Ara Güler

•	 Yaşam bir uçurtmadır. İstediğin kadar uç, sonunda toprağa iner-
sin. Türk Atasözü

•	 Karşılaşacağımız en güzel yaşantı bilinmemektir.
Albert Einstein  

•	 Hayatını kaybetmeden daha acı bir şey vardır: yaşamanın mana-
sını kaybetmek.  Burhan Toprak

•	 Bu dünya tuzaktır, tanesi de arzulardır. Hz. Mevlana (ra)
•	 Şiddetli arzu körlük verir. Arzular doyumsuzdur. Bir şeyi ciddi 

arzulayan ona erişir.
•	 Hayat, çocuklukta bir tomurcuklaşma ve neşe; gençlikte metafi-
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zik gerilim ve cihad ruhu; ihtiyarlıkta dostlara kavuşma arzusuyla 
hep canlı kalmanın adıdır. M. Abdülfettah Şahin

•	 Hayat çok acımasız bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra der-
si verir.

•	 Hayattan istediklerimizi almak için, genellikle istemediğimiz şey-
leri yapmak zorundayız. Mümin Sekman

•	 Hayat kendisine güvenmeyene güvenmez. 
•	 Hayatta her şey bir süreçtir. İnsan olarak yarının ne olacağına ka-

rar veremeyiz ama bugünden doğru bir süreç belirlersek yarına 
iyi bir sonuç çıkar. Dr. Murat Yalçıntaş

•	 Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir.
İsmail Habip Sevük

•	 Hayat, her üfleyişte başka sesler veren flüte benzer.
Rabindranath Tagore

•	 Hesabı verilmeyecek bir yaşam, insan için yaşanmaya değmez.  
Platon

•	 Benim bütün ilgim gelecektir, çünkü hayatımın geri kalanını ora-
da geçireceğim. Charles F. Kettering

•	 Dünya güzel bir kitaptır ama okumayana faydası yoktur.
Carlo Goldini

•	 Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur. Orada herkes 
hem öğretmendir, hem öğrenci. Selim Sırrı Tarcan

•	 Bir evin güzelliği uyumdur, Bir evin güzelliği bağlılıktır, Bir evin 
sevinci sevgidir, Bir evin zenginliği çocuklarıdır, Bir evin yasası 
hizmettir, Bir evin refahı memnun olan gönüllerdir.
Henry Taylor

•	 Bir evin ana direği eğri ise, küçük direkler de eğridir.
•	 Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir. John Ray
•	 En uzun ömürlüler, en çok yaşayanlar değil; evirip çevirip hayat-

larından en çok semere almasını bilenlerdir.
M. Abdülfettah Şahin

•	 Dünyaya az meylet, rahat yaşarsın.  Hz. Ömer (ra)
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•	 Dünya yılan gibidir, ciddi yumuşak fakat zehri öldürücüdür. Ho-
şuna giden şeylerden uzaklaş ki sana yaklaşmasın. 

•	 Her yeni gün, hem sana hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. 
Bediüzzaman

•	 Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz 
artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. Bergman

•	 Rastlantı her şey için büyük bir olanaktır. Benjamin Franklin
•	 Kişi bu alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe dö-

ner. Sadi-i Şirazi
•	 Dünya, baştanbaşa, aslı olmayan bir masaldan başka bir şey de-

ğildir. Firdevsi 
•	 Dünya, incelikten yoksun hilekârlar, alçak yalancılar tarafından 

kaba bir biçimde oynayan kötü bir komedidir. Stedhal Lamiel 
•	 Bu dünya kaçan tavşanla ardındaki tazınındır. Scott Fitzgerald
•	 Hayat, kırık bir testiden sızan sudur. Bhartrihar
•	 Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalayınız. 

Seneca
•	 Hayat, uzun bir insanlık dersidir. Barrie
•	 Faydasız bir hayat, erken bir ölümdür. Goethe
•	 Ne kadar yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınız önemlidir. Bailey
•	 Elden gittikten sonra geri döndürülmesi imkânsız olan şeyler 

dörttür: ansızın ağızından çıkan söz, yaydan fırlayan bir ok, ol-
muş bir kaza, boşuna harcadığın bir ömür. Ferideddin Attar

•	 Bir insanın yaşı dört yaşın ortalamasıdır. Bunlar sırasıyla krono-
jilik yaş yani nüfus kâğıdı yaşı, fizyolojik yaş yani sağlık yaşı, psi-
kolojik yaş yani davranış yaşı, morfolojik yaş yani görünüm yaşı.  
Üzeyir Garih 

HAYAT/YAŞAM DÜSTURLARI  -   ETME-BULMA DÜNYASI

•	 Bir kimse kendini çok akıllı bilir de, kimse ile istişare etmezse, en 
akılsızların yapmayacağını yapar da mahcup olmaktan kurtula-
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maz.  Bir kimse kendini çok akıllı bilmez de çevresiyle istişareye 
ihtiyaç duyarsa, Allah ona akıllıların dahi düşünemeyeceği iyi-
likleri ilham eder, en doğru kararı aldırır. 

•	 Bir kimse başkasının perdesini açar da ayıbını ilan ederse, bir 
gün kendisinin de perdesi açılır, ayıpları ilan edilir.  Bir kimse 
kendi ayıbını görmeye başlarsa, başkasının ayıbıyla meşgul ol-
maktan utanır, onu diline dolamaktan vazgeçer... 

•	 Bir kimse Allah’ın kendisine ihsan ettiği nimetleri düşünürse, 
başkalarına ihsan ettiği nimetlere haset etmez. Şayet kendisine 
ihsan ettiği nimeti düşünmezse, başkasına ihsan ettiği nimetlere 
haset etmekten kendini alamaz. O nimetlere asıl kendisinin layık 
olduğu vehminden kurtulmaz... 

•	 Bir kimse kendi yanlışlarını hatırında tutarsa, başkasının 
yanlışlarını büyük görmez. Kendi yanlışlarını unutursa 
başkasının yanlışlarını büyüterek anlatmaktan zevk alır, kendine 
pay çıkarır. 

•	 Bir kimse başkası için bir kuyu kazarsa, eninde sonunda kendisi 
de kazdığı kuyuya düşer. 

•	 Bir kimse başkasını ayıplarsa, kendisi de aynı şeyle bir gün 
ayıplanır!.. 

•	 Bir kimse kendi haya (utanma) perdesini yırtarsa artık onu hiç-
bir perde gizleyemez. 

•	 Bir kimse ahlaken düşüklerle arkadaşlık ederse, kendisi de ahl-
aken düşüklerden sayılır. Bir kimse âlimlerle, salihlerle oturursa, 
kendisi de alim, salih gibi ilgi görür. 

•	 Bir kimse geçmişini düşünürse sabırlı olur, geleceğini düşünürse 
tedbirli davranır... 

•	 Bir kimse büyüklük taslarsa Allah onu küçültür, küçük görünürse 
Allah onu büyütür. 

•	 Bir kimse dini hafife alırsa kendisi de hafife alınır. Dine hürmet 
gösterirse kendisine de hürmet gösterilir. 
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•	 Bir kimse başkasının malını kendisi için mubah görürse, bir gün 
birileri çıkar onun malını kendisi için mubah görür... 

•	 Adalet ile zulüm karşılıklı iki yol gibidirler. Birine yönünü 
dönen ötekine arkasını çevirmiş olur. Siz adalet yoluna yönelin 
ki, zulüm arkanızda kalıp sizden uzaklaşsın... 

EDİSON - YENİLGİ YENİDEN BAŞLAMA AZMİNİ
KAMÇILAMALI!

9 Aralık 1914 gecesi, Edison’un fabrikası bir yangında enkaz haline 
gelmiş; bir hayat boyu süren emek ve gayretlerinin neticesi adeta bir-
kaç saat içinde kül olmuştu.

O soğuk kış gecesi, yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiyecileri 
seyreden Edison, büyük bir şaşkınlık içindeydi.

Ertesi sabah, fabrika enkazını gezen Edison’un bu büyük felaketi şu 
sözlerle değerlendirdiği görüldü:

Bir felaketinde de büyük bir değeri vardır. Bütün hatalarımız yan-
dı, gitti. Allah’a şükürler olsun, şimdi yeniden başlayabiliriz.

Yangından 3 hafta sonra, Edison, ilk gramofonu piyasaya sürdü. Bu 
başarıda inanç ve azmini, büyük bir felaket karşısında bile kaybet-
meyip sürdürmesinin payı çok yüksekti.

D05  DİNLEMEK 

•	 Sohbet sanatının sırrı dinlemekte yatar. Malcom Forbes
•	 Konuşan eker, dinleyen biçer. Arjantin Atasözü
•	 Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır. Konfüçyüs
•	 Bir söyle iki işit. Bu sebeple insana bir ağza karşılık iki kulak ve-

rilmiştir.
•	 Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir. Anonim
•	 Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır. Konfüçyüs
•	 Bazen susmanın sorumluluğu, konuşmanın sorumluluğundan 

ağırdır.
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•	 Konuştuğuma pişman oldum ama sustuğum için pişman olma-
dım. Hazret-i Lokman Hakim

•	 Çok dinlememiz ve az konuşmamız için, iki kulağımız ve bir di-
limiz vardır. Diyogenes

•	 İletişimde dinleme her şeyden önemlidir. Kabul etmeden yada 
reddetmeden önce tüm mesaj eksiksiz olarak dinlenmelidir. Kim-
si dinleme ile yargıya varılmamalıdır. 

•	 İyi bir konuşmacı olduğunuz kadar iyi bir dinleyici olunmalıdır.
•	 Lafı uzatanlara ne yapmak lazım? diye Farabi’ye sormuşlar, şöyle 

demiş: “Uzun konuşanı kısa dinlemeli.”
•	 Sağır bir kulak kapalı bir zihnin kanıtıdır. 
•	 Sevginin ilk görevi dinlemektir. 
•	 Konuşmakla hiçbir şey öğrenemeyiz, ama sorup dinlemekle öğ-

renmenin sınırı yoktur. David J. Schwartz
•	 Dinlemediğimiz zaman kendimize verdiğimiz zarar, karşınızda-

kine verdiğiniz zarardan daha fazladır.
•	 Yapılan görüşmelerde sürenin %25 ini siz konuşarak, %75 ide 

dinleyerek değerlendirilmelidir.
•	 Her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır.  Hz. Ali (ra)
•	 Birilerini ikna etmenin en iyi yolu, onları dinlemekten geçer. 

Dean Rusk
•	 Önce anlamaya çalışın, nasıl olsa anlaşılırsınız.

Stephen R. Covey
•	 Konuşmak bir ihtiyaç ise, dinlemek sanattır. Von Goethe
•	 Çok dinlememiz ve az konuşmamız için, iki kulağımız bir dilimiz 

vardır. Diyogenes
•	 Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır. Madamme 

De Stael
•	 Konuşmak bir ihtiyaç ise, dinlemek bir sanattır. Goethe
•	 Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, birde güzel anlama ve dinleme 

sanatı vardır. Epictetos
•	 Söz dinleyen alim, susan salim olur. 
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•	 Susmak aklın süsü, cehaletin de örtüsüdür.
•	 Sükut, alimin ziyneti, cahilin aybına da bir perdedir.
•	 Az söz edeptir ve güzel emelleri korumaya sebeptir.
•	 Dudak yumulur, susan kurtulur.
•	 Dilini muhafaza et, lüzumsuz şeyler söyleme.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Kaliteli konuşma kaliteli dinlemenin sonucudur. En önemli din-

leme aracı gözlerdir.
•	 Dilimizi güzel ve doğru söze, sözü yerli yerince sarf etmeye, hayır 

söylemedikçe susmaya alıştırmalıyız.
•	 Dilini muhafaza et, lüzumsuz şeyler söyleme.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.  Konfüçyüs
•	 Sessizlik çok şeyi cevaplar.
•	 Her bildiğini söyleme ama her söylediğini bil. Akıllının uzun ku-

lakları, kısa dili vardır. 

D05  DÜŞÜNMEK, DİKKAT ETMEK

•	 Para sahibi olmamak bir eksiklik değildir. Sorun, fikir sahibi ol-
mamaktır. Ken Hakuta

•	 İnsan kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe, yeni okyanus-
lar keşfedemez. Napolyon

•	 Çevrenize alıştığınızda ihtiyarlamışsınızdır, çünkü artık düşün-
meye ihtiyacınız kalmamıştır. Paul Bourget

•	 Fikirler ancak yeteneklilerin elinde sermaye niteliği taşır.
Antoine Rıvarol

•	 İyi fikir bulmanın en iyi yolu çok fikir üretmektir. Linus Pauling
•	 Bir fikir ilk anda saçma gelmiyorsa ondan umut yok demektir. 

Albert Einstein
•	 Fikir tehlikeli değilse “fikir” olarak adlandırılmaya değmez.

Elbert Hubbard
•	 Tüm büyük fikirler tehlikelidir. Randall Jarrell
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•	 Büyük fikirler genelde ortalama zekâlıların şiddetli muhalefetiyle 
karşılaşır. Albert Einstein

•	 Basit düşünceli adam, yanındaki her şeyi suçlamaktan zevk alır. 
LaRochefaucauld

•	 Sığ birikintilerde takılıp kalmadan geçip, ufukların efendisi ol-
malıyız. 

•	 Herkes düşündüğü kadar anlayabilir.
•	 Her gülde diken olur ama katiyen dikende gül bitmez.
•	 Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.

Readers Digest                              
•	 Kabaklar çarpışırsa ortaya çekirdekten başka bir şey çıkmaz.
•	 Her mahpusa acırım, fakat batıl fikirler içinde kapalı kalanlara 

daha çok.
•	 Düşünmeden öğrenilen şeyler akılda kalmaz.

Charles Churchill 
•	 Pratiğe konmuş büyük düşünceler büyük eylemler haline gelir. 

William Hazlitt
•	 Yıkmaktan harabeler, yapmaktan da ma’mureler meydana gelir. 

M.Abdülfettah Şahin 
•	 Zihinleri müspet düşüncelerle dolu iken, insanların hakiki hali-

nin kuvvetinin yüzde elliye yakın bir nisbette ziyadeleştiği, tecrü-
belerle sabittir

•	 Maneviyatı kırık kimselerin de normal kuvvetlerinin üçte birin-
den aşağı bir derecede kuvvetsiz bulundukları görülmüştür.
Zübeyir Gündüzalp

•	 Cümlenin içinden bir paragraf seçmeme izin verin sizi ipe götü-
reyim.

•	 Düşünmek demek, meselenin neden ibaret olduğunu tespit ettik-
ten sonra, lazım gelen tedbirleri sükûnetle almak demektir. 

•	 Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en zor şey de dü-
şünüleni yapmaktır. Goethe

•	 Dikkatinizi yapılmayacaklar üzerinde değil, ne yapılabileceği 
üzerinde toplayın.
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•	 Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kullan kendini, göre-
yim seni.

•	 Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.
•	 Dünyada daima iki silah vardır. Fikir ve kuvvet. Fikir her zaman 

kuvvete galip gelmiştir.
•	 “Dinlemiyor, kendi düşüncelerini nasıl tekrarlayacağını tasarlı-

yor”. Alain
•	 İyi bir kafaya sahip olmak yetmez mesele onun iyi kullanmaktır. 

Rene Doscartes
•	 İnsana babasından para, mal, mülk kalır ama akıl kalmaz.
•	 Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmek zorunda 

kalmaktır.
•	 Bütün parçalarından birini görmememiz, bizi onun hakkında ya-

nıltabilir. Michael A. Hitt
•	 Kötü düşünen kötüdür. Konfüçyüs
•	 Felaketler, ayak seslerini duymayanlara geliyorum demez.

Atasözü
•	 Büyümek için büyümek bir kanser mikrobunun ideolojisidir.
•	 İkinci el fikirlerle yazar olunmaz.
•	 Problemin çözümlenmesine yönelik tartışmalar yapıcı, kişiye 

yönelik tartışmalar ise sıkıcıdır. Kişilerle değil fikirlerle meşgul 
olunuz.

•	 İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa ilim 
seni korur. Hz. Ali (r.a)

•	 Allah’ı unuttuğun an, yoldaşın şeytan olur. F. Attar
•	 Doğru anahtarla her şeyi, yanlış anahtarla hiçbir şeyi çözemezsi-

niz. İşin inceliği anahtarı oluşturmaktır. George B. Shaw
•	 Büyük düşünceler yürekten gelenlerdir. Vauvenargues
•	 Düşünceler gayeleri doğurur. Gayeler eyleme dönüşür, eylem 

alışkanlıkları oluşturur, alışkanlıklar da karakteri belirleyerek ka-
derimizi tayin eder.

•	 Yutmadan evvel çiğnemek ne ise, konuşmadan evvel düşünüp ta-
şınmak da odur. M. Abdülfettah Şahin
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•	 İnsanlar ancak düşünmeye zorlandıkları zaman öğrenirler.
Blaise Pascal 

•	 Düşünceleri değiştiremeyenler yalnız aptallarla ölülerdir. Lowell
•	 Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık ta kayığın kendisi.

A.W. Hare 
•	 Yüreğinin kapısını çal, düşünce evde mi değil mi anlarsın.

Young
•	 Çaresi olmayan şeyler düşünülmeye değmez, ne olmuşsa olmuş-

tur. Shakespeare
•	 Düşünmeden konuşan, pişman olur. Konuşmadan önce düşünen, 

selamet bulur. Yahya Bin Muaz-ı Razi (ra)
•	 Hiçbir büyük iş heyecansız başarılamaz. Emerson
•	 Kolektif zeka dehayı yener.
•	 Düşünmedikçe hiçbir şey olmaz. Carli Candburg
•	 İnsanlar nişan almadıkları şeyi seyrek vururlar.

H. David Throreau
•	 Dünyayı düş gücü döndürür. Albert Einstein 
•	 Öfke gelince akıl uçup gider. Lessing
•	 Acı çekmeyen deha yoktur. T. Monsen
•	 Gece, düşüncelerin anasıdır. John FLorio
•	 En iyi şey, arkamızda değil, daima önünüzdedir. Jaeger
•	 Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertler edinmektir.

W. Shakespeare
•	 Kendi içinde kaybettiğini başka yerde bulamazsın. Ahmet Selim
•	 Eti tadan köpek, artık kuru ekmeğe dönmez. Ahmet Haşim  
•	 Fikirler, elektrik akımları gibi birbirlerini tutuştururlar. J.Eugel
•	 Her bulut fırtına doğurmaz. W. Shakespeare
•	 Sürü çobansız yayılmaz. A. Kutsi Tecer

DOÇENTİN SEÇİMİ-TELAFİSİ YOK 

Oxford üniversitesi ’ne öğretim üyesi alınacaktı. Beş kişiden oluşan 
komisyona, mülakat sınavına girmek üzere dört doçent başvurdu. 
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Bunlardan iki tanesi elendi ve adaylar ikiye düştü. Adaylardan biri, 
gençliği ve dil bilgisiyle diğerini tam elemek üzereyken, komisyon üye-
lerinden olan ve diğer adayın seçilmesini, uzak bir aile dostu olması 
nedeniyle, isteyen komisyon başkanı, genç aday hakkında eşcinsellik 
söylentileri olduğunu; bu yüzden üniversitenin saygınlığı açısından 
bunun göz önünde bulunması gerektiğini söyleyince birdenbire genç 
doçentin yıldızı söndü ve diğer aday üniversiteye alındı. 

Ancak bir süre sonra, ağzı gevşek bir doçent üyesinden seçilmeme 
nedenini öğrenen genç doçent, arkasında bu iddianın iftira olduğu-
nu belirten bir mektup bırakarak intihar etti. 

İftiracı profesör, bu olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen genç 
doçenti unutamadı. Bir gün, rahibin karşısına çıktı ve günahını itiraf 
etti. Rahibe bunu nasıl telefi edeceğini sordu. Rahip de: “Şimdi git, 
içi kuş tüyü dolu olan bir yastık bul; sonra bu yastığı al ve kentin dı-
şındaki bir tepede yastığı parçalayarak tüyleri rüzgârda savur sonra 
yine gel” dedi. Söylenen bu basit yöntemi yerine getiren adam, bağış-
lanması umuduyla yine rahibe geldi ve ona: “Söylediğinizi yaptım. 
Hepsi bu kadar mı? Bağışlandım mı?” dedi. Rahip:”Hayır şimdi yine 
o yastığı al ve o tepeye git ve rüzgâra savurduğun o tüyleri topla, 
eğer başarabilirsen bağışlandın demektir, diyerek karşılık verdi.  

D06  DÜŞMANLIK

•	 Dostu severim ama düşman da işe yarar. Dost gücümü gösterir, 
düşman da görevimi.  F. Van Schiller 

•	 Düşmanıyla dost olabilen güçlüdür.
•	 Yenilmesi gereken ilk düşmanlar öfke ile umutsuzluktur. 
•	 Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.  Hz. Ali (ra) 
•	 Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır.
•	 Bir düşman çok, bin dost azdır.
•	 Bir düşmandan kurtulmanın en iyi çaresi, onu kendine dost et-

mektir.
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•	 Bir gedik, bin düşman davet eder.  Ali Suat
•	 Düşmana acıyan kendine acımaz.   Francis Bacon
•	 Ah deme, düşmanın oh demesin. Atasözü
•	 Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur; düşmanın dostu, 

dost kaldıkça düşmandır.  Bediüzzaman
•	 Düşmanı olmayanın dostu da yoktur. Atasözü
•	 Düşmana acıyan kendine acımaz. Francis Bacon
•	 Kılıçların vereceği karar daima kanlı olur.  Kleist
•	 Büyük tehlikeler, büyük insanları yıldırmaz.  M. Marston 
•	 Dindarlıkla kindarlık bir arada olmaz.
•	 Dâhili düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Harici düşman ise 

bilakis milli duyguları şiddetlendirir, cesareti artırır.
•	 Harici düşmandan hız alınır.
•	 Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha 

acıdır. Hz. Ali (ra) 
•	 Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Hz. Ali (ra) 
•	 İnsanın, düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşamasındansa, şe-

refiyle ölmesi daha hayırlıdır. Firdevsi
•	 Düşmanlarınızın en iyisi içinizdedir. Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. Ciçero
•	 Bir tek düşmanı olan her yerde onunla karşılaşır. Emerson 
•	 Düşmanın eline kılıç verilmez. Türk Atasözü
•	 Başarılarımız, yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman 

kazandırır. Jefferson
•	 Zaferin anahtarı düşmanın niyetini anlamaktır. İ. Habib Sevük

DÜŞMANI OLMAYANIN…
Kimseye zararı olmayan bir adam sokakta yürüyordu. Hiç tanımadı-
ğı bir yabancı bu adama sopayla saldırdı ve onu ciddi biçimde döv-
dü. Sopalı yabancı tutuklandı ve yargılama için mahkemeye getirildi. 
Şikâyetçi adam hâkime şöyle dedi:   “Neden saldırıya uğradım bil-
miyorum. Benim bu dünyada hiçbir düşmanım yoktur.”  “ İşte” dedi 
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sanık, “onu bu yüzden dövdüm zaten”
“Tutukluyu salıverin” dedi hâkim. “Düşmanı olmayan bir kişinin 
dostu da yoktur ve mahkemeler öyleleriyle uğraşmaz.”

KIRLANGIÇLARIN ÖMRÜ ALTI AYDIR… 

Günlerden bir gün Kırlangıcın biri bir adama aşık olmuş.  
Ve adamın penceresinin önüne konup adama söyle demiş;  
Ben seni çok seviyorum lütfen pencereyi açıp beni içeri alda birlikte 
yaşayalım. 

Adam: Olmaz alamam... Sen bir kuşsun hiç bir kuş adama aşık olur-
cu?... demiş. Kırlangıç tekrar; lütfen pencereyi açıp beni içeri al bir-
likte yaşarız. Hem ben sana dost ve arkadaş olurum canında sıkılmaz 
birlikte yaşar gideriz demiş. Adam yine; Olmaz alamam...Git başım-
dan, diye cevap vermiş. Üçüncü ve son defa kuş adamın penceresinin 
önüne konup adama tekrar şöyle  demiş; lütfen beni içeri al.. Artık so-
ğuklarda başladı, dışarıda kalamam. Biliyorsun ben  sıcak havalarda 
yasayabilirim sadece beni içeri almasan baksa sıcak ülkelere  gitmek 
zorunda kalırım. Lütfen beni içeri alda burada kalayım. Birlikte yemek  
yer omzuna konar seni neşelendirir sana yarenlik ederim. Hamsen-
de benim gibi yalnızsın, der...

Adam ona; Git derhal başımdan!... Ben yalnız kalırım demiş ve 
kuşu kovmuş...  Kırlangıçta bu cevap üzerine üzüntülü bir şekil-
de uçmuş ve uzaklara gitmiş.Adam kırlangıç uzaklara gittikten 
sonra düşünmüş ve kendi kendine “Ben ne aptal, nekadar akıl-
sız bir adamım, niye kırlangıcla birlikte kalmayi kabul etmedim? 
Ne güzel birlikte kalırdık demiş ve çok pişman olmuş, pisman  
olmuş olamasına ama is isten gecmis. Kendi kendine nasil olsa sicaklar  
baslayinca kirlangicim gine gelir bende onu içeri alir birlikte mutlu bir 
hayat sürerim, demiş. Ve penceresini sonuna kadar acip beklemeye 
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baslamis. Yazın gelmesiyle Kırlangiclarda gelmeye baslamis. Ama onun 
kirlangici gelmemis. Yazin sonuna kadar hic penceresini kapatmadan 
pencerenin basinda beklemis ama Bosuna....Kırlangıç yokmus.Gelen 
kırlangıclara sormus ama onun kırlangıcını gören olmamis. Sonunda 
bir bilge kisiye halini  danismak ve ondan bilgi almak icin gitmiş.  Bil-
ge kisiye olayı anlattıktan sonra bilge kisi ona söyle demiş; 

- Kırlangıcların Ömrü 6 aydır . . .

E01  EDEP, GÖRGÜ, ADAP 

•	 Unutmayın ki insanların sizden beklediği, gerçekte sizin diğer 
insanlardan beklerinizdir.

•	 Bir mekâna giren kişi ayağına kalkılmasını beklememeli, içeride 
oturanlarda kalkmalı. M. Abdülfettah Şahin

•	 Gönüllerin anahtarı güzel huylar ve güzel sözlerdir.
•	 Cihadın en büyüğü kalpleri kazanmaktır.
•	 Yapılan ziyarete 1 haftadan erken olmamak üzere en geç 3 hafta 

içerisinde karşı ziyarette bulunulmalıdır.
•	 Davete icabet, esbab-ı nezakettir.
•	 Edep ilimden, bilgiden önce gelir.
•	 Tatlı teşekkür, asaletin simgesidir. William Shakespeare
•	 İçimizdeki sevgi ateşi bütün nefretleri yok eder.
•	 Dünyada en muhtaç olduğumuz şey sevgi, dostluk ve hoşgörü-

dür. Küçücük bir tatlı dil ve minicik bir tebessüm verilebilecek 
en güzel hediyedir.

•	 En kültürlü kişi, kendisini en çok sayıda insanın yerine koyabi-
lendir.  Jane Addams

•	 Dinlemek gösterebileceğimiz nezaketlerin en yükseğidir.
Dale Carnegie

•	 Nezaket gösterirseniz, nezaket bekleme hakkınız olur. 
•	 Nezaket para ile satın alınmaz, ama her şeyi satın alır.

Lady Mary Montagu



96

•	 Yeryüzünde iki çeşit insan vardır. Birlikte yaşadıkları insanlara 
hayatı hoş edenler, beraber yaşadıkları insanlara hayatı zehir 
edenler. Auguste Breal

HAYATI GÜZELLEŞTİRME KURALLARI

•	 İnsanlara beklediklerinden fazlasını verin ve bunu gönülden 
yapın.

•	 Seni seviyorum dediğinizde yüreğinizden gelsin.
•	 ‘Özür dilerim’ dediğinizde karşınızdakinin gözünün içine 

bakın.
•	 Kimsenin hayallerine gülmeyin.
•	 Tartışma her zaman olur, yeter ki işi küfürlü kavgaya çe-

virmeyin.
•	 Hızlı düşünüp yavaş konuşun.
•	 İnsanlar cevabını vermek istemediğiniz bir soru sorduklarında 

gülümseyin ‘Neden bilmek istiyorsun?’ diye siz sorun.
•	 Annenizi ihmal etmeyin.
•	 Kayıpları kazanılmış derslere dönüştürün.
•	 Küçük kırgınlıkların büyük dostlukları bitirmesine izin ver-

meyin.
•	 Hatayı hissettiğiniz anda durmasını ve hemen düzeltmek için 

çaba gösterin.
•	 Telefona cevap verirken gülümseyin, karşı taraf sesinizde 

mutluluğu duyacaktır.
•	 Ara sıra yalnız kalın ve kendinize vakit ayırın.
•	 Değişime hep açık olun ancak değerlerinizi yitirmeyin.
•	 Bazen en iyi cevap, cevap vermemektir unutmayın.
•	 Daha çok kitap okuyup daha az TV izleyin.
•	 İyi ve dürüst bir hayat yaşayın. Yaşlanıp geriye baktığınızda key-

finiz kaçmasın.
•	 Allah’ın ipine sarılın ama arabayı da kilitlemeden bırakmayınız.
•	 Satır arası mesajları algılamayı öğrenin.
•	 Bilgilerinizi paylaşın.
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•	 Dua edin, muhteşem bir güç olduğunu göreceksiniz.
•	 Yılda en az bir defa daha önce gitmediğiniz bir yeri görün.
•	 Çok paranız varsa yoksullara yardım edin, zenginliğin en güzel 

tarafı budur.
•	 Bazen istediğinizin olmaması ihtimali vardır, unutmayın!
•	 Başarınızı ona ulaşmak için neler kaybettiğinizle ölçün.
•	 Uygulayın ve güzelleşin.

F01  FAKİRLİK, ZENGİNLİK, SERVET

•	 Zenginlik, elde ettiğin şeylerin çokluğu değil; isteklerinin azlığı-
dır.

•	 Mal çokluğu hakiki zenginlik değildir. Hakiki zenginlik gönül 
zenginliğidir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Fakirlik, insanın sözde dostlarını uzaklaştırır. Victor Hugo
•	 Elbise yürümeyi, para konuşmayı öğretir.
•	 Parasız, düşünür; ama paralı iki misli düşünür. Dostoyevski
•	 Para için çalışan insan kaybeder, insan için çalışan para kazanır. 

Cem Boyner
•	 Açlık, kılıçtan bile keskindir. Beamont Fletcher
•	 Bir insan 40 gün aç gezebilir, ancak sadece birkaç güç susuz ya-

şayabilir.
•	 Nasipse gelir Çin’den, Nasip değilse gider burnunun dibinden…
•	 Aç doyar, aç gözlü doymaz. Rıfat Hisarcıklıoğlu
•	 Malı vermek, canı vermekten zordur. 
•	 Zengin çok mala sahip olana denmez; zengin kalbi olana denir. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Zenginlik kesende değil yüreğinde saklıdır.
•	 Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından çok fazladır.

Bacon
•	 Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken 

insan fakirdir. Soneca
•	 Mal çokluğu hakiki zenginlik değildir. Hakiki zenginlik gönül 

zenginliğidir. Hz. Muhammed (sav)
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•	 Malının zekâtını ödediğin vakit, üzerindeki borcu ifa etmiş olur-
sun.  Hz. Muhammed (sav)

•	 En fakir insan en fazla beklentisi olandır.
•	 Mal canın yongasıdır.  Türk Atasözü 
•	 Zengini hayırsız evlat, memuru süslü avrat, politikacıyı ise kör 

inat bitirir.  Anonim 
•	 İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştire-

mediklerinin toplamıdır. Jean Paul Sartre
•	 İnsana fakirliğin ve hastalığın öğrettiklerini hiçbir okul ve kitap 

veremez. Peyami Safa
•	 Mal cimrilerde, silah korkaklarda, idare de zayıflarda olursa, işler 

bozulur. Hz. Ebubekir
•	 Fakir insan malı az olan değil, arzusu çok olandır. Seneca
•	 Hakiki zenginlik servette değil, şuna, buna karşı beklenti içinde 

bulunmamaktır.
•	 Yalnız parasızlık değil, bilgisizlik, düşüncesizlik, sanatsızlıkta bi-

rer fakirliktir.
•	 Rızkın hayırlısı yeteri kadar olan, zikrin hayırlısı da gönülden ge-

lendir.
•	 Malı ve parayı hor gören çoktur, ama veren azdır.

La Rochefoucauld
•	 Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz.

Roy Chanslor
•	 Dört şeyin azı da çok sayılır; Ağrı, fakirlik, ateş, düşmanlık.

Hz. Ali (ra)
•	 Benim zenginliğim, sahibi bulunduğum servetin büyüklüğünden 

değil, ihtiyaçlarımın küçüklüğündendir. Joseph Brotherton
•	 Kanaat bitip tükenmeyen bir hazinedir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Aç gözlülükten sakının. Çünkü o peşinen fakirliktir.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Benim zenginliğim sahip olduklarımın fazlalığından değil, istek-

lerimin azlığındandır. J. Brotherton
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•	 Şükrünü eda edebildiğin az, altından kalkamadığın çoktan hayır-
lıdır. Muhammed (sav)

•	 Rızkın onda dokuzu ticarette ve sonra biri hayvancılıktır.
Muhammed (sav)

•	 Zenginlik malla, iyi insan olmak takva ile olur.
Muhammed (sav)

•	 Havadan kazanılan para yok olur, azar azar biriktirenin serveti 
çok olur. Hz. Süleyman (as)

•	 İnsanların iki vadi dolusu altını olsa, üçüncüsünü ister. İnsanın 
gözünü ancak bir avuç toprak doyurur. Hz. Muhammed (sav)

•	 Mal cimrilerde, silah korkanlarda, idare de zayıflarda olursa, işler 
bozulur. Hz. Ebubekir (ra)

•	 Dünyalığa gönül bağlama ki, Allah seni sevsin; insanların elinde-
kine göz koyma ki, insanlar seni sevsin.

Çocuğunu öyle karşıla ki;
Eve geldiği zaman, en güzel yere geldiğini hissetsin...

Eşini öyle karşıla ki;
Yanına geldiği zaman, en doğru insana kavuştuğunu hissetsin...

Anneni öyle karşıla ki;
Doğumundaki ağrıları lezzetle takas etsin...

Babanı öyle karşıla ki;
Ömür boyu başka bir evlada imrenmesin...

Fakiri öyle karşıla ki;
Ona serdiğinden büyük, bir dua sofrası sersin...

Zengini öyle karşıla ki;
Senin gönlünü gördüğünde, kendi gönlünün fakirliğinden 

kahretsin...
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F02  FEDAKÂRLIK

•	 Başkalarının hayatlarına güneş saçanların kendi hayatları da nur-
lanır. Çin Atasözü 

•	 Başkaları için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırla-
yacaklardır. Dostoyevski

•	 Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybet-
mez. Mevlana

•	 Alabalık tutmak için, sineği feda etmelisin. George Herbert
•	 Başkaları için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırla-

yacaklardır. Dostoyevski
•	 Başkalarının hayatlarına güneş saçanların kendi hayatları da nur-

lanır. Çin Atasözü
•	 Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da 

fedakârlıktır. Fedakârlık yapmayanın sevgisine inanılmaz.
Abdülaziz Bekkine

•	 Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler. 
Konfüçyüs

•	 Bedeninin zevklerini sınırlayabilen ruhunun ihtiyaçlarının far-
kında olan, kendisinden başkasını düşünebilen, fedakârlık yapa-
bilen, verebilen insan kaliteli insandır.

•	 Bir şey feda edilmeden, hiçbir şey kazanılmaz. Hz. Ali (ra)
•	 Bir şeye sahip olan kaybetmesini bilmeli, mutluluk içinde olan 

acıyı da tatmalı. Schiller

GÜZELLİĞİN SIRRI-CÖMERTLİK

Gayet güzel, fakat yaşlıca ve dindar bir kadına, böyle güzel kalmak 
için ne gibi güzellik malzemeleri kullandığını sormuşlardı. Kadın şu 
cevabı vermişti:
Dudaklarım için hakikat,
Sesimin güzelliği için dua,
Gözlerim için merhamet,
Ellerim için cömertlik,
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Vücudum için dürüstlük,
Kalbim için sevgi ve şefkat parfümlerini kullanırım.

Bu gibi malzemeleri satın almak için paraya ihtiyaç yoktur. Onla-
rı her kullanışta miktarları daha da çoğalır.

F03  FIRSATI DEĞERLENDİRME 

•	 Büyük adamları yaratan büyük fırsatlardır. J. J. Rousseau
•	 Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.  Chamfmort 
•	 Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsın. Çünkü sonradan akan su, ilk 

akan su değildir.  Herakliedes 
•	 Fırsatlar çıkmadıkça yetenekler pek az işe yarar.
•	 Bir kapı kapanırken, öteki açılır.   Cervantes
•	 Büyük bir fırsat yakalamak istiyorsan büyük bir sorun avla.
•	 Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.  Chamfort
•	 İnsanın karşısına kötülük fırsatı günde yüz kere, iyilik yapma fır-

satı ise yılda bir kez çıkar. Voltaire 
•	 Dört şey geri gelmez: Söylenen söz, Atılan Ok, Geçen zaman, Ka-

çırılan fırsat. Hz. Ömer (ra)

KASABALI GÜZELİ - FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK  
Zamanın birinde bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir kız var-
mış. Bu kız öyle güzelmiş ki; çok uzak şehirlerden ve ülkelerden çok 
zengin, çok yakışıklı, asil pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. 
Kendisiyle evlenmek isteyen nice prensi, nice şövalyeyi reddeden 
güzel kız kimseleri beğenmezmiş. Bu arada aynı kasabada yasayan 
ve bu kıza aşık olan genç bir delikanlı da bu kızı istemiş. Ama kız 
onu da reddetmiş. 

Aradan uzun yıllar geçmiş. Bizim delikanlı kasabadan ayrılmış. Ken-
dine başka bir hayat kurmuş ve evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Bir 
gün yolu bir zamanlar yaşadığı güzel, küçük kasabaya düşmüş. Orada 
tanıdık birine rastladığında aklına bir zamanlar orada yasayan dün-
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yalar güzeli kız gelmiş ve ona ne olduğunu sormuş. Yaşlı adam önün-
de gül bahçesi olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. 

Bizimki bir zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını pek me-
rak etmiş. Bir gün gizlenip kocasını evden çıkarken görmüş. Kızın 
kocası şişman, kel ve çirkin mi çirkin bir adammış. Üstelik zengin 
bile değilmiş. Çok merak eden adam kocası gittikten sonra evin ka-
pısını çalmış. Kız kapıyı açınca kendini tanıtmış ve neden böyle bir 
adamla evlendiğini sormuş. Kız da ona arkasındaki gül bahçesinden 
en güzel gülü koparıp getirirse cevabı vereceğini, bu arada tek şartı-
nın bahçede ilerlerken hiçbir şekilde ilerlediği noktadan geriye dön-
memesi olduğunu söylemiş. Adam da bunun üzerine yüzlerce güzel 
gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel sarı bir 
gül görmüş. Tam ona doğru eğilirken biraz ilerde kocaman pembe 
bir gül gözüne çarpmış. Tam ona uzanırken daha ilerde muhteşem 
güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. Derken böyle devam ede 
ede bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş ve mecburen orada-
ki bulunan yaprakları solmuş cılız bir gülü koparıp kıza götürmüş. 
Çünkü kızın gittiği noktadan geriye dönmeme şartı olduğu için, 
geriye dönüp o daha önce koparmadığı o çok güzel gülleri kopara-
mamış ve mecburen bahçenin sonundaki bu yaprakları sormuş cı-
lız gülü koparmış. Bahçenin en güzel gülünü getirmesini beklerken 
kız bir de ne görsün; yaprakları solmuş cılız bir gül. Bunun üzerine 
adama dönen kız şöyle demiş; “Bak gördün mü? Her zaman daha 
iyisini bulmak isterken ömür geçer ve sen en kötüsüne razı olmak 
zorunda kalırsın. Bu yüzden gençlik gitmeden elindeki fırsatları 
değerlendirmek, elindekiyle yetinebilmeyi öğrenmek gerekir.”

G01  GÜÇ, KUVVET 

•	 Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.
•	 Düşmanlarınızı caydırmak için olanca gücünüzle kuvvet hazır-

layın. (Enfal 60)
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•	 Dünyadaki insanların yarısı söylenmesi gereken önemli husus-
ları olup da konuşamayan, diğer yarısı da söyleyecek konuları 
olmamasına rağmen, konuşan insanlardır. Robert Frost

•	 Her kaidenin bir istisnası vardır. ‘Kuvvet kimse ise söz ondadır.’ 
ın istisnası yoktur. Bekir Haki Efendi

•	 Gereksiz konularda ve yerlerde gösterilen alınganlık bir zafiyettir.
•	 Gizlilik güçtür.
•	 Dünyanın en büyük adamı tek başına ayakta durabilen kişidir. 

Henrik  Ibsen
•	 Mazlumun duasından sakın, çünkü onun duasıyla Allah arasın-

da bir perde yoktur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kuvvetine güvenenler, korkutma küçüklüğünde bulunmazlar.  

II. Abdülhamit 
•	 Bir dağ bir dağa zulmetse, zulmeden yıkılır.  
•	 Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir.  Yahya Kemal Beyatlı
•	 Büyüklük, kuvvetli olmak değil, kuvveti yerinde kullanmaktır. 

Makr Orel
•	 En fazla ileriye giden ok, en fazla geriye çekilen yaydan çıkan 

oktur.

G02  GÜVEN

•	 İtimat edilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifattır.
George Mc. Donald 

•	 İnsanlara güvenmek, onları güvenilir kılmaktır. 
•	 Fazla güvendiğiniz takdirde aldatılacağınız muhakkaktır. Fakat 

itimat etmezseniz, hayatınız cehennem azabından farksız olur. 
Frank Cran

•	 İnsanlar bir kez aldatılırsa, gerçekten bile şüphe ederler.
Hitopadesir

•	 Başkalarında en fazla şüphe edenlere en az güvenilmelidir.
Theoguio

•	 İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ede-
rim. Robert Bosch
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•	 En iyi önderler, iş bittiğinde, insanların, “bu işi biz başardık” di-
yebilmelerini sağlayan kişilerdir. Lao-Tzu 

•	 Dünya’ da birçok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olma-
dığı için kaybolur. Sdney Smith

•	 Güvenme dayına, ekmek al yanına.
•	 Bütün mesele iyi ve büyük gözükmek değil, gerçekten iyi ve bü-

yük olmaktır.
•	 En büyük sermaye, Allah-ü Tealaya güvenip, insanlardan bir şey 

beklememektir. Selem Bin Dinar 
•	 Şu dünyada, güvenip de aldatılmayan kim var ki?  Eliza Cook
•	 Az bilen çok şüphelenir. Lucien Levy
•	 İtimat etmek, kontrole mani değildir. Güven, kontrol et.

G03 GÜLMEK, TEBESSÜM ETMEK

•	 Gülümseme, iki kişi arasındaki en kısa mesafedir.” Victor Burge
•	 En işe yaramaz günümüz, hiç gülmediğimiz gündür.
•	 Gülümsediğinde güzelleşmeyen bir yüz hiç görmedim.

Aldous Huxley
•	 Güler yüz altın anahtardır.  Thomas Babington Macaulay
•	 Gülmek her yüze yaraşır. 
•	 Güler yüz altından anahtardır. Bulgar Atasözü
•	 Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyin. Dale Carnige
•	 Gülümsemek tüm insanlar için sözsüz barış dilidir.
•	 Gülümsediğinde güzelleşmeyen bir yüz hiç görmedim.

Aldous Huxley
•	 Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer.

Tolstoy
•	 Tebessümün maliyeti sıfırdır. 
•	 Tebessüm etmek sadakadır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Gülümsemenin gücünden yararlanın. 
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•	 Görünürde bir sebep olmadan, her şeye gülmek de budalalık işa-
retidir. D. R. Erasmus

•	 Kim ki tüm ruhu ile gülerse, onun vicdanında hiçbir leke yoktur. 
Chr. Geser

•	 Bir kahkaha bir pirzola kadar insana hayat verir. 
•	 Güler yüz altın anahtardır.  Thomas Babington Macaulay
•	 Küsmek ve darılmak için bahane değil, sevmek ve sevilmek için 

çareler arayınız. Hz. Mevlana (ra)
•	 Allah-u Teala, güleç yüzlü, cana yakın kimseleri sever.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Güzel bir yüz, iyi bir tavsiye mektubudur.  Publilius Syrus
•	 Bazı tebessümler acıdır, bazı komediler ise trajedidir.
•	 Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyin.

Dale Carneige
•	 Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden hüzün ve keder kışını de-

feder.  Victor Hugo
•	 Şen adam güneşe benzer, girdiği yer aydınlanır.

Cenap Şehabettin 
•	 Neşeli insanlar hiçbir zaman unutulmazlar. Rebecca Burris
•	 Bir insana verilebilecek en ucuz, ama en kıymetli hediye tebes-

sümdür.
•	 Birine bir iyilikte bulunurken, yanına bir de tebessüm ekleyiniz.
•	 Bol bol tebessüm et, gülümse. Hem maliyeti sıfırdır, hem de be-

deline paha biçilmez. H. Jackson 
•	 Çok gülenin heybeti azalır. Hz. Ömer (ra)
•	 Daima gülümse, çünkü dudaklarınla yapabileceğin ikinci en iyi 

şeydir.
•	 Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik olma-

sın. Victor Pauchet
•	 Mizah zorluklar karşısında neşelenecek şeyler bulabilme yetene-

ğidir. Patty Wootn
•	 Bir kahkaha, bir kilo pirzolaya bedeldir.



106

BUZAĞIYI AHIRA NASIL KOYDU?-ŞEFKAT, SEVGİ

Emerson ile oğlu, buzağılarını ahıra koymak istemişlerdi.

Emerson buzağıyı çekiyor, oğlu da itiyordu.

Buzağı ise, çayırı bırakıp gitmek istemediği için, direniyordu.

Evin hizmetçisi durumun farkına varmıştı. Gerçi o, Emer-
son gibi kitaplar ve makaleler yazmıyordu, ama hayvancılığı 

ondan iyi biliyordu.

Önce buzağıya şefkatle yaklaştı. Başını okşadı. Sonra 
parmağını bir meme gibi hayvanın ağzına verip emzirerek 

yavaş yavaş ahıra götürdü.
                              

G04 GURUR, KİBİR

•	 Kibirli olma. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi 
kendinden uzaklaştırır. Ali Fuat Başgil 

•	 Çok büyük bir kapının bile küçük bir anahtara ihtiyacı vardır. 
Charles J.H. Dikkens

•	 Gurur aptalın oyuncağıdır.
•	 Nefret, yüreksizlerin korkutuldukları zaman duydukları bir öç 

alma isteğidir.
•	 Boş çuvalın ayakta durmadığı gibi, boş insanında kimseye faydası 

olmaz.
•	 Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.
•	 Boş kap, dolu fıçıdan daha çok ses çıkarır. John Lyly
•	 Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az inci-

nirsin. Tibet Atasözü
•	 Alçak gönüllülük, gururun perhizidir.  Voltaire
•	 Küçük insanların gururu büyük olur. Yusuf Has Hacip
•	 Bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. Ruskin
•	 Başarı kibre, kibirde başarısızlığa götürür.
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•	 Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kişi cennete giremez.
Hz. Muhammed (sav) 

•	 Gurur, kendisiyle barışık olmayan, özgüvenden yoksan insanla-
rın kalesidir.

•	 Alçak yerde tepecik, kendini dağ sanır. Şinasi
•	 Kişinin noksanlığı kalbindeki KİBİR kadardır. M. Bakır 
•	 Sürekli başarı insana kibir verir ve çok tehlikelidir. Başarı kibire, 

kibirde başarısızlığa götürür. 
•	 Gurur, kendini bulamamış küçük insanlara ait bir boşluktur. 

F.G.

kişisel pusulamız

YAKLAŞMA DEĞERLERİ

Sağlık - Canlılık – Heyacan
Sevgi  - Sıcaklık – Neşe

Dürüstlük-İstikrar
Vefa   - Minnet duygusu

Mutluluk-İç huzur

Öğrenmek-Büyümek
Başarmak-Esneklik

En iyisi olmak, Mükemmellik
Katkı-Yardım

Üretkenlik
Farklı olmak
Samimiyet

…

H01  HATA, SUÇ, CEZA

•	 Hiç	hata	yapmayan	insan	genellikle	hiç	bir	şey	yapmaz.	
E.J.Phelps
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•	 Birinin ayıbını örtmen ona atlas elbise giydirmekten daha hayır-
lıdır. M. Abdülfettah Şahin

•	 Kahramanlık hatada ısrar etmemektir. Alexis Carrel
•	 Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa hatanız çok demektir. 

J.Jenkins
•	 Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları her-

kes görür. Cucong 
•	 Zaman zaman yanılgıya düşmüyorsanız, girişimde bulunmuyor-

sunuz demektir. Thomas J. Peters
•	 Ancak aptal olanlar hatasını tamamlar. 
•	 Hiç bir hata yapmak istemeyen kimse, hiç bir iş yapamaz.

Napoleon
•	 Her sorun muhakkak 3 tane çözüm önerisiyle birlikte gündeme 

getirilmelidir. 
•	 Hata değil çare bulun. Henry Ford
•	 Hata yaptığında şu üç şeyi uygula: Kabul et, ders al, tekrarlama. 

Paul Bryant
•	 İlk hata saflığın, sonrakiler suçun eseridir. A.Goldsmith
•	 Acele eden ya hata yapar, ya da hataya yakın olur.
 Abdülkadir Geylani
•	 Suçlar insanın yüzünde görünseydi aynalar satılmazdı. 
•	 İstediğiniz her şeyi yapmakta özgürsünüz. Katlanacağınız şey 

sadece sonuçlarıdır.
•	 Birisi beni ilk kez kandırıyorsa suçun tamamı onundur. Birisi 

beni ikinci kez kandırıyorsa yarısı benim, yarısı onundur. Birisi 
beni üçüncü kez kandırıyorsa suçun tamamı benimdir. 

•	 Uşağım bile olsa yanlışlarımı düzelten efendim olur. Goethe
•	 Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.
•	 Dökülen süte ağlamanın bir faydası yoktur. Yapacağımız şey bun-

dan sonra dökmemektir. Dale Canhegie
•	 Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.  Gascoigne
•	 Tekerrür eden şey, aslında tarih değil, işlenen hatalardır.

Abdülhamit Han



109

•	 Hatalar ekseriya en iyi öğretmenlerdir. J.Anthony Froude
•	 Çözüm önerisi olmayınca sorunu tarif etmenin bir anlamı olmaz. 
•	 Yavuz at ayıbını kendini örter.
•	 Tek gerçek hata, kendiniz için hiçbir ders çıkarmadığınız hata-

dır. 
•	 Bir hatadan elde edilebilecek en önemli yarar onu bir daha tek-

rarlamamaktır.
•	 Tekrarlanmayan hatalar fayda sağlar, tekrarlanan hatalar ise öl-

dürücüdür.
•	 Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.

La Rochefocauld
•	 Kaybettiğinizde, aldığınız dersi de kaybetmeyin.
•	 Kabul edilen yanlışlık, kazanılan zaferdir.
•	 Suçtan kim karlı çıkıyorsa, suçlu odur. Fransız Atasözü
•	 Hata yaptığında şu üç şeyi uygula: Kabul et, ders al, tekrarlama. 

Paul Bryant
•	 İhtiyatlı insan nadiren hata işler. Konfüçyüs
•	 En önemli hata, denemekten kaçınmaktır. Yanlış yapmamak için 

denememek yerine, doğru yapmaya çalışmak mantıklıdır. 
•	 Hata edip bunu düzeltmemek işte asıl hata budur. Konfüçyüs
•	 Ahmağı cezalandırmakta sükût kâfidir.
•	 Her şerrin içinde bir iyilik gizlidir.
•	 Hatalar saklamakla düzelmez. 
•	 Yanlış yola ve yöne sabitlenmişseniz, ne kadar az ilerlerseniz, ne 

kadar değişirseniz o kadar iyi olur. 
•	 Elmas yontulmadan, insan da yanılmadan mükemmelleşemez. 

Konfüçyüs
•	 Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur. İkinci defa aldanırsanız 

bilin ki suç sizindir. Sarah Bernhardt
•	 Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. Goethe
•	 Şeytan’ın yemleri tatlı olur, ta ki mideye oturuncaya kadar.
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•	 Hatadan korkmayın. Ders almamaktan korkulmalıdır.  
•	 Zafere giden yolda çekilen çileler kutsaldır.
•	 Ceza kaldırılsa bile suç insanın içinde sonsuza dek yaşar.

Ovidius
•	 Suçtan kim karlı çıkıyorsa, suçlu odur. Fransız Atasözü
•	 Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri de doğ-

mamıştır. Çin Atasözü
•	 Sorunu olmayan insanın zaten yaşamda bir amacı yoktur.

Elbert Hubbard
•	 Hatanın en büyüğü, hatalı olduğunu bilip te onu düzeltmenin ça-

resine başvurmaktır. Konfüçyüs
•	 Hatalarınızdan ders alınız, ama hataya ikinci kez asla düşmeyin.
•	 Hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, sürekli bir hata daha ya-

pacağımız korkusudur. Albert Hubbard
•	 Hataların en büyüğü, bunların hiçbirinin farkına varmamaktır. 

Thomas Varlyle
•	 Hata yapmayan insan hiç bir şey yapamaz. Lincolln
•	 Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı üzülürseniz, onların hatası 

yüzünden siz kendinizi cezalandırmış olursunuz. Imman Kant
•	 Din kardeşini herhangi bir ayıpla suçlayan kimse o ayıbı kendi 

işlemedikçe ölmez.  Hz. Muhammed (sav)
•	 Bir hata işlediğiniz zaman Allah’tan bağışlanma dileyiniz. Çünkü 

hatalar, insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır. Bütün tehlike, 
hata da ısrardır. Ebu Abdullah Cafer-i Sadık 

•	 Cezalandırmaya muktedir olduğun zaman affetki affın değeri olsun.
•	 En büyük suçlar zaruri olanı değilde fazla olanı elde etmek için 

işlenir. Aristo
•	 Kabahati gelin etmişler kimse almamış.
•	 Küçükler hata yapabilir, bunlar düzeltilebilir.
•	 Büyüklerin hata yapmaya hakları yoktur. Çünkü büyüklerin ha-

taları büyük olur.
•	 Bir adımın kardeşine ait bir değneği (bile) onun rızasını almadan 

alması helal değildir. Hz. Muhammed (sav) 
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•	 Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır. Cemil Meriç
•	 Bir suça göz yuman, ikincisini davet eder. Latin Atasözü
•	 Kuldan bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azma-

yınca. 
•	 Allah insanlara acımayana merhamet etmez.

Hz. Muhammed (sav)
•	 En büyük suçlar zaruri olan değil de, fazla olanı elde etmek içindir.
•	 Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış zaferdir. Gascoigne

ÇATLAK KOVA- HATALARINIZDAN KORKMAYIN…
HATASIZ KUL OLMAZ

Hindistan’da bir sucu boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına 
taktığı iki büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. 
Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan 
uzun yolu dolu olarak tamamlarken, çatlak kova içine konan suyun 
sadece yarısını eve ulaştırabilmiş. 

Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her sefer-
inde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebilirmiş. Sağlam kova 
başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece 
yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. İki yılın 
sonunda bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş:

“Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum”

“Neden” diye sormuş sucu. “ Niye utanç duyuyorsun?” Kova cevap 
vermiş:

“Çünkü iyi yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece 
yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu ka-
dar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun.”

Sucu şöyle demiş:

“Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni 
istiyorum”



112

Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki 
yabani çiçekleri ısıtın güneşi görmüş, diğer taraf boşmuş. Fakat 
yolun sonunda yine suyunun yarasını kaybettiği için kendini kötü 
hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş:

“Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın 
tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi?... Bunun sebebi ben-
im senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin 
tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen 
onları suladın. İki yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp patronumun 
sofrasını süsleyebildim. Sen böyle olmasaydın, o evinde bu güzel-
likleri yaşayamayacaktı.”

Hepimizin kendimize özgü kusurları vardır. Hepimiz aslında çat-
lak kovalarız bir insan olarak. Yüce yaratıcının büyük planında 
hiçbir şey ziyan edilmez. Herkesin kendine özgü kusurları vardır. 
Kusurlarınızdan korkmayın. Onları sahiplenin. Hatasız kul olmaz. 
Hatasız dost arayan dostsuz kalır. Kusurlarınızda gerçek gücünüzü 
bulduğunuzu bilirseniz eğer, sizde güzelliklere sebep olabilirsiniz. 

H02   HAYAL KURMAK

•	 İnsanların en fakiri hiçbir hayali olmayan kimselerdir. Anonim
•	 Gayesi küçük insan, büyük olamaz. Selim Gündüzalp
•	 Sanatında, hayatında esas ustası icat değil, hayaldir.
•	 Geleceğin hayallerini, geçmişin tarihiden daha çok seviyorum. 

Thomas Jefferson
•	 Sorun kuyunun derinliği değil, hedefe ulaştırmayan ipin kısalığı-

dır. Çin Atasözü
•	 Amaç, bitiş tarihi verilmemiş bir rüyadır.
•	 Nereye gitmek istediğini bilmeyen için, nereye gittiğinin bir öne-

mi yoktur.
•	 Hayal gücü irademizden on kat daha güçlüdür, dolayısıyla bilgi-

den daha önemlidir.
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•	 En büyük işler, büyük hayaller yaşama özelliği olan insanlarca ba-
şarılmıştır. William Russel

•	 Hayal etmek başarmanın yarısıdır. A. Nazif Zorlu (Zorlu Holding)
•	 Hayal etmek bilgiden daha önemlidir. Bilgi sınırlıdır ama hayal-

lerin sınırı yoktur. Albert Einstein
•	 Adamlarınıza gemi yapmaları için kütük toplatmayın, onlarda 

açık denizlerde olmanın özlemini uyandırın. Açık denizlerde ol-
manın özlemiyle yanıp tutuşurlarsa, gemi yapmak için kütükten 
başka malzemeler de keşfedebilirler. Exupery

•	 Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha gü-
zeldir.  Robert Louis Stevenson

•	 Hayalleri olan asla uyumaz. Pat Mesiti
•	 Onların peşinden gidecek cesaretiniz varsa; bütün rüyalar gerçek 

olabilir. Walt Disney
•	 Büyük şeylerin hayaliyle yaşa hiç olmazsa daha küçük şeyleri 

yapmak imkânı bulursun. Jules Bernard
•	 Düş gücü bilgiden daha önemlidir.
•	 Hayal gücü kuvvetli olan, fakat bilgisi olmayan kimsenin kanatla-

rı vardır ama ayakları yoktur. Soubert
•	 Hayal edilmedikçe hiçbir şey olmaz. Carl Sandbfurf
•	 Başarı ancak amaca yönelik hayal etmekle elde edilir. 
•	 Büyük hayaller, çoğu kez erişebileceğinizden o kadar uzaktadır 

ki, ümitsizliğe kapılabilirsiniz. Ama gerçekleştirebileceğiniz her 
küçük hedef, size bir sonrakini deneme güveni verir.
John H. Johnson

•	 Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük 
çınar bir tohumda, en büyük kuş bir yumurta da gizliydi.
James Allen

•	 Peşlerinden gidecek cesaretimiz varsa, bütün rüyalar gerçek ola-
bilir.

•	 Gezerken, gözlerini yanına almayı unutma.  A. B. Acott
•	 İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.  Yahya Kemal
•	 Kişinin geleceğe dönük umutları şimdiki güçünün kaynağıdır. 

Maxwell
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•	 Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir. Benjamin Disraeli
•	 İnsanları canlandıran emeldir; öldüren yeistir. Bediüzzaman
•	 Ulvi gayelere harcanan emekler, hicrana uğrasa da, hüsrana uğra-

maz. M. Akif Ersoy
•	 Hayatın acılarına katlanabilmek için bir gayeye bağlı olmak la-

zımdır. Maurois
•	 Hiçbir hayal ulaşılamaz değildir.
•	 İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal
•	 İdealler yıldızlara benzerler. Onlara hiçbir zaman ulaşamayız. Fa-

kat denizciler gibi yolumuzu onlarla tayin ederiz. Sehurz

BEYNİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN HAYAL KURMAK ŞART

Ege Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyolojisi Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nurselen Toygar, ’genetik.com’a, beynimizi daha fazla 
çalıştırmak için neler yapılabileceğimiz konusunda şu bilgileri veri-
yor: “Her gün gittiğiniz yolu, sabah uyandığınız müziği, oda ve büro-
nuzun düzenini, birtakım rutin olarak yaptığınız şeyleri değiştirerek, 
beyninizi şaşırtın.

Çalışmayan beyin hücrelerini çalışır hale getirirsek, 60 yaşında bile 
bir gencin beyni kadar aktiviteye sahip olabiliriz. Beynin emir ver-
meden çalışmıyor. Sürekli aynı yönde yapılan şeyler, beyni tembelleş-
tiriyor. Beyinden daha fazla yararlanmak için, birtakım pratik yön-
temlerin uygulanması gerekiyor. Hayal gücüyle, beyni çalıştırmaya 
sevk edebiliriz. Bir amaç ve hedefimiz varsa, beynimizde bu amaç 
ve hedefe adım adım ulaşma yollarını hayal ederek ve daima pozi-
tif düşünerek, buna ulaşabiliriz. Hayal kurmak, beynin çalışmasına 
katkı sağlıyor. “En büyük mucitler en çok hayal kuranlardır” sözü bu 
anlamda söylenmiştir. Bilgi ve belleğin oluşumu, gelişmesi ve olgun-
laşması için hayal kurulmalıdır. Her gün gittiğimiz yolu, sabahları 
müzikle uyanıyorsak onu, oda ve büromuzun düzenini, izlediğimiz 
televizyonun yerini, çocuklarımızla yemek yediğimiz masadaki ye-
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rimizi arada bir değiştirebiliriz. Bu, beynimizi kalıplardan kurtarır. 
Beyinler paraşüt gibidir, açılmadıkça çalışmaz.

Beyin hücreleri artar mı?

Son 4-5 yıla kadar, ölen beyin hücrelerinin yerine yeni hücrelerin 
oluşmadığı savunuluyordu. Bugün bu görüş değişti ve beyin hüc-
relerinin artabileceği anlaşıldı. Beyin hücrelerinin artması, beynin 
daha verimli kullanılmasını sağlar. Her insanda milyarlarca adet 
bulunan beyin hücrelerinin, her gün ortalama 10 bini ölüyor.Be-
yin fonksiyonları 18-23 yaşlarında artar, 40 yaşından sonraysa hız-
la azalır. Günde 10 bin hücre ölüyor. Ama 65-70 yaşına kadar ölen 
hücrelerin sayısı toplam hücrelerin ancak yüzde 5’ine ulaşabiliyor. 
Demek ki beyne hücre takviyesi oluyor. Ama takviye olurken o hüc-
reler, “Ben beyin hücresi olayım” demiyor. Bizim, (kök hücreler) 
dediğimiz hücreler var. Bunlar beyin hücresine dönüşebiliyor. Her 
beyin hücresi öldüğünde, bellek depolama, yeni bilgileri alma ve öğ-
renmede zayıflama oluşuyor. Eğer beyin hücrelerimizi çalıştırırsak, 
beyin aktivitemizi sağlıklı olarak koruyabiliriz. ”

H03 HEDEF-AMAÇ

•	 Hayatlarını yüksek şeylerin yolunda harcayanlar, hiçbir zaman 
ölmezler. G. Hippel Bulwer

•	 Benim bütün ilgim geleceğe yöneliktir. Çünkü hayatımın geri ka-
lan kısmını orada geçireceğim. Charles Kettering

•	 Açılmış yelkeniniz yoksa okyanustan esen rüzgârlar gelip geçer-
ler. Hedef belirlemek yelken açmak gibidir.

•	 Büyük kafaların büyük hedefleri vardır. Küçük kafaların ise, sade-
ce arzuları. Küçük kafalar talihsizliklere boyun eğerler. Büyük ka-
falar ise talihsizliklerin üstünde yükselirler. Washington İrving

•	 Amaçsız bir yaşamın, anlamsız bir sözcükten ne farkı var?
Ali Suat

•	 Anadan doğma dâhi yoktur. Dâhilerin hayat hikâyesi hatırlanır-
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sa, 22 saat deney yapıp 1000 defa aynı işe 14 yıl uğraşan dâhiler 
ancak hedefe vardılar.

•	 Beyninize ne yapmak istediğinizi söylemezseniz, nasıl yapabile-
ceğinizi sizin için araştırıp size söyleyemeyecektir. Hatta onu yap-
manıza izin vermeyecektir.

•	 Beyninizin hedefe çözüm bulma çabası siz uyurken, uyanıkken, 
dalgınken, bilinçli iken çözüm buluncaya kadar devam eder.

•	 Bilgeliğin zirvesi bugünde yaşamak, geleceği planlamak ve geç-
mişten kâr sağlamaktadır. 

•	 İstemek, kavuşmanın müjdecisidir. İmam-ı Rabbani
•	 Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her 

rüzgâr uygundur. Seneca
•	 Büyük hedeflere giden yol küçük ve orta boy hedeflerden geçer. 

Melih Arat
•	 Hiçbir şey zor değildir, yeter ki onu ufak parçalara bölmesini bi-

lelim. Henry Ford
•	 Büyük düşün, küçük adımlarla başla. Ernst & Young
•	 Hedefi ve gerekliliği olmayan aktivitelerle meşguliyetlerle yoğun 

olarak uğraşanlar kendilerini geliştirmeye zaman bulamazlar.
•	 İdeallerinizin, ancak zaman, emek ve yatırımla gerçekleşebilece-

ğine inanın ve bunun için çalışın. Amaçlarınız, gelecek beş veya 
on yıllık hayal dünyanızı süslemekten çok, sizi eyleme geçmeye 
cesaretlendiren ve uyaran itici güç olmalıdır. Kişisel ve mesleki 
amaçlarınızı belirledikten sonra kişisel kaynaklarına odaklanma-
nız, güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirmeniz gerekir.
Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Doğru belirlenmiş bir amaç net, özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, an-
lamlı bir sonucu ifaden ve zaman sınırı konulmuş bir amaçtır. Bu 
özellikleri taşımayan amaçlar bir dilek yada iyi niyet ifadesinden 
fazla bir anlam taşımazlar. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Büyük hedeflere kitlenmek sizi küçük engellere takılmaktan kur-
tarır. İbrahim Aydoğdu
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•	 Büyük kafaların büyük hedefleri vardır. Küçük kafaların ise, sade-
ce arzuları. Küçük kafalar talihsizliklere boyun eğerler. Büyük ka-
falar ise talihsizliklerin üstünde yükselirler. Washington İrving

•	 Sorumluluk büyük olmanın bedelidir. Atasözü
•	 Önümüzde bir hedef yoksa nişan alamayız. 
•	 Büyük hedeflere kademe kademe elde edilen küçük başarılarla 

ulaşılır. Kemal Şahin (Şahinler Holding)
•	 Amaç aynı olduğu halde araçlar üzerinde çok durmamak gerekir. 

Yaşar Alptekin

FATİH SULTAN MEHMET ve İSTANBUL’UN FETHİ, HEDEFE 
ODAKLANMAK

Olay, çağ açıp kapayan bir olay, hepiniz biliyorsunuz. İstanbul’un 
fethi.

Bazı tarihçilere göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük olayı. Hem 
zaman olarak hem de olayın büyüklüğü itibariyle. Daha da ileri gi-
diyor bazı tarihçiler; bu olayın bu kadar kısa sürede olması imkan 
dâhilinde değil diye. Bir gecede bu kadar gemi karadan yürüyemez, 
Fatih’in gemileri çok göstermek için blöf yaptı diyenler bile var. Bu-
rada önemli olan işin nicelik kısmından ziyade perde arkasıdır.

Genç şehzade Fatih daha 16-17 yaşlarındayken kaldığı odanın ca-
mından İstanbul’a, aşık misali bakıp:

“Ey İstanbul, ya sen beni alacaksın, ya da ben seni” diyordu.

Bir gün Fatih’in annesi Hüma Hatun, genç oğlu Sultan Mehmed’in 
yatağının her zaman düzgün olduğunu görünce ikaz eder “Şehza-
dem, yatağınızı siz toplamasanız da her sabah hizmetçiler toplasa, 
böylece yorulmamış olursuz”

Sultan Mehmed, her zamanki gibi sevdalı edasıyla İstanbul’un Bi-
zansın olan kısmına bakar ve şu ölümsüz cevabı yapıştırır: 

“Canım anam, ben o yatağa 6 aydır girmedim”.
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İşte o Fatih ve askeridir ki, İstanbul’u fethetmeye muvaffak olur.

İnsanlar hedeflerine bu derece motive olunca 6 gün değil, 6 hafta 
değil, 6 ay uykusuz kalmayı göze alabilir. 

Fatih öyle motive olmuştur ki, onu durdurabilecek gücün, sadece 
ondan kuvvetli olması yetmez…

H01  HEDİYELEŞMEK, İKRAM

•	 İnsanlar için en güzel hediye, hiç bir masrafa ihtiyaç göstermeyen 
tatlı bir gülümseyiştir. Hz. Süleyman

•	 Hediyeleşin, zira hediye, husumeti (düşmanlığı) def eder.
Hz. Muhammed (sav)

•	 İkramsız ziyaret olmaz. İkramsız ziyaret mezarlık ziyaretine benzer.
•	 İkram reddedilmez. İkram muhabbettir.
•	 Birbirinizle hediyeleşin. Hediye alıp vermek dostlukları güçlendi-

rir.  HZ.MUHAMMED (SAV) 7-Hediyeleşiniz;birbirinizi sevmiş 
olursunuz.Hadis-i Şerif

•	 Başkalarını ziyaret ve onlara hediye vermek kalplerin kilitlerini 
açan iki altın anahtardır.

•	 Müslüman’ın samimi merhametinden büyük hediye olmaz.
Cevher Dudayev

•	 Bahşiş atın dişine bakılmaz. Atasözü
•	 İnsanların en cömerdi, istenmeden verendir. Hz. Hasan (sav)
•	 Misafire en iyi ikram, güler yüz ve tatlı dildir. Evzai (ra)
•	 Hediyenin ve ihsanın en efdali; kelamı hikmetten bir kelimeyi öğ-

renip başkasına da öğretmektir ki, bu kendisi için niyeti sadaka 
ile bir sene ibadetten hayırlıdır.  Hz. Muhammed (sav)

•	 Size geleyim bir kahve pişir. Kahveye şeker koyma tebessümün 
yetişir.

•	 En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür.
•	 En güzel hediye, hediye verilecek kişinin ihtiyacını gideren he-

diyedir.
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•	 Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi arttırır, kalpteki kötü hisleri gi-
derir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Başkalarını ziyaret ve onlara hediye vermek kalplerin kilitlerini 
açan iki altın anahtardır. F.G.

•	 Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir. 
Lichterberg

HEDİYELEŞMEK ve ADABI

Hediye vermek en az hediye almak kadar kişiyi mutlu eden bir 
davranıştır. Hediye alırken de verirken de dikkat edilmesi gereken 
bazı hususlar vardır:

Hediye verirken:

-Karşımızdakine onu düşünerek seçtiğimizi göstermelidir.

-Hediyeyi güler yüzle ve sevgiyle vermelidir. 

-Fiyat etiketi çıkartılmalıdır. Hediyenin değeri fiyatında değildir. 
Ufak bir hatırada hatırlanmış olmak düşüncesiyle hoşa gidebilir. 

-Başka birisi ile gönderecek olduğunuz hediye üzerine kendi 
kartınız veya isminizi belirten bir yazı ve birkaç kelime yazarak 
iliştirilmelidir.

-Hiçbir zaman karşınızdakinin bütçesini aşan ve altında ezileceği 
pahalı hediyeleri tercih etmemelidir.

-Bayramlarda, kandillerde veya özel günlerde insanın yakınlarına 
ufakta olsa, hediyeler vermesi ince bir davranıştır. Bu gibi zaman-
larda evinizde çalışanlar veya kimsesizleri de unutmamalıdır.

-Hediye zamanında, yerinde ve arzu ile verilmelidir. Hiçbir zaman 
bunu bir angarya saymamalı ve hediye verilen kimsede böyle bir his 
uyandırmamalıdır.

-Sadece özel hadiselerde -Doğum, nişan, düğün, kandil- değil, insan 
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yakınlarına her zaman değeri az da olsa hediye vermeye alışmalıdır.

-Yabancı kimselere, damdan düşercesine hediye verilmesi uygun 
değildir. Bu hediyeler ancak yeri düşünce verilebilir.

-Hiçbir zaman karşınızdakinin bütçesini aşan ve altında ezileceği 
hediyeleri tercih etmeyiniz.

-Hediyenin, kıymetinden çok uygunluğu düşünülmelidir. Hediye 
verilecek kimsenin en çok sevdiği şeyi bulup seçmeye çalışmalıdır.

-Hediye verme işi bir gösteriş ve yarışma haline getirilmeme-
lidir. İnsanın ödeme gücünü aşan hediyeler alması, hem kendisini 
hatırlayana, değer verene, karşılık olarak hediye vermektir. İslam 
dinide hediye vermek Peygamberimiz’ in güzel sünnetlerindendir.

Hediye alırken:
-Hediye doğrudan size verildi ise paketi mutlaka getirenin yanında 
açarak teşekkür etmelisiniz.

-Hediye bir başkası ile gönderildiyse telefon ederek teşekkür etmek 
de güzel bir davranıştır.

-Sizde olan bir şey getirilse dahi bunu hiçbir zaman “Bende vardı” 
diyerek karşınızdaki zor durumda bırakılmamalıdır.

-Hediyenin büyük, küçüklüğü, değerine bakmadan hediye edene çok 
memnun olunduğu, çok değerli bir hediye olduğu, işine yarayacağını 
söyleyip hediye eden sevindirilmelidir.

HERKES KENDİ YEDİĞİNDEN İKRAM EDER 

Bir gün İran hükümdarı şah İsmail düşmanı olan Yavuz Sultan 
Selim’e hana bazı hediyeler yollar. Bu hediyeler çok değerli 
hediyeler halılar altınlar gümüşler yakutlar deve deve yemişler ve 
bir de sandık hediyeler yavuza getirilir açılır ama o da ne içeriyi bir 
koku kaplar ama çok kötü bir koku nedir bu diye herkes aramaya 
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başlar birde bakarlar ki sandığın dibinde insan dışkısı konulmuş. 
Yavuz Sultan Selim hemen buna bir cevap vermek için ulemalarını 
hocalarını toplar. Buna iyi bir şekilde cevap verilmesi gerekmektedir 
ve yine cevabı kendisi bulur aynı hediyelerden kendiside hazırlatır 
ve vezirine kendisine bir kutu gül lokumu getirmesini ister 
ve lokumun altınada bir not yazar elçiyle şah ismaile yollar. 
Şah ismail hediyeleri kabul eder ama içinde bir tereddüt acaba o bana 
ne dışkısı yolladı diye düşünürken içeriyi birden lokum kokusu sarar 
çok güzel kokmaktadır.Vezir lokumu ikram eder şah önce başkaları 
tatsın enson ben tadarım diyerek kendine göre önlem alır herkes 
lokumları yedikten sonra sıra şah İsmaile gelir şah lokumu yer ve 
altındaki not gözüne ilişir.notta şöyle yazmaktadır: İsmaiL herkes 
kendi yediğinden ikram Eder .. Yavuz Sultan Selim Han ..

H05 - HÜRRİYET

•	 Hakiki hürriyet yüksek fikirlere esarettir. Cenap Şahabettin 
•	 Sahip olunabilmesi için hürriyetin de sınırlı olması gerekir.

Nicolas Barleau
•	 Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse ger-

çekten iyidir. Hz. Ömer (ra)
•	 Makbul Hürriyet, Hürriyetin medeni olanıdır.

M. Abdülfettah Şahin
•	 Dünyaya az meylet, hür yaşarsın.
•	 Hür bir insan, ihsan ile köle yapılabilir. Hz. Ali (ra)
•	 Her mahpusa acırım, fakat batıl fikirler içinde kapalı kalanlara 

daha çok. Cenap Şehabettin
•	 Hiçbir şey insanların hayal gücü kadar özgür değildir.

David Humed 
•	 Hür olmadığı halde kendisini hür sayanlar kadar köle yoktur.

Goethe
•	 Ey Hürriyet, adına ne cinayetler işleniyor. Madam Roland
•	 Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür. 

Bertrand Barere
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•	 Özgürlük ve düzen hiçbir yerde birlikte var olmadı. Hiçbir zaman 
da ikisinden vazgeçilmedi. Alfred De Vigny

•	 İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğar.
Schiller

•	 Ruhunda kölelik olan, tahta çıksa yine köledir.  Vauvenargues
•	 Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Bediuzzaman 
•	 İnsan hür olmadan huzurlu ve mesut olamaz. Dante
•	 Eğer çevrenizde amaçları, değerleri, görüşleri, deneyimleri ve il-

gili alanları farklı olan insanlar yok ise farklı görüşleri, fikirleri, iş 
fırsatlarını ve farklı deneyimleri, yaşam fırsatlarını kaçırıyorsu-
nuz demektir. Diğer bir ifadeyle çevrenizde hep size benzeyen in-
sanlar varsa hep aynı konuları konuşur, benzer fikirleri savunur, 
bildiklerinizi tekrarlarsınız. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Birbirine benzeyen insanlardan oluşan ekipler ekipler yaratıcı, 
üretken ve canlı olamazlar. Bu insanlar, ekipler sürekli kendilerini 
tekrarlarlar. Yaptıklarını yapmaya, bildiklerini birbirine öğretme-
ye devam ederler. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 İnsana yeni duygular yaşatan, sürekli öğrenme fırsatları ve kişisel 
gelişim olanakları sağlayan ilişkiler, farklı insanlarla kurduğu iliş-
kilerdir. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

ÖZGÜR OLMAK ELİMİZDE 

Asya’da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak var-
dır. Bir hindistancevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki bir 
kazığa bağlanır. Hindistancevizinin altına ince bir yarık açı-
lır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece may-
munun elini açıkken sokacağı kadar büyüklüktedir, yumruk 
yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun, tatlının kokusu-
nu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ve yiyeceği kav-
rar, ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. 
Sıkıca yumruk yapılmış el, bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldi-
ğinde, maymun çılgına döner ama kaçamaz. Aslında bu maymunu, 
tutsak eden hicbirsey yoktur. Onu sadece onun kendi bağımlılığının 
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gücü tutsak etmiştir. Yapması gereke tek şey elini açıp yiyeceği bırak-
maktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan 
kurtulan maymun çok nadir görülür.

H06 HOŞGÖRÜ

•	 Eğer çevrenizde amaçları, değerleri, görüşleri, deneyimleri ve il-
gili alanları farklı olan insanlar yok ise farklı görüşleri, fikirleri, iş 
fırsatlarını ve farklı deneyimleri, yaşam fırsatlarını kaçırıyorsu-
nuz demektir. Diğer bir ifadeyle çevrenizde hep size benzeyen in-
sanlar varsa hep aynı konuları konuşur, benzer fikirleri savunur, 
bildiklerinizi tekrarlarsınız. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Birbirine benzeyen insanlardan oluşan ekipler ekipler yaratıcı, 
üretken ve canlı olamazlar. Bu insanlar, ekipler sürekli kendilerini 
tekrarlarlar. Yaptıklarını yapmaya, bildiklerini birbirine öğretme-
ye devam ederler. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 İnsana yeni duygular yaşatan, sürekli öğrenme fırsatları ve kişisel 
gelişim olanakları sağlayan ilişkiler, farklı insanlarla kurduğu iliş-
kilerdir. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

Merhamette
 GÜNEŞ	GİBİ	OL,

Cömertlikte 
 AKARSU	GİBİ	OL,

Tevazuda
TOPRAK	GİBİ	OL,

Ayıpları, Kusurları Örtmekte
GECE	GİBİ	OL...

Hz. Mevlana
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IO1  İNSANLAR ARASI İLETİŞİM, BEŞERİ MÜNASEBETLER  

•	 Bak şu çeşmeye tası yok. İnsan kalbi kırma yapacak ustası yok.
•	 İnsanlarla ilişkiler, bahçe gibidir. Sürekli ilgi ve bakım ister.

Prof. Dr. İsmet Barutçuğil
•	 Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır; Elmas, çelik ve insan ruhu. 

Benjamin Franklin
•	 Sohbet ve yaklaşımlarınızda olumsuz bir izlenim oluşturmak is-

tiyorsanız farklılıkları, olumlu bir izlenim oluşturmak istiyorsa-
nız benzerlikleri vurgulayın.

•	 Başkalarının hislerine karşı gösterdiğimiz ilgisizlik bir körlüğün 
eseridir. William James İnsanlar diğer insanlarla arasına köprü 
kuracağı yerde, duvar örerse yalnız kalır.

•	 Başkalarını rencide etmeme hassasiyetiniz, sizinde rencide olma-
nızı önler M. Abdülfettah Şahin

•	 Açık bir el, sıkılmış bir yumruktan daha güçlüdür.
W. Shakespeare

•	 Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yerde görünme.
•	 Önemseyenler, önemsenirler.
•	 İhmal etmek, imha etmektir. 
•	 Yağlanmayan kapı menteşesi gıcırdar. Çin Atasözü
•	 Değerli insanların en iyi etkilerini onların yanından ayrıldığımız 

zaman hissederiz. Ralph W. Emerson
•	 Bir insana gereğinden fazla değer verirsen ya onu kaybedersin ya 

da kendini. 
•	 Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmak-

tadır. La Cardaire
•	 İltifat, iki yönlü caddedir. Alan olduğu kadar, iltifat eden için 

de faydalıdır. O yüzden bir insana gecikmeden en kısa sürede ve 
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topluluk önünde iltifat etmekten çekinmeyin. Çok az şey, iltifatı 
şükranla alabilme beceresi kadar iyi izlenim bırakır. 

•	 Karşınızdaki kişide iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız en etkili 
yöntem “onun sizi etkilediğini bilmesini sağlamaktır”. Eğer bu 
sağlayabilirseniz, o da sizi tanıdığı insanlar arasında en akıllı en 
cana yakın insanlardan biri olarak görecektir. 

•	 Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. F. Şahsever
•	 Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk 

zanneder. İmam Gazali
•	 Meydana getirdiğin toplam etki, ilişkide olduğun insan sayısı ve 

etkileri kadardır. Melih Arat 
•	 İletişim, iş yaşamımıza can veren kan dolaşımıdır.

Anadolu Grubu Kurum Kültürü
•	 İletişim, sadece sonuçlar ürettiği ve sorunları çözdüğü zaman işe 

yarar. 
•	 İletişim kazaları, damar tıkanıklığına benzer ve kalbin çalışma-

sını engeller. 
•	 Dokunma çok önemli ve etkili bir mesaj iletme yöntemidir. El 

sıkışma, omuza dokunma, sırtı sıvazlama, başı ya da yüzü okşa-
ma sıkça ama dikkatlice kullanılması gereken hareketlerdir. Kedi 
günde en az üç defa insanlarla fiziki temas sağlar, sevilmez ise 
kendisi gelir ve sürtünür.  

•	 Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır.
•	 Mümin sıkıştırılmış şeker gibidir, deryayı tatlandıracak güce sa-

hiptir. İyi inanmış ve inancını tavırlarına, davranışlarına yansı-
tabilmiş bir insan, çevresi için rahmettir, o bir ölçüde etrafında-
ki herkesi ve her şeyi tatlandırır. Onu tuz yoğunluğu yüksek bir 
denize de atsanız, o koca denizi bile şerbet yapabilecek kadar tat 
ihtiva eder. Necip Fazıl
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•	 Büyüklerde büyüklüğün işareti küçük görünmek, küçüklerde kü-
çüklüğün işareti büyük görünmektir. F.G.

•	 Doğru ve sağlıklı bir iletişim için üzerinde fikir birliği olmayan 
noktalardan önce, anlaşılan noktaları açığa çıkarmak gerekir.

•	 İnsanlar her zaman üstünlüklerini olmasa bile, çoğunlukla kendi-
lerini ortaya koymayı ve değerli olduklarını göstermeyi isterler.

•	 İletişimin tek yönlü olduğu, geri beslemenin bulunmadığı ilişki-
lerde, kurumlarda %80 e varan kayıplar olur. 

•	 İletişimin anahtarı, insan davranışlarını inceleyerek karşımızda-
kini neyin harekete geçireceğini ve bunun için neler yapabilece-
ğimizi bilmektir. 

•	 Güzellik, kısa süren bir saltanattır.  Victor Hugo
•	 Kişilerin anlatma eylemlerinin iletişim açısından amacı anlaşıl-

maktır.
•	 İnsan diliyle çok kolay, bedeniyle çok zor yalan söyler. İnsan ağ-

zıyla yalan söyleyebilir ancak bedeniyle asla.
•	 Köşeli bir üslup ve hasmane bir tavırlara olaylara, kişilere yakla-

şılmamalıdır. 
•	 Bir iletişimin yapılandırılmasında ortalama olarak kelimeler %10, 

ses tonu %30, beden dili olar sözsüz mesajlar ise % 60 rol oynar.
•	 İletişim insanlara karşı yapılan bir eylem değil, insanlarla birlikte 

yürütülen bir eylemdir.
•	 Büyük kafalar fikirleri, orta fikirler hadiseleri, küçük kafalar ise 

kişileri konuşur. G. Rickovar
•	 İnsanlarla iyi ilişki içinde olmanın temel kuralı onları anladığını 

ve önem verdiğini hissettirmektir. Kişiye adıyla hitap etmek, yu-
muşak ve sıcak sesle konuşmak, doğallık, kendiliğindenlik, dost-
ça davranmak, kişisel ve açık uçlu sorular sormak, anlattıklarına 
ilgi gösterip aynı konuda yeni sorular sormak, beden dilini iyi 
kullanmak ve anlamaktır. 

•	 Karşı karşıya oturmak genellikle rekabeti ifade eder. İşbirliği 
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sağlamak amacıyla kurulan bir ilişki içinde 90 derecelik bir açı 
oluşturacak biçimde yanlamasına oturmak kişinin karşısındakini 
çıkarları kendisiyle çelişen biri olarak değil, bir problemi birlik-
te çözecek, işbirliği yapacak kişi olarak algılanmasını mümkün 
kılar. Doğrudan rekabeti düşündürmez. Ayakta dururken aynı 
şekilde 90 derecelik açıyla durulmalıdır. 

•	 İnsanlar arası ilişkilerde 0-25 cm. alan mahrem alan,25-100 cm. ki-
şisel alan,100-250 cm. sosyal alan, 250 cm. sonrası da genel alandır.

•	 Beni az sev, ama sevgin devamlı olsun. Jhon Heywood
•	 Tıkandığınız noktada size yardımcı olabilecek ne kadar çok insan 

varsa çevrenizde, hayatınız o kadar kolaylaşır. İş hayatında iler-
lemek, başarılı olabilmek için geniş, etkin ve etkili bir “ilişkiler 
ağı/netwörkü” oluşturulmalıdır. Bu ağ aynı zamanda sosyal ser-
mayemizi oluşturur. 

•	 Samimi olabilirsin. Ama sakın laubali olmayın.
William Shakespeare

•	 İnsanın sevilen birisi olması, sohbetlerde sıkıntı çekmemesi için 
kendini sohbeti kolaylaştıracak, sevimli ve ödüllendirici hale ge-
tirecek teknik ve becerilerle donatmalıdır. Hava koşulları, ulaşım, 
sağlık ve güncel olaylar sohbeti gibi konular bir sohbeti başlat-
mak için faydalı olabilir. Din, siyaset ve cinsellik gibi mayınla dö-
şeli konulardan uzak durulmalıdır. İnsanlar güncel olaylarla ilgili 
fikirlerinin sorulmasından hoşlanırlar. 

•	 Bir sohbeti sonlandırmak, en az başlatmak kadar önemlidir. Bir 
sohbetin tamamlandığını veya artık sonlandırmanız gerektiğini 
düşünürseniz, mümkün olduğunca kibar şekilde bitirin. Güzel bir 
bitiriş cümlesinden sonra, sizinle konuşmak keyifliydi. .....konu-
larını görüşmekten zevk aldım diye görüşme tamamlanmalıdır.

•	 Hiçbir şey neşeli bir sohbeti, sınırları zorlayan bir insan kadar 
bozamaz. Mary Mitchell
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•	 30 saniyeden daha uzun süren yada ırk veya etniklik içeren esp-
riler yapılmamalıdır. 

•	 Görüşmelerde kişinin göz bebeklerine değil, kaşlarının ortasına 
odaklanın. 

•	 Eğer kalabalık bir grup içerisindeyseniz, partideyseniz, insanlarla 
soğuk,tuhaf bir şekilde el sıkışmamak için içeceğinizi sol elinize 
almayı unutmayın. 

•	 Davasını “ifade eden” kazanır. Münakaşa ile hiçbir dava kazanı-
lamaz.

•	 Sokrat, muhatabının hayır demesine yol açacak üslup kullan-
mazdı. İnsanlara yanıldıklarını doğrudan doğruya söylemekten 
kaçınırdı. Muhatabının evet diyeceği bir diyalektik içinde, onun 
yanıldığını ortaya koyar ve muhatabına da kabul ettirirdi.

•	 Bir insan, hayatta iken yumuşak ve şefkatlidir. Öldüğü zaman 
sertleşir ve katılaşır. Bütün hayvan ve bitkiler, canlı iken hassas ve 
narindirler. Öldükleri zaman solar ve kuru hale gelirler. İşe bunun 
için, Sertlik ve kuruluk, ölümün parçalarıdır. Ölülere yakışır. Yu-
muşaklık ve narinlik ise, hayatın tezahürleridir, canlılara yakışır. 

•	 Size uğramayan, sizi aramayan insanlara aradıkları zaman “ne 
mucize nihayet aklınıza gelebildik. Neden arayıp soran ben ol-
mak zorundayım” gibi şeyler söyleyerek onları sizi hiç arama-
maya eğitmektir. Bizi gerçekten aramasını isti-yorsak aradıktan 
sonra sevinçle karşılamak gerekir onlara çok özlediğimizi, çok 
sevdiğimizi, konuşma fırsatı bulduğumuz için çok mutlu oldu-
ğunuzu söylersek yine arama eğilimlerini arttırmış oluruz. Tek-
rarlamasını istediğiniz davranışlara zevki bağlayın.

•	 Beynimizi etkin şeyler yapmaya zihinsel olarak değil, yani akıl 
yoluyla değil nörolojik olarak eğitmeliyiz. Sizi sık sık aramayan 
dostunuza “ha nihayet aklına gelebildim, ne mucize! Nasılda ak-
lınıza geldik” türündeki hatalı davranışlarımız karşımızdakini 
nörolojik olarak bizi hiç aramamaya eğitmektir.
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•	 Güzel cevap her zaman daha güzel soruyu sorana verilir.
E.E. Cummings

•	 İnsan cevabına tahammül edemeyeceği soruyu sormasa daha iyi eder.
•	 Soru sorma cesaretini ve becerisini geliştirmek, iş hayatında ken-

dini geliştirmek ve başarılı olmak için temel bir ön koşuldur. So-
rular, iletişim açıklığını ve akıcılığını sağlar. İlişkiyi besler, can-
landırır, olumlu duyguları uyandırır. Günlük yaşamda, işte yada 
sosyal ortamlarda soru sormaktan çekinilmemelidir.
Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Bir önyargıyı ortadan kaldırmak bir atomu parçalamaktan daha 
güçtür.

•	 İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmak, Allahü tealanın beğen-
diği, Resulullahın sevdiği ve evliyanın beğendiği bir ahlaktır.  
Mevlana Halidi Bağdadi

•	 Dinleyecek (işitecek) kimse olmadığı yerde, yalan söyleyen ol-
maz.

•	 Biliyorsan konuş ders alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar.
•	 Kendimizi karşımızdaki insanların yerine koyarak onları anla-

malı ve öyle davranmalıyız. Bu davranış şekline empati denir.
•	 Hayvan yularından, insan sözünden tutulur.
•	 Kimsenin size küfretmesini istemiyorsanız, kimseye küfretme-

melisiniz. Yavuz Donat
•	 Siz kendi değerlerinizle yaşayınız. Bazı insanlar kendi değerleriyle ya-

şamak yerine çevre tarafından yönetilen insan kalabalığına katılırlar.
•	 Müzakereler münakaşaya dönüştürülmemelidir.
•	 Münakaşalar insanlar arasındaki sevgi ve güveni ortadan kaldıran, 

buna karşılık nefret ve kıskançlığa yol açan faydasız tutumlardır.
•	 Yalnız kalmamın en kestirme yolu, insanlarla aranıza köprü kur-

mak yerine duvar örmektir.
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•	 Kendisi için istediğini mümin kardeşi içinde istemedikçe tam 
(gerçekten) iman etmiş olmaz. Hz. Muhammed (sav)

•	 Kalpler, sırların hazinesidir. Kötü sözler için bir kabir, iyi sözler 
için saklayıp yeşerten toprak kötülükler anlatıldıkça artar, yarayı 
büyütür, acıyı artırır. Kötülükler toprağa gömülüp çürür gibi kal-
be gömüldüğünde, anlatılmadığında acıları sıkıntıları, yaraları, 
yavaş yavaş iyi eder, zamanla tamamen giderir. Kötü sözler, kötü 
fiilleri anlatmayınız. Hiç kimse kötü bir filmi bir daha seyret-
mek istemez.

•	 Başkalarının tercihlerini anlamak, insanların iletişim ve işbirliği 
yeteneklerini artırır.

•	 İnsanlarla iletişiminizi gönderene göre değil alıcıya, yani ilişkide 
bulunduğunuza göre biçimlendirin. İnsanlara size davranılması-
nı istediğiniz gibi davranmayın ilkesini bazı durumlarda unut-
malı, karşımızdakine göre biçimlenmeliyiz.

•	 Herkes herkesin herhangi bir konudaki düşüncesini kabul etmeyebi-
lir ama kimse nedenini belirtmeden, hiçbir düşünceye itiraz edemez.

•	 Bir kişi bir itiraz dile getirdiğinde, diğer herkes onu dinlemeli, 
anlamaya çalışmalı, meşru kabul etmeli ve ona katılmıyorsa ge-
rekçelerine karşı çıkmalıdır.

•	 İnsanların bu açlığını ve susuzluğunu tatmin etmeyi bilen çok 
ender insanlar, başkalarını avuçlarının içinde tutarlar. İnsanları 
oldukları gibi kabul ederseniz onlar sizden şu beş mesajı almış 
olurlar. Ben varım, Ben doğalım, Seviliyorum, Değerliyim, Gü-
venebilirim. Eğer oldukları gibi kabul etmezseniz bunların ter-
sini algılarlar: Ben yokum, Ben doğal değilim, Sevilmiyorum, 
Değerli değilim, Güvenemem. İnsanları beğenmek için kusursuz 
olmasında ısrarı olmayın. Ayrıca kıyaslamada kabul edilmeme-
nin göstergesidir. Kıyaslanan kişi değersiz olduğunu, varlığından 
memnuniyet duyulmadığını ve sevilmediğini hisseder. 

•	 Çevrenizde sizin için önemli olan insanları kendi yaşam ekibini-
zin üyeleri olarak düşünün. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil
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İLETİŞİMDE SİHİRLİ KELİMELER

Bir şeyin gerçekten yapılmasını istiyorsanız;

                                                       RİCA EDİN.

Sizin için yapılanlar karşılığında en azından bir;              

                                                   TEŞEKKÜR EDİN.

Hatalı olduğunuz durumlarda bunu kabul ederek 

                                                      ÖZÜR DİLEYİN.

Başarıyı gördüğünüz zaman,  

TAKDİR EDİN.

Başarı söz konusuysa asla kendinizi tek olarak düşünmeyin, BİZ 
kavramını zihninize yerleştirin. 

Diğer insanların fikirlerini öğrenin, onların düşüncelerine                                                         
DEĞER VERİN.

I02   İLİM, BİLGİ, EĞİTİM, ÖĞRENMEK

•	 Eğer bir insanı akıl yönünden eğitip de ahlak yönünden eğitmi-
yorsanız, toplumun başına yalnızca bir bela yetiştiriyorsunuz.
Teodore Roosvelt

•	 Öğrenme kendi kendimize ekleme yapmaktır. Shakespearee
•	 Medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kal-

maya mahkûmdur. M.K. Atatürk
•	 Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet 

için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. M.K. Atatürk 
•	 Benim kudretimin erişebileceği şeyler, benden öncekilerin hayal 

ufkuna bile değmemiştir. F. Sultan Mehmet
•	 Dünyanın en büyük adamı öğrenen adamdır. Dünyanın en kü-

çük adamı öğrenecek bir şeyi kalmayandır.
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•	 Her kim bilgili ise, güçlü odur.
•	 Bilgi gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi, alınan bir ağaçtır.
•	 Bir şeyin göründüğü gibi olmadığını araştıran öğrenir.  
•	 Söz uçar, yazı kalır.
•	 Bildiğiniz şeyleri yazınız da kaybolmasın.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 İlim bir tavşandır, yazmak onu bağlamaktır.
•	 Konuyu anlamak çözümün %90 ıdır.
•	 Eylem halindeki cehaletten daha korkunç bir şey olamaz.

Goethe
•	 Hayatta hiç bir şey harekete geçen cehaletten daha korkunç ola-

maz. Von Guethe
•	 Bilgi kuvvettir.  M.K. Atatürk 
•	 Bilgiyi içinde bulunduğu kabın şekline bakmadan alınız.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Tatbik edilmeyen fikirler, yemeyen yemeklere benzerler. Hiçbir 

faydaları yoktur.
•	 Bilmezlikten gelmek, irfanın, bilgiçlik taslamak, cehaletin eseri-

dir. Ahmet Selim
•	 Cahiller içinde bir âlim, ölüler içinde bir diri gibidir.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Dinsiz ilim kör, ilimsiz din de topaldır.  Bediüzzaman
•	 Kâğıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır.
•	 Eğitimin amacı, insan hayatında yeni seçenekler üretmek, ken-

di kalıplarının dışarı çıkma fırsatı aramak, yeni şeyler öğrenmek 
veya bir sorunu çözmektir. 

•	 Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemesi güç-
tür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.
Lord Brougham

•	 Öğrenmek pahalıdır, ama cehalet çok daha da pahalıdır.
Henry Clausen

•	 En büyük cezaevi cahil bir insanın kafasının içidir.  Montaigne
•	 Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici, ya da ilmi sevenlerden ol. Beşin-

ci olma ki helak olursun. Hz. Muhammed (sav) 
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•	 Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir.  Hz. Muhammed (sav) 
•	 Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır.
•	 Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır; kötülük, cahillik ve tem-

bellik. Haeckel 
•	 İnsanın asıl işi öğrenmektir. Deve insandan daha güçlüdür, fil 

daha iri, aslan daha yiğittir. Sığır insanlardan daha çok yer, kuşla-
rın erkekliği daha fazladır. İnsanın işi ise öğrenmektir bu alemde.

•	 İlim gıda gibidir, ona herkesin ihtiyacı vardır. İmam-ı Rabbani    
•	 Okumayı hiçbir hazineye değişmem.  E. Gibbon
•	 Fazilet, ruhun güzelliğidir.  Socrates
•	 Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.  Cervantes
•	 Cahiller içinde bir âlim, ölüler içinde bir diri gibidir.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 İlim, ahlaksız bir adamın elinde fenalık yapmak için kuvvetli bir 

silahtır. Fonvizin
•	 Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanan meteorlardır.

Nopolyon
•	 Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehli-

kelidir. Konfüçyüs
•	 İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. J.J. Roussau
•	 Metotlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe tahsilin hiçbir 

kıymeti yoktur. Dimnet
•	 Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. Hz. Ali (ra)
•	 Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır. J. Howell
•	 21. yüzyıl bilgiyi toplama çağı değil, bilgiyi kullanma çağı olacak-

tır. Ancak bilgiyi kullanabilmek için önce ona sahip olmak gere-
kir. Bill Gates

•	 Eskimeyenin peşinden giden hep yeni kalır. Ali Suad
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•	 En küçük şeyi en büyük biçimde yapmasını öğrenmek gerek. 
Andre Maaurois

•	 İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz 
kötü gidiyorsa dört katına çıkarın. Pertus

•	 Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en 
hakiki mürşit bilimdir, fendir. M. K. Atatürk

•	 Yeteneği olmayan birini terbiye etmek, kubbede ceviz durdurmak 
gibidir. Şeyh Sadi

•	 Hayatta korkulabilecek hiç bir şey yoktur; anlaşılması gereken 
şeyler vardır.

•	 Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. 
Çin Atasözü

•	 Düşünmeden öğrenmek faydasız öğrenmeden düşünmek tehli-
kelidir. Konfüçyüs

•	 İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. Cervantes
•	 Üç çeşit insan vardır, bilgi sever, ün sever, para sever.   Eflatun
•	 Bilgisiz insan davula benzer, Sesi çok çıkar ama içi boştur.

Şeyh Sadi
•	 Her şey hakkında bir şey, bir şey hakkında her şeyi öğrenmeye 

çalış. Thomas Huxley
•	 İyi bir kafa, yüz güçlü elden daha iyidir. Thomas Fuller
•	 Az anlamak, ters anlamaktan iyidir. Stefan Zweig
•	 Büyük kafalar fikirleri, orta kafalar hâdiseleri, küçük kafalar ise 

kişileri konuşturur.  Hyman G: Rickover
•	 Öğretirken öğrenmeye devam etmeyen, öğretmeyi de devam et-

tiremez. Ahmet Selim 
•	 Âlimin sürçmesiyle Âlem sürçer.  Hz. Ömer (ra)
•	 Bir memleketi, kılıç ile derhal ele geçirmek mümkündür. Fakat 

kalem olmayınca insan onu elinde tutamaz. Kutadgu Bilig
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•	 Seçkinler, beğendikçe alkışlarlar, halk ise alkışlandıkça beğenir. 
Cenap Şahabettin

•	 Diploma gaye değil, vasıtadır. Gaye dururken vasıtayı büyüteme-
yiz.  N. Fazıl Kısakürek

•	 İlimle beslenen beyinler gerçeği görmede güçlük çekmez.
Fatih Doğru

•	 İlim bir hazinedir. Anahtarı ise sorup öğrenmektir.
Hz. Muhammed (sav) 

•	 Ben cahil olmayı, kötü şeyleri bilmeye tercih ederim. Aeschylus
•	 İnsanlar, başkalarına öğretilen ilimden daha değerli bir sadaka 

vermemiştir. Hz. Muhammed (sav) 
•	 Bilgisizler arasında bilgi elde etmeye çalışan, ölüler arasındaki di-

riye benzer.  Hz. Muhammed (sav) 
•	 Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi 

ise seni korur. Hz. Ali (ra)
•	 İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para 

gibidir. İmam-ı Şafii
•	 Âlim, ölse de yaşar; cahil yaşarken ölüdür. Hz. Ali (ra)
•	 Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır.
•	 İlim ve fen, çeşit dalları ve her dalın ihtiva ettiği faideleriyle, he-

men herkes için yararlı ise de; insan mahdut, imkânları sınırlı 
olduğundan, bunların hepsini belleyip istifade etmesi mümkün 
değildir. Bu itibarla, her fert kendisi ve milleti için gerekli olan 
şeyleri öğrenip değerlendirmeli, diğerleriyle ömrünü beyhude 
zayi etmemelidir. M.Abdülfettah Şahin

•	 Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Hz.  Ali (ra)
•	 Öğrenilmek istenilmeyen şey dünyanın en zor işidir.
•	 Öldükten sonra yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız.

Hz. Ali (ra)
•	 Bilgisizlere düşen, kötülerden uzak durmak, bilgi sahiplerine 

düşen de kötüleri kendi hallerine bırakmayıp irşat etmektir. Hz. 
Mevlana
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OKULDA ÖĞRETİLMEYEN BİLGİLER
Hayat fırsattır, yararlanmayı bil.

Dünya güzelliklerle doludur, kıymetini bil.
Bugün mutluluklarla doludur, tatmayı bil

Gelecek rüyadır, gerçekleştirmeyi bil.
Zorluluklar hayatın meydan okumasıdır sana, karşı çıkmayı bil.

Yaşamak görevdir, tamamlamayı bil.
Sınavlar oyundur, oynamayı bil.
Zaman servettir, harcamasını bil.

Yaşlanmak aşktır, sevgidir, keyfini çıkarmayı bil.
Sorular bilmecedir, çözmeyi bil.

Kaybetmek hüzündür, aşmayı bil.
Kararların verilmiş bir sözdür, tutmayı bil.

Duygular şarkıdır, söylemeyi bil.
Mücadele gelişimdir, büyümeyi bil.

Hatalar acıdır, ders almasını bil.
İstemek duadır, istemesini bil.

Üniversite kariyerdir, mahvetmemeyi bil.
Yarın bugündür, görmeyi ve karşılamayı bil.

EY OĞUL;
Gerektir ki, Güzel ahlak’dan, aklı selimden dışarı adım atmayasın,

Nefsine ve şeytana uymayasın,
Haramdan, iğrençliklerden perhiz edesin,

Sünnetleri kocaltmayasın,
Elinle koymadığını götürmeyesin,

Kimsenin sanatın tamah etmeyesin,
Kimsenin çoluk çocuğuna hıyanet nazarı ile bakmayasın,

Kimseye kibir, buğuz, buhul ve haset etmeyesin,
Her kimin ayıbını görürsen örtesin,

Dünya’ya aşırı muhabbet göstermeyesin,
Senden büyüğe varıp, ona izzet-i ikram edesin.

Hürmet ve hizmet de bulunasın,
Bir elinin kisbini kifayet kisbe, bir elinin kisbini ahiret günü için fakir,

Fukaraya sarf edesin,
Hayır işlerinde elinden geleni yapmakta kusur etmeyesin.

AHİ EVRAN-I VELİ MAHMUT NASIRETTİN
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I03 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

•	 Şirketlerin taklit edilemeyen tek varlıkları, insan kaynaklarıdır.
•	 Şirketin en büyük sermayesi gönül sermayesidir.
•	 İnsan kaynakları size en değerli hammaddeyi, yani şirketinizi ve 

çalışma ekibinizi oluşturan insanları sağlamaktadır.
•	 Üstün bir eleman “fikirlerinin kalitesi yüzünden” sıradan bir ele-

mana kıyasla 1000 kez daha değerlidir. Üstün elemanlar üstün-
lükler getiren elemanlardır. Nathan Mhyrvold

•	 Çalışan personel her gün kendinin teknik ve sosyal becerilerini 
geliştirebiliyorsa, o işverende, işçi de başarılıdır. Aksi takdirde her 
ikisi de başarısızdır.  Recep Ali Topçu

•	 Küskünler ordusuyla zafer kazanılmaz.
•	 Kalbi kazanılmayan çalışanın, fiili çalışması verimli olamaz.
•	 İnsan kaynaklarının en büyük israf yolu başarısız terfilerdir.

P. Drucker 
•	 Birinci sınıf liderler birinci sınıf insanlarla çalışır, ikinci sınıf sıra-

dan insanlar ise üçüncü sınıf insanlarla. Leo C. Rosten
•	 İnsanları heyecanlandıramıyorsanız oturun oturduğunuz yerde. 

James Mc Donald
•	 Personel seçim süreci, doğru görev ve doğru insan eşleştirmesini 

sağlamak açısından önemlidir. 
•	 Memnun elemanlar, memnun müşterilerin oluşmasına yardımcı 

olur. Capezio
•	 Yıldızlarınızı kopyalayın. Yüksek performanslı elemanlarınızı 

mutlaka kullanın; onların performansı yükseldikçe bütün grubun 
performansı da yükselecektir. İşyerinde verimin artırılması için 
basit ama kesin bir formül:  En iyi elemanınızı belirleyip diğer-
lerine örnek göstermek.

•	 İşçinin ücretini kararlaştırmadan, çalıştırmayın. Çalışanın alın 
teri kurumadan ücretini ödeyin. Hz. Muhammed (sav)

•	 İşyerinde başarı için ”Şirketimizle çalışmak için kalbinizde iyi-
lik, kafanızda bilgi, davranışlarınızda dürüstlük, hareketleri-
nizde saygı olmalıdır.” şiarı tüm çalışanlara aşılanmalıdır. 
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•	 İnsan kaynakları sosyal ve teknik açıdan geliştirilmezse makine 
ve teçhizata ayrılan zaman ve para boşa gider, başarı getiremez. 
R. Ali Topçu

•	 Aldığı ücreti verdiği hizmetle ödeyemeyen hiçbir personel yerin-
de kalmamalıdır.

•	 “Gidene kal” demek zavallılara, “kalana git demek” terbiyesizlere, 
“dönmeyene dön” demek acizlere, “hak edene git demek” asillere 
yakışır.

•	 İşyerinde çalışanlardan bir kimsenin başarılı olabilmesi için %80 
kendi işiyle ilgili bilgiye ve %20 diğer departmanlar hakkında bil-
gi sahibi olmalıdır. Salim Çam

•	 Çalışanlarınızı iyi eğittiğinize dair iyi bir ün kazanırsanız, yalnız-
ca zamanınızı daha verimli kullanmakla kalmaz, aynı zamanda 
en verimli insanları elde edersiniz. En iyi performansa sahip olan 
sizin çekiminize kapılacaklardır. Mc. Cormack

•	 Aynı işte ve aynı ortamda içe dönüklerle, dışa dönükleri yan yana 
çalıştırmak iyi sonuç vermez. 

•	 Gelecekte gerçekten mükemmeli yakalayacak olan kuruluşlar, o 
kuruluşta her düzeydeki insanların kendilerini işe adama ve öğ-
renme kapasitelerini harekete geçirmeyi keşfeden kuruluşlar ola-
caktır. Senge

•	 Eğer gerçekten kaliteye inanıyorsanız, işin aslı çalışanlarınızı güç-
lendirmektir. Takımları kuracak elemanlarınızı güçlendirmektir. 
Katzenbch

•	 İşletme içindeki öğrenme oranı ile dışarıdaki öğrenme oranı ara-
sındaki fark maksimum %5 olmalıdır. İçerideki öğrenme dışarı-
daki öğrenmeye eşit veya küçük ise şirket yaşamını sürdüremez.  
Salim Çam

•	 Hedeflenen öğrenme oranı ile gerçekleşen öğrenme arasındaki 
fark öğrenme açığıdır ve %5 den fazla olmamalıdır. Salim Çam

•	 Eğer yapılan işlerde, mevzuatta altı ayda bir değişiklik yapılmı-
yorsa, o işi yapanlar yeterince düşünmüyorlardır demektir.
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•	 İşletmelerdeki hataların %15 i iş görenlerden, yüzde 85 ide sis-
temden kaynaklanmaktadır. Sistem yönetimce oluşturulduğu 
için % 85i yönetimden kaynaklanmaktadır.

•	 Ücretleri ödeyen işveren değildir; o sadece parayı tutar. Ücretleri 
asıl ödeyen, ürünün kendisidir.

•	 Bugün başı çeken şirketler, çalıştıkları insanlardan rakiplerine kı-
yasla daha fazla verim alan şirketlerdir.

•	 Kişiler tembel değildir, sadece kendilerine esin kaynağı meydana 
getirecek kadar güçlü hedefleri yoktur. Antony Robins

•	 Özgeçmiş, kişinin kariyerinden önce kaderini etkiler. İyi bir öz-
geçmiş, sizi işverene tanıtan başlangıç aracı ve işin kapısını aça-
cak olan anahtarıdır. Mehmet Öner

•	 Çalışanların ihmal edildiği projelerin uzun vadede başarılı olma-
sı mümkün değildir.

•	 Değişim önce insanların düşüncelerinde, sonra uygulamaların-
da olmazsa ve değişimin olumlu olacağı tüm çalışanlarca kabul 
edilmezse değişimin yönetilmesi, değişim sonunda dönüşümün 
gerçekleşmesi, şirketin başarıya ulaşması mümkün değildir.
Dr. Naci Çuhacı

•	 İK bir şirketin sahip olabileceği en değerli varlıktır. Şirket başarı-
sını ağırlıklı olarak çalışanların becerileri, değişime uyumu, geliş-
me yeteneği ve öğrenen organizasyon olması belirler. Öte yandan 
kullanılacak teknoloji ve araçlar doğal olarak önemli ama unutul-
maması gereken nokta tüm bunların başarısını ve başarısızlığını 
insanın belirlediğidir. Abdullah Bozgeyik

•	 Çalışılacak insan seçiminde maharet ibadete tercih edilir. 
•	 Çalışanı ile yemek yemek, tevazudandır. Kim onunla yemek yer-

se, cennet ona (bir an önce kavuşmak için adeta) aşık olur. Hz. 
Muhammed (sav)

•	 Gerçeği bir kenara bırakıp küçük gemiye büyük yelken, ufak be-
dene fazla giyecek ve kaldıramayacak insana büyük yetki verilirse 
her şey alt üst olur. Her şirketin kendine özgü sistemler geliştir-
mesi şarttır.
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•	 Bir çoban sürüsünü, en yavaş yürüyen koyunun ayağıyla (hızıyla) 
yürütmelidir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Çalışan personel her gün kendinin teknik ve sosyal becerilerini 
geliştirebiliyorsa, o işverende, işçi de başarılıdır. Aksi takdirde her 
ikisi de başarısızdır. 

•	 Değneğini ehlinin üzerinden tamamen kaldırma, kamçını ev hal-
kının göreceği yere as. Hz. Muhammed (sav)

•	 Personel, sizin gibi müşterinize ilgi gösterecek şekilde olmaları 
için, yardımsever, nazik, bilgili, iş bitiren, sonuç üreten biri olmak 
üzere eğitilmelidir.

•	 Bir grubun tüm üyeleri, diğer grup üyelerini övmekten rahatsızlık 
duymayacak kadar kendilerinden ve katkılarından emin oldukla-
rında, grup artık ekip olmaya başlamıştır.  Anonim

•	 İş âleminde personel, ancak kendilerine soru sorulduğunda ce-
vap verirler, bunun dışında kendiliğinden konuşup fazla bir şey 
söylemezler. Onları konuşturmalıyız. 

•	 Sürekli pozitif yaklaştığınız ama sonuç alamadığınız çalışanları-
nıza sağlam bir fırça atın. Belki bundan anlıyorlardır. Bu tip çalı-
şanları pozitif yaklaşarak kazanmaya çalışmayan.
Tanyer Sönmezer

•	 Finans, insan kaynakları, idari işler, bilgi teknolojileri gibi uz-
manlık isteyen destek bölümlerindeki yöneticileriniz, konuları-
nı sizden iyi bilmiyorlarsa hiç düşünmeden hepsini değiştirin. 
Yoksa her işi siz düşünmek ve yapmak zorunda kalacağınız için, 
sürekli daha fazla çalışmanız gerekecektir. Tanyer Sönmezer

•	 Kariyeriniz üzerinde hiç kimse, patronunuz kadar etkili olamaz. 
Michael H. Thomsett

•	 Performansı düşük elemanlar başka görevlerde değerlendirile-
miyorsa derhal gönderilmelidir, aksi halde yüksek performanslı 
çalışanlar sizinle yollarını ayırırlar. 

•	 Olumsuz düşünceler bulaşıcıdır. Eğer personelden birisi sürekli 
homurdanıyorsa etrafındakilerin de olumsuz düşünceler geliştir-
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mesi yakın demektir. Bu sebeple, çözüm merkezi haricinde böyle 
konuşmaların sık olmasına müsaade edilmemeli, alışkınlık haline 
getiren personel ile yollar ayrılmalıdır.

•	 İç müşteri memnuniyeti sağlamadan dış müşteri memnuniyeti 
sağlanamaz.

•	 Bugünkü başarımızın sırrı bence iyi adam kullanmaktan geçer. 
Rahmi Koç

•	 Yönetici, yeni işe başlayan personele daha fazla ilgi göstermeli, 
onun değerli biri olduğunu göstermelidir. Aynı şekilde diğer çalı-
şanlarda daha önceden bilgilendirilerek yeni işe başlayana herkes 
yardımcı olmalıdır. Yeni işe başlayan kişiye önceden hazırlık ya-
pılarak bilgisayarı, kartviziti ve diğer şahsi kullanım eşyaları işe 
başladığında masasında hazır olarak sunulursa çok güzel olur. 

•	 Yeni işe başlayanın başarısı için işle ilgili doğru bilgileri alacağı bir 
alıştırma (oryantasyon) sürecinden geçmesi şarttır. Ayrıca giriş 
döneminde çalışanlara öğrendiklerini pekiştirmek ve kendilerine 
olan inançlarını arttırmak için sıklıkla geri bildirim verilmelidir. 
Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Her personel işyerinde iş arkadaşlarından ve yol gösterici üstle-
rinden oluşan bir destek ağı oluşturmak ve zenginleştirmek zo-
rundadır. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Hiçbir çalışanın mutlak bir doyum düzeyine erişmesi beklenme-
melidir. Bir organizasyonun çalışanlarını memnun etme açısın-
dan kusursuz olması beklenemez. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Personeli doğru iş yaparken yakalayıp geri bildirim vermek 
önemlidir. İnsanlar başarılarından başarısızlıklarda olduğundan 
daha fazla ders alabilirler ve daha hızlı öğrenebilirler.
Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Çevrenizi bulabileceğiniz en iyi insanlarla kuşatın. Yapmak iste-
diğiniz işte sizden daha akıllı yada hızlı insanlar bakının. Onları 
işe alın, onlarla iş arkadaşı olun, ortak olun. Harika insanlarla ta-
kım oluşturun. 
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•	 İşler, ehil kişilere verilmediği zaman kıyameti bekleyiniz.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Personelin, son yaptığı hata ilk yaptığı hatadan daha küçük ol-
mazsa kızarım. İbrahim Mirmahmutoğulları

•	 İnsanları idare etmek bir sadakadır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Emrinizde çalışanlar sizin kardeşleriniz olup, Allah (cc) onları si-

zin sorumluluğunuz altına vermiştir. Böyle bir din kardeşini emri 
altında bulunan kime ona (mümkün mertetebe) yediğinden ye-
dirsin, giydiğinden giydirsin, gücünün yetmeyeceği şeyleri yük-
lemesin, şayet yüklerse onlara yardımcı olsun.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Mümkünse çalışanlarınızın ismini öğrenin. Her bir çalışanınıza 
ayrı ayrı ilgi gösterin. 

•	 İK yöneticilerinin önemli görevlerinden birisi, çalışma ortamının 
mutluluğunu sağlamaktır.

•	 Yapılan araştırmalar, insanların kendilerinden daha üst seviyede 
görev yapanlardan duyacakları pozitif sözler çalışanların moti-
vasyonunu artıran en önemli faktörlerin başında geliyor. 

•	 Siz çalışanlarınıza sahip çıkarsanız, çalanlarınız da işinize ve 
müşterilerinize sahip çıkar. 

•	 Mücadele, güç dengelerini akıllı fikirle etkilemek suretiyle olur. 
•	 Yapıcı aktif basiret yokluğundaki şuursuz tepki kahramanlığı, as-

lında çok derin bir korkaklıktır. Hayattan, hakikatten, iç gözlem-
den, kendinden, kendi ruhundan, özünden korkmaktır.
Ahmet Selim

PADİŞAH VE ÇOCUKLARI-
BİRLİK VE BERABERLİĞİN GETİRDİĞİ 

Padişah bir gün üç oğlunu sıra ile yanına çağırır. Büyük olanın eli-
ne sağlam iple sarılmış bir deste ok verir ve kırmasını ister. Uğraşır, 
didinir ama nafile… Oklar kırılmaz. İkinci oğlu yanına geldiğinde, 
ondan da aynısını ister ama o da oku kıramaz. En son küçük kardeş 
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gelir ve ona da aynısını söyler. Küçük kardeş önce oklara, sonra ağa-
beylerine bakar. Destenin içinden bir ok çıkarır kırar. Sonra iki, üç 
derken bütün oklar kırılmıştır. 

Padişah da: “işte oğullarım. Eğer benden sonra birlik ve beraberlik 
içinde olursanız; bütün dünya bir araya gelse sizi kimse yenemez. 
Ama aranıza fitne, kin, nefretlik, düşmanlık girerse, bu dünyada iz 
bırakmadan yok olup gidersiniz.”

I04 İNSAN
•	 Büyük ve üstün insan üç değişiklik gösterir. Uzaktan bakınca cid-

di, yaklaşınca yumuşak görünür, konuştuğu zaman sözleri ikna 
edicidir.  Tzu-Hsia

•	 Büyük ve üstün insan, yalnız doğruluğu; küçük insan ise yalnız 
faydayı düşünür. Konfüçyüs

•	 İnsan iki şeyi iyi bilmelidir: Haddini ve Hesabını. M. Akif Ersoy
•	 Eseri olmayanın yerinde yeller eser.
•	 İnsanın en çok avans verdiği ve kredi tanıdığı, verdiği süreçleri 

uzattığı borçlu kendisidir. Melih Arat
•	 Büyük insan daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise hep 

üzüntü ve telaş içindedir. Konfüçyüs
•	 Dışımızı elbise, içimizi takva süsler. 
•	 Hatırlanmaya değer olan, birinin başkalarının yaşamlarında ya-

rattığı olumlu farklardır. Melih Arat
•	 Cahil bir insan ne kadar varlıklı olursa olsun yine de fakirdir, ge-

ridedir. Bilgili insan güneş gibi girdiği yeri aydınlatır.
•	 Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilik-

se, her namuslu insan gericidir.  Cemil Meriç
•	 Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını ‘’yaşanmaz’’laştıran-

lardır.  Cemil Meriç
•	 İnsan gençlikte ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf eder.
•	 Her hatayı yapabilirsin fakat bir hatayı iki defa yapma
•	 Davasını ifade eden kazanır, münakaşa ile hiç bir dava kazanıl-

maz.
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•	 Sağırların en beteri kusurunu işitmek istemeyen insandır.
•	 Bazen hastaya şeker değil acı ilaç faydalıdır.
•	 Tilki gibi başkalarının artığıyla besleneceğine, aslan gibi ol da 

başkaları sinin artığınla beslensin.
•	 Merhamet tohumunu eken muhakkak huzur ve saadet meyvesini 

alır.
•	 Adam adamdır, olmasa da pulu, eşek eşektir, olmasa da çulu. 
•	 Adam kıymetini adam bilir. 
•	 İnsan sanıldığı kadar sadece, zekâsıyla insan değildir. Öyle olsaydı 

hayvanattan tilki gibilerin de bir fazileti olurdu. İnsanı mahlûkatın 
en şereflisi yapan şüphesiz ki ruhi cevherleridir, latifeleridir.

•	 Coşkulu insanlar her insan üzerinde mıknatıs etkisi yapar. 
•	 İnsan, öd ağacına benzer, yakılmadıkça anlaşılmaz. Sadi
•	 Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir. Socrates
•	 İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır.

Andre Mazerelles
•	 Kötü insanlar yemek için yaşar. İyi insanlar yaşamak için yer. 

Socrates
•	 Adam adamdır olmasa da pulu, Eşek eşektir olmasa da çulu.
•	 Nerde doğduğunuz önemli değil ne yaptığınız önemli.

Bill Gates
•	 Küçük insanların büyük gururları olur. Voltaive
•	 Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini 

yapan ve yapabildiğini söyleyebilen insandır.
•	 İnsanlarla uğraşırken hep hatırlayacağımız nokta, mantıklı yara-

tıklarla değil, duygulu kimselerle uğraştığımızı unutmamamızdır. 
Lowell Thomas

•	 Yaratana isyan söz konusu olduğunda, yaratılana itaat edilmez. 
Hz. Muhammed (sav)

•	 Dünyaya yön veren insanların çoğu kendi küçük dünyalarına yön 
verememiş insanlardır. İsmail Acarkan

•	 Herkesin istediğini yapabileceği bir yerde, hiç kimse istediğini ya-
pamaz. D. Roosvelt
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•	 Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil.  Marcell Lenoir
•	 Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen 

insan akıllı bir insandır. Epictotes
•	 Büyük adamların dostluğunu kazanmak Tanrının bir armağanı-

dır. La Rochelfauld
•	 Yerinde sayanlar, yürümeyenlerden daha fazla gürültü ederler. 

Oscar Wilde
•	 Başkasına sır verip, sonrada dönüp “kimseye söyleme” diyerek 

sırrının esiri olmak yerine, gönlüne ve dudaklarına sahip olup, 
sırrını esir alır, hem kendi kurtulur ve hem de yanına gelenler 
şerrinden emin olur.

•	 Dünyevi olaylar için bize düşen görevi yerine getirdikten sonra 
can sıkma yerine teslim olmayı, her şeyin bizim dilediğimiz gibi 
olmayacağını bilip, sorun etmeye değecek hiçbir şeyin olmadığı-
nı bilmeliyiz. Kişisel sorumlulukları sonuna kadar kullandıktan 
sonra insana düşen, işi oluruna bırakmaktır. Âlemin dünyanın 
her olayın ve şu anki anın hâkimi ALLAH’ tır. Kazaya rıza gös-
terir, dünyevi şeyler için üzülüp kederlenip, başkasından olan ni-
meti ona çok görmez.

•	 İnsana düşen, maddi ve manevi âlemdeki görevlerde en küçük 
bir ihmal ve eksiklik göstermemek, sonrasını Melik-ül Mülk, işin 
sahibine bırakıp, rahmetine, rızasına, adalet ve vekâletine mun-
tazır olmaktır.

•	 Dünyevi şeyler için kırıcı olmak, dil yarası açmak mümine ya-
kışmaz.

•	 İnsanların en akıllısı herkesle iyi geçinendir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Mümin nazik ve kibar olmak zorundadır. Kaba saba olmak mü-

mine yakışmaz.
•	 Sıkıcı olmak büyük bir kusurdur.
•	 Biri bir müminin yanına vardığında rahatlar. Hz. Muhammed (sav) 
•	 İnsanın idraki yüksek olduğu kadar iradesi de sağlam olmalıdır. 

Mesela sağlığı için zayıflamak gerektiğini bilir (idrak), ancak öne-
rilen rejime uymaz (zayıf irade)



146

•	 İnsanın yapması gerekenler ile yaptıkları arasındaki fark birbirine 
yakına iç disiplininiz o kadar güçlü, fark ne kadar açıksa iç disip-
lininizin o kadar zayıf olduğunu gösterir. Adil Maviş

•	 Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Alexandre Dumas
•	 Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yücelterek bü-

yüyebilirsin. Reich
•	 Gerçekten büyük olmayan “Büyük adamlar” çevrelerini küçük 

adamlarla doldururlar. Reich
•	 Giysilerini kendilerinin en önemli yanı sayanlar, genellikle giysi-

lerinden daha değerli olamazlar. William Hazlitt
•	 Dünyada en kuvvetli adam, en çok yalnız durandır.

Henrik Ibsen
•	 İnsanlar en bildikleri şeyler hakkında en fazla fikir yürütürler. 

Montaigne
•	 Birçok insan, ömürlerinin birinci kısmını, onun son kısmını ber-

bat bir şekle sokmak için ellerinden ne gelirse yaparlar.
Jean Dela Bruiere

•	 Görmek istemeyenden daha kör kimse olamaz. Matthew Henry
•	 Çabuk çabuk evet diyen insanlar nadiren sadık olurlar.
•	 Yaşlılık nedir? Bence yaşlılık, ne saçın ağarması, ne de belin bü-

külmesidir demiş, gayesi biten ve ümidi sönen herkes yaşlıdır. 
Hekimoğlu İsmail

•	 Aslında hakikaten iyi olan bir insanın düşmanları olamaz.
Kund Dse

I05  İRADE

•	 Terbiyenin en makbul olanı, kendi kendimizi terbiye etmektir.
•	 Fikrin mücadelede muvaffak olabilmesi için iki kuvvete ihtiyaç 

vardır. O da his ve heyecandır.
•	 İnsanın yapmadığı işler, yapmak istemediği ve yapamayacağına 

inandığı işlerdir.
•	 Dinsiz vicdan, vatansız insan, koşmayan at, uçmayan kuş, ötme-

yen bülbül talihsizdir. M. Abdülfettah Şahin 
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•	 Hiç anlamamak anladığını zannetmekten iyidir. Publilius Syrus 
•	 Taşı delen suyun gücü değil; damlaların sürekliliğidir.

Latin Atasözü
•	 İstemek, kavuşmanın müjdesidir. İmam-ı RABBANi
•	 İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Atasözü
•	 Kendi kusurlarını küçük gören, başkalarının kusurunu büyütmüş 

olur. Cafer-i Sadık 
•	 Bütün himmeti karnına giren şey olan kimsenin, kıymeti de kar-

nından çıkan şey kadardır. İmam Şafii
•	 Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut
•	 En büyük zaman hırsızı, kararsızlıktır. C. Floru
•	 Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider. 

Ciyarbano Brund 
•	 Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.

Muhammed Said
•	 İnsan şişirilmiş balon gibidir, ağzı açılınca söner.

Kaşgarlı Mahmut
•	 Kullanılması sonucu keskinleşen tek alet dildir.

Washington Irwing
•	 Başkasına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı za-

fer kazanan ise kudretlidir. Lao-Tzu
•	 Orjinal olmak, farklı olmak değildir, öz olmaktır.

Yahya Kemal Beyatlı
•	 Büyüklük, kuvvetli olmak değil, kuvveti yerinde kullanmaktır. 

Makr Orel
•	 Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yara-

tılmıştır. Hz. Ali (ra)
•	 Tarihte her hareket bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlamıştır.

Sezai Karakoç
•	 Servet çoklarını yoksullaştırmıştır. En acınacak fakir, kalbini ka-

sasına kilitleyen zengindir. S. Şimşek
•	 Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, ne ma-

zeretin duası, ne ilacın şifası deva getirir. Hz. Mevlana (ra)
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•	 Bazen sesini duyurabilmen için susman gerekir. S. Lec
•	 Dilin müşterisi kulaktır. Sultan Velet
•	 Kabuğumuza vurulan boyalar zamanla içimize işler.

Nureddin Topçu
•	 Söylediğim bir sözden dönmektense, söylemediğim bir sözü zap-

ta kadir olmak isterim. 
•	 O sözü söyleyene hayret ederim ki; lehinde işe yaramaz, aleyhin-

de ise onu helake götürür. 
•	 Konuştuğuma pişman oldum, ama sustuğum için pişman olma-

dım. Hz. Lokman Hakim
•	 Kimseye karşı ihtiyaç sahibi olma ki haysiyetin yükselsin. 
•	 Kötülüğünden komşusu emin olmayanın imanı kâmil değildir. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Isıracak köpek dişini göstermez. 
•	 Söndüremeyeceğin ateşe elini sokma.
•	 Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.
•	 Bıçak hekimin elinde şifa, caninin elinde beladır.
•	 Ne kadar sularsan sula keser sapından fidan olmaz.
•	 Söz ilaç gibidir, azı faydalı, çoğu zararlıdır. Hz. Ali (ra)

DÜNYANIN EN HIZLI KOŞUCUSU- İRADENİN GÜCÜ

Kansas´taki bir okulda iki kardeş çalışıyordu ve her sabah sınıftaki 
sobayı yakmak onların göreviydi.

Soğuk bir günün sabahı kardeşler sobayı temizlediler ve odunla dol-
durdular. Birisi bir şişe gazı odunların üstüne döktükten sonra ateşe 
verdi. O anda öyle bir patlama oldu ki eski bina sallandı. Patlama sıra-
sında büyük kardeş öldü diğerinin de bacakları feci şekilde yandı.

Daha sonra şişeye yanlışlıkla benzin doldurulduğu ortaya çıktı.

Yaralanan çocuğu tedavi eden doktor çocuğun bacaklarını kesmenin 
daha iyi olacağını söyledi. 
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Anne ve babası yıkılmıştı. Zaten bir oğullarını yitirmişlerdi; şimdi 
de diğer oğulları bacaklarını kaybedecekti. Fakat inançlarını kaybet-
memişlerdi. Doktora kesme işlemini ertelemesini rica ettiler. Doktor 
kısa bir süre için bunu kabul etti. 

Anne ve baba çocuklarının bacaklarının iyileşmesi için dua ediyor ve 
her gün doktordan kesmeyi bir gün daha ertelemesini istiyorlardı.

Bu iki ay sürdü. Doktorla her gün tartışıyorlardı. Bu arada çocukla-
rını bir gün tekrar yürüyebileceğine inandırıyorlardı. Çocuğun ba-
cakları kesilmedi ama sargılar açıldığında sağ bacağının diğerinden 
altı cm. daha kısa olduğu ortaya çıktı. Sol ayağındaki parmaklar da 
neredeyse yoktu. Fakat genç adam kararlıydı. Acılar içinde kıvran-
masına rağmen her gün egzersiz yaptı ve nihayet bir iki adım atmayı 
başardı. 

Genç adam; daha sonra koltuk değneklerinden de kurtuldu ve yürü-
meye sonra da koşmaya başladı.

Bu genç adam koştu koştu ve koştu. Neredeyse kesilmek üzere olan 
bacakları ona bir dünya rekoru bile kazandırdı. 

Bu genç adam Glenn Cunningham´dı.

´´Dünyanın En Hızlı İnsanı´´ olarak tanınan gence Madison Square 
Garden´da yüzyılın sporcusu unvanı verildi.

Yüreğinin ve iradenin gücünü eğer son damlasına kadar kullanır-
san başarı kaçınılmaz sonuçtur.

I06 İSRAF

•	 Bir şey haddini aşarsa zıddına inkılâp eder.  Hz. Mevlana (ra)
•	 İktisat eden, muhtaç olmaz. Hz. Muhammed (sav)
•	 Bol boy yiyen, bel bel bakar.
•	 İsrafta hayır yoktur. Hayır, israf değildir.
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•	 Bir kurumdaki en büyük israf, çalışanların kabiliyet ve yetenekle-
rinin doğru olarak kullanılmamasıdır. 

•	 İsraf, eylem olarak aşırıya kaçan her davranış, sonuç itibariyle an-
lamsız olan her şeydir. 

•	 İsraf, kaynakları emen, fakat değer üretmeyen her türlü insan ak-
tivitesi demektir. 

•	 İsraf ve lüks, ölçüsüzlüğün tezahürü, savurganlık demektir. 

I07  İYİLİK, KÖTÜLÜK

•	 İyiliğe iyilik her adam işi, kötülüğe iyilik er adam işi.
•	 İyiliğin şerefi, acele yapılmasıdır.
•	 İyilik görmenin yolu, iyilik yapmakdan geçer.
•	 Kötü bir defa kazanır, iyi bir defa kaybeder.
•	 İyilik yaptığınızda, bunu başkalarına anlatarak, o sihirli güzelli-

ğin bozulmasına izin vermeyin. 
•	 İyilik etmek zevki, geçici olmayan yegâne zevktir.  Atasözü
•	 İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kere, iyilik et-

mek fırsatı ise yılda bir kere çıkar. Voltaire
•	 İyiliğe iyilik, her kişinin karı. Kötülüğe iyilik, er kişinin karı.
•	 Bir müminin kalbini kırmak yetmiş defa Kâbe’yi yıkmaktan günahtır.
•	 Bir tebessümle dahi olsa, kardeşini sevindirmeyi ihmal etme.
•	 Menfaat karşılığı yapılan iyilik iyilik değildir. İyilik sebep ve so-

nuç zincirinin dışındadır. Moliere
•	 Yararlı olamıyorsan hiç olmazsa zararlı olma, sevindiremiyorsan 

bari kederlendirme, takdir etmesen de tenkitlerle yerin dibine ba-
tırma.

•	 Kimin kalbinde bir kapı açılırsa, gönül göklerinde yüzlerce güneş 
görür o.  Hz. Mevlana

•	 Bugün yatamadım; zira iyilik etmedim.  Roma İmparatoru Titus
•	 Kötüye kötü demekle bir sonuca varılmaz.
•	 Kötü şeylerin içinde birçok iyi şeylerde bulunur.  John Ruskin
•	 Bir mü’mini sevindiren, beni sevindirmiş olur.

Hz. Muhammed (sav)
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•	 Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birisine kötülük edersen 
asla unutma.

•	 Bir müslümana bir sözle de olsa, yardım eden ve ya onun için bir 
adım yürüyen kıyamette peygamberlerle emin olarak haşr olur ve 
70 şehid sevabına kavuşur. Hz. Muhammed (sav)

•	 Bir imkânsızı gerçekleştirerek, insanlığın güç alanını genişleten 
her şey değerlidir.

•	 İyiliğin en mükemmeli, iyilik yapılan kimseyi minnette bırakma-
yan, onda küçüklük duygusu meydana getirmeyendir.
H. De Balzac

•	 İyilik yaptığınızda, bunu başkalarına anlatarak, o sihirli güzelli-
ğin bozulmasına izin vermeyin.

•	 İnsanlar, kötülük karşısında tarafsız kalmak hakkına sahip değil-
dirler. Maday

•	 Verdiğini anımsamayan ve aldığını unutmayanlar kutsal insan-
lardır. Elizabeth Bibesco 

•	 Kötü huylu insan, kırılmış saksı gibidir, ne saksıdır, ne de çamur. 
Vehb Bin Münebbih

•	 Kim bir mü’mini ferahlatırsa, Allah’ü Teala da Kıyamette onu fe-
rahlatır. Hz. Muhammed (sav)

•	 En iyiniz kendisinden hep iyilik beklenilen ve şerrinden emin 
olunandır, en kötünüz ise kendisinden iyilik beklenilmeyen ve 
şerrinden emin olunmayandır.  Hz. Muhammed (sav)

•	 En iyi kimse, kendisi ile alakasını kesenle ilgilenir, kendisini mah-
rum edene verir ve kendisine zulmedeni de affeder. 

•	 Kötülük zehirdir. O zehiri yeme. Zira, zehir yiyenin hayatı mah-
volur. Kutadgu Bilig 

•	 İyilik insanlık sanatıdır. Genceli Nizami
•	 İnsan hayatta, iyilikleri kadar mutlu olur. Şehabeddin Ahmed
•	 Vahşi hayvan tuzakla, insanoğlu iyilikle avlanabilir. Şeyh Sadi
•	 Kötülüğe engel olmak ta iyilik yapmak sayılır. H.De Balzac
•	 İyilikler kötülükleri giderir. (Fussilet 34)
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•	 İyiliğe gücün yetmezse, hiç olmazsa kötülük yapma.
Feriduddin Attar

•	 Kalp gözü, gözle görülmeyenleri de görür.
•	 Kimse bile bile kötü değildir, her kötülük bilgi sanılan bir bilgisiz-

likten gelir.  Socrates
•	 Öyle horozlar vardır ki güneş, onlar öttükleri için doğuyor sanır-

lar. Ledric Dumot
•	 Bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyilikler-

dir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

Hz. Mevlana (ra)
•	 İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. 

Cenap Şahabettin
•	 Çorbana ne doğrarsan kaşığına o gelir. Türk Atasözü
•	 Nice insanlar gördüm üstünde elbise yok, nice elbiseler gördüm 

içinde insan yok.  Hz. Mevlana (ra)
•	 Bir kimse bir mümin kardeşinin ayıbını kapatırsa, Allah’ü Teala 

da, o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır.
•	 Hz. Muhammed (sav)
•	 Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, 

tezgâhtaki sanatkâr, fenalık düşünmeye vakit bulamaz.
Ahmet Yesevi

•	 Bir müslümana zarar verene Allah da zarar verir, meşakkat vere-
ne Allah’ta meşakkat verir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Duygularımızı dışa vururken kendimize ve etrafımızdakilere za-
rar vermemesi için iyi yönetmeliyiz.

•	 İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza 
getirmeyiniz.  Hz. Ali (ra)

•	 Haset, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Herhangi bir hastayı ziyaret eden kişinin hastanın yanında otur-
man, cennet bahçelerinde oturması (gibi)dir. Öyle ki oradan kal-
kıncaya kadar onu korumak ve geceye kadar ona dua etmek bakı-
mından kendisine yetmişbin melek nezaret eder. 
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• 
olunur. Hz. Muhammed (sav)

• 
Hz. Muhammed (sav)

• 
Hz. Muhammed (sav)

• 

Bakara 245
• 

-
ğışlamanız hakkınızda daha hayırlı olur. 

• 
zaman onu yazın.(senet yapın) 

• -

• 

• -
lar.

• 
• -

olursun. 
• 

kulağı aşamaz. Arap Atasözü
• Hz. Ömer (ra)
• nde artmayan ve kötülük gördü-
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•	 Kendini düşünen kendi kadardır. Ali Suad
•	 İyiliğe karşı iyilik adalettir. İyiliğe karşı kötülük cinayettir. Kötü-

lüğe karşı iyilik ihsan ve atifettir ve insanlığın en yüksek derece-
sidir. Ali Fuat Başgil

•	 Düşenin elinden tut. Ta ki sen de düştüğün zaman tutacak el bu-
lasın. Ali Fuat Başgil

•	 Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar. İbni Sina
•	 İnsanlar iyiliğin bizzat sende olduğunu sandıkları için seni över-

ler. Ama sen kendi durumundaki gerçeği bildiğin için nefsini kı-
namayı sürdür. Ataullah İskenderi

•	 Kendi düşen adamı, bırak düşsün, şayet itilmişse, onu tut.
Machiavelli

•	 Gülümseme yüzün zekâtıdır. Sezai Karakoç
•	 Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya 

yararlar. Voltaire
•	 İyiliğe gücün yetmezse, kötülük yapma. Feriduddin Attar
•	 Arif kişilere iyilikte bulunmak; zira bu dünya da onlardan karşılık 

görülür, öteki dünyada da Allah’tan mükâfat alınır. 
•	 İyiliğin şerefi acele yapılmasındandır. Hz. Ömer (ra)
•	 Manadan sevgi fışkırır, maddeden ise bunalımlar. Malcom X
•	 İyilik etmek zevki, geçici olmayan yegâne zevktir. Çin Atasözü
•	 Sana kötülük edene iyilik etmen ihsandır. İhsan edene ihsan ise 

alışveriştir. Sadi-i Şirazi
•	 Kötülüklerini herkesin görmesinden çekinmeyen adam, insanla-

rın en şerlisidir. Hz. Ali (ra)
•	 Yıkma elin kalbini sen de yıkılırsın. Atasözü
•	 Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Hz. Muhammed (sav)
•	 İçinizden kim bir kötülük görürse, onu eliyle; gücü yetmezse di-

liyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu 
imanın en zayıf noktasıdır. Hz. Muhammed (sav)

•	 Zulüm, ahdini bozma, hile kimde bulunursa zararları yine kendi-
ne dokunur. Hz. Ebubekir (ra)
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•	 Hiçbir musibet yoktur ki ondan daha şiddetlisi olmasın.
Hz. Ebubekir (ra)

•	 İyiliğin şerefi acele yapılmasındandır. Hz. Ömer (ra)
•	 Bir kimse, bir mümin kardeşini sevindirirse, Hak Teala, o kimsenin 

kalbini Kıyamet gününde ferahlandırır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Haklı insaflı olur.
•	 Başkalarına yardım ederseniz, birileri de size yardım eder, belki 

yüzyıl sonra, ama kesinlikli bir gün. Gurdjieff
•	 Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur.
•	 İnsanlara yapılabilecek en büyük iyilik onlara akıllarını kullan-

malarını öğretebilmektir. Moliere
•	 İnsanlara kötülük etmek iyilik etmekten daha kolaydır. Eflatun
•	 Kendimden başka kimseye kötülük etmeden yaşamak istiyorum. 

Tolstoy
•	 İyiliklerin en mükemmeli, bir kimsenin, baba dostunu görüp gö-

zetmesidir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Yumuşaklık ve mülâyemetten mahrum olanlar, hayırdan da mah-

rum kalırlar. Hz. Muhammed (sav)
•	 İyiliğe delalet eden kimseye, o iyiliği yapanların ecri gibi sevabı 

vardır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kişi yeterince almadığını başkalarıyla paylaşamaz.
•	 İyinin varlığı kötüye alışmış olanları rahatsız eder. 
•	 Elin iyisinden kendi kötün daha iyidir.
•	 Fakirin malına göz dikme. Fakir ekmeği acıdır, zehir gibi. 

Amenemope
•	 Parasız adam, oksuz yay gibidir.  Tpomas Fuller 
•	 Her şeyin kendine özgü bir güzelliği vardır, ançak herkes onu gö-

remez.  Konfüçyüs
•	 Güzellik, görenin gözündedir.  Margaret Hungerford
•	 Herkes için iyi olmayan, hiç iyi değil demektir. Henry Ford
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•	 İyilik görmenin yolu iyilik yapmaktan geçer. F.G.
•	 İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen yatırımdır. Throeau
•	 Allah iyiler için kötü tuzakları boşa çıkarır. 

I08 İTİBAR, İMAJ

•	 Hayatımızı pek çok şeyden mahrumiyete katlanarak sürdürebili-
riz, ama itibarsız asla. Fehmi Koru (Gazeteci)

•	 Algılar adil olmadıkları kadar, adaletsiz de değildir.
Mary Mitchell

•	 Sıcaklık ve iyi niyet etiğin ruhudur.
•	 Başarılı kurumlar yıldızlar gibidir. Etraflarına ışık saçarlar. 

Asım Kibar (Kibar Holding Yön.Kur.Bşk.)
•	 İtibar, şirketlerin tüm değerlerinin önünde sıfırların önündeki bir 

gibidir. Olmadığında hiçbir varlığın değeri olmaz, tamamı sıfır-
lanır. R. Ali Topçu

•	 Rakiplerinden daha hızlı öğrenemeyen ve değişemeyen organizas-
yonlar kalıcı üstünlük sağlayamaz. İş dünyasında kalıcı olmanın 
formülü orgazisayonel öğrenme hızının çevresel değim hızından 
daha yüksek olmasıdır. Yüksek hızda öğrenme ve öğrendiklerini 
yaşama aktarabilme yeteneği günümüzün ve geleceğin organizas-
yonlarının tek dayanağı olacaktır. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Hatalı kararları unutmayı tercih eden kurumlar, hataları tekrarla-
ma olasılığını arttırdığı unutulmamalıdır. Yılmaz Argüden

•	 Çalışanlarınızı iyi eğittiğinize dair iyi bir ün kazanırsanız, yalnız-
ca zamanınızı daha verimli kullanmakla kalmaz, aynı zamanda 
en verimli insanları elde edersiniz. En iyi performansa sahip olan 
sizin çekiminize kapılacaklardır. Mc Cormack

•	 Kimseye boş vaatlerde bulunulmamalıdır. Düsturumuz azını vaat 
edip, çoğunu vermek olmalıdır. Az laf, çok iş.

•	 İnsan kıyafeti ile karşılanır, konuşma ve davranışı ile uğurlanır. 
El-Cahiz
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•	 Unutmayın. En mükemmel hizmet, kalpten ve sevgiyle verilen 
hizmettir. Çalışanlarının kalplerine ulaşmayı başaran şirketler en 
iyi ürünü üreten ve en iyi hizmeti veren şirketler olacaktır.
Saffet Dağdeviren 

•	 Bir milletin, şirketin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, 
akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur.
Victor Hugo

•	 Enerjisinin çoğunu iç kavgalar ve hesaplaşmaların götürdüğü şir-
ketler başarılı olamazlar, gerçek potansiyellerine ulaşamazlar. 

•	 Gıybet, dedikodu, kararsızlık ve hedefsizlik kurumlar için en bü-
yük düşmanlar ve virüslerdir. Bunlar ateşin odunu yiyip bitirdiği 
gibi kurumun imajını, hedefini, cirosunu ve bereketini yitip biti-
rirler. Yılmaz Sönmez

•	 İtimat kontrole mani değildir. 
•	 Ticarette, savaşta veya siyasette avantajlı olabilmenin üç kaynağı 

vardır; hız, güç ve moral.
•	 İşletmelerin başarısızlık sebepleri yönetim yetersizliği % 93,1, ih-

mal % 2, hile %1,5, doğal afetler % 09, bilinmeyen sebepler  % 2,5.
•	 Allah, işini mükemmel şekilde yapan kullarını sever.

Hz. Muhammed SAV
•	 Arge parayı bilgiye, inovasyon (yenilik) ise bilgiyi paraya çevirir. 
•	 Ortak akılda bileşilerek, akıllar yarıştırılarak şirketler için en iyisi 

yapılabilir.
•	 İşletmede, işin temel kuralları hüner derecesinde bilinmelidir.
•	 “Bir görüşte aşık olmanın” iş hayatındaki karşılığı “ ilk izlenimdir 

“. Dünyada tekrarlanmayacak olan tek şey ilk izlenimdir. İnsanlar 
üzerinde ilk izlenim 30 saniye içerisinde oluşur.

•	 Zirvede yaşamak yarışmaktır. Her gün unvan maçına çıkmaktır. 
Kazandıkça vizeniz uzatılır. Zirveler kişilere mülk değil, devre 
mülktür. Zirvelere çıkarken bilginiz, inerken bilgeliğiniz artar. 
Mümin Sekman 
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•	 Ürünler, çeşitler bir restoran gibi, mönüsünü her zaman renkli, 
iştah açıcı ve dikkat çekici tutmaya özen görmeliyiz.

•	 Yaşayan bir kuruluşun yegâne rekabetçi avantajı rakiplerinden 
hızlı öğrenebilmesidir. Aries De Geus

•	 Memnun elemanlar, memnun müşterilerin oluşturulmasına yar-
dımcı olur. Lapeizo ue Marehouse 

•	 Her şirkette parayı elinde tutan başlıca üç kesim vardır: Müşteri-
ler, çalışanlar ve hissedarlar. Bu kesimlerden herhangi birini göz 
ardı eden ya da hakkını yiyen şirketlerin başları derde girer. Uzun 
vadede kazanmak istiyorsanız, bu kesimlerin hepsini birden sü-
rekli olarak gözetmek durumundasınız.

•	 Tarih, yeni teknolojileri, gelişmeleri ve teknikleri reddedenlerin 
hep kaybettiğini göstermektedir. Kendilerini bir teknoloji etrafın-
da organize etmiş kuruluşlar teknolojilerin müşterilere ne kadar 
yararlı olduğunu görmüşlerdir.

•	 Bilgi çağında yaşıyoruz. Dünyadaki ulaşılabilir bilgilerin miktarı 
her iki üç yılda birkaç kat artıyor. Bilgiye değer veren, en küçü-
ğünü dahi biriktiren şirketler başarılı olacaktır. 

•	 İşyerinde temel amaç para kazanmak, araç ise insan olursa mut-
suzluk olur. Bunu tersine çevirip işletmede amacı insan, aracı ise 
para kazanmayı yapmalıyız. Bu düşünce dalga, dalga tüm çalı-
şanlara aktarılmalıdır. İnsanı, yaşam sevincini, sevgisi kazandır-
mak paranın önüne konulmalıdır. 

•	 İletişim bir işletmeyi besleyen kan damarıdır. İletişimsizlik da-
mar tıkanıklığıdır. Şirket içi iletişim toplantıları düzenlenmelidir.

•	 Çınar ulu olduktan sonra rüzgâr değil fırtına esse bir zarar vere-
mez.

•	 Kim ki en iyi hizmeti yapar, en çok o kar eder. A.F. Sheldon
•	 Şirketin hastalanmasının, geri kalmasının, ölümünün bedelini 

çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, topluluklar ve hissedarlar hep-
si birden öder.

•	 Kurumsal kurallar, genellikle şirketin bilgi ve inançları, tarihi, 
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anıları, prosedürleridir. Hareketi kısıtlar, yaptırımları hissettirir 
ve çalışanların ruhlarına işler. Bu kurallar değiştirilmeli ve rutin 
işler yapan personelinizle, üretimde çalışan personelinize uygula-
dığınız kuralları farklılaştırabilirsiniz. 

•	 Firmaların ölüm noktası, üst yönetimdeki insanların, patronla-
rın müşteriler ile çalışanlar ile aralarında olan birebir ilişkilerine 
eskisi gibi önem vermemeleri ve zayıflatmaya başladığı, uzaklaş-
manın başladığı andır.

•	 İlk izlenimler, geneldeki çatıdaki yağmur damaları kadar sığ, be-
ton kadar kalıcıdır.

•	 Kişisel imajınız, adeta bir fotoğrafınızdır. Bir insan olarak nasıl 
göründüğünüz ve algılandığınız 1ve kendinizi nasıl gördüğünüz 
kişisel imajınızdır. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 İş ortamlarında ve sosyal yaşamda yaşanan sorunların çok önem-
li bir kaynağı güven eksikliği nedeniyle açık ve dürüst iletişim ku-
rulamamasıdır. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Şerefini kaybedenin kaybedecek başka bir şeyi yoktur.   P. Syrus
•	 Başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz.

Hz. Ömer (ra)
•	 İnsanlığın şerefi akliyle; asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakiyledir.

Hz. Ömer (ra)
•	 Verilen sözde durma insan olmanın gereğidir. Frank Gaines
•	 İtimat edilmek sevilmekten daha büyük iltifattır. G. Mc. Donald

K01  KALİTE

•	 Hiçbir şey iyileştirilemeyecek kadar mükemmel değildir. 
•	 Fiyat unutulur, kalite akılda kalır.
•	 Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.
•	 İyi bir davula sert vurmak gerekmez. Atasözü
•	 Eğer kalite konusunda rekabet edemiyorsanız, maliyette de reka-

bet edemezsiniz.
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•	 Kalite yönetim kurulundan başlar.
•	 İçsiz cevizi hafifliği ele verir. Sadi-i Şirazi
•	 Sadelik mükemmelliğin işaretidir.
•	 Yönetici vaktinin %50 sini iyileştirmeye ayırmalıdır.

Tunç Doğan
•	 Daha iyi, iyinin düşmanıdır. Voltaire
•	 İyileştirme tepeden başlamalıdır. İyileştirmenin ne olduğunu bil-

meyen üst yönetim aşağıyı etkileyemez. 
•	 Temel problemleri yapay çözümlerle karşılama hastalığı sorun-

ların daha da kronikleşmesine yardımcı olmaktan başka işe ya-
ramaz.

•	 Çözümde yer almayanlar, sorunun bir parçası olurlar. Goethe
•	 Sistemden beslenenler sistemi değiştiremezler, değişmesine izin 

vermezler. Cem Boyner
•	 Sorun olan sonuç değil, süreçtir. Hasotini
•	 Sonuçlara üzülmeyin, süreçle ilgilenin. Nemoto
•	 Eğer süreç doğru ise, sonuçlar kendiliğinden iyi olur. Osada
•	 Kalite, denetlemenin değil, sürecin geliştirilmesiyle oluşur.

Walton
•	 Sürekli iyileştirme, daha iyi yöntemlerin geliştirilmesinden başka 

bir şey değildir. Walton
•	 Kesinlikle inanıyorum ki, iyileştirme tohumları sonsuzdur.

Nemoto
•	 Bizi yükselten dışımızdaki renk değil, içimizdeki cevherdir.
•	 Arap atı zayıf olsa da bu haliyle bir tavla dolusu eşekten iyidir. 

Sadi-i Şirazi
•	 Bazı eşyalar insandan, bazı insanlar da eşyadan kıymet alırlar.
•	 Müşteriye saygı için kalite... Kalite başarının kesin yoludur...
•	 Emlakçilikte üç önemli kelimenin semt, semt, semt olması gibi, 

kalitedeki en önemli üç kelimede uygulama, uygulama, uygula-
madır. Startton
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•	 Kalite, bir mal ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksi-
nimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır.

•	 Kalitenin başlangıç noktası insandır.
•	 Ölçülebileni ölç, ölçülemeyeni ölçülebilir yap. Galileo Galilei
•	 Ölçümleme başarının anahtarıdır. Odaklanma ve dikkat (ilgi) 

sağlar.
•	 Değerlendirme, ilerlemenin anahtarıdır.
•	 İnci, çirkefe düşse de değerlidir, Toz göğe erişse de yine adidir. 

Şeyh Sadi
•	 Piyasa, iyi ürüne asla doymaz. Kötü ürüne ise derhal doyar.

Henry Ford
•	 Kalite, ürünün sevkıyattan sonra toplumda neden olduğu mini-

mal zarardır. G. Taguchi
•	 Kalite, bir ününün gerekliliklere uygunluk derecesidir. P. Crosby
•	 Kalite bir ününün tüketici ihtiyaçlarını en ekonomik düzeyde 

karşılayacak özellikler bütünüdür. 
•	 Hayatta en özenilecek şey, ölçüdür. Lindoslu Klebalos
•	 Ölçmediğiniz değerleri geliştiremezsiniz. En büyük şeyler dahi 

küçük parçalara bölünerek ölçülmelidir. 
•	 Ölçmeden anlayamazsınız, anlamadan yönetemezsiniz. 
•	 Sürekli yaptığımız şey neyse biz de oyuz. O halde mükemmellik 

bir eylem değil alışkanlıktır. Aristo
•	 İyileştirmeye yönelik ilk adım, hastalığın ne olduğunu saptamak-

tır.  Latin Atasözü
•	 İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.

Pestaluzzi
•	 Japonya”da iş gücünün %20 si üretime, %80 ise iyileştirmeye ay-

rılmaktadır. 
•	 İnsanların birbiriyle kavgası, çocukların kavgasına benzer, hepsi 

de anlamsız ve saçmadır. 
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•	 Nereden bakarsak bakalım, problemlerin içinden fırsatlar da olu-
şur. A. Rockeffeller

•	 Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. İngiliz Atasözü
•	 Kalite, Mükemmellik bir eylem değil, alışkanlıktır. Aristo
•	 Kalite, insan gereksinimlerinin karşılanması ve hatta bu gereksi-

nimlerin aşılmasıdır. 
•	 Firma çapında kalite kontrol, şirketin bütün bölümlerindeki her 

bir elemanın kalite kontrolü öğrenmesi, uygulaması ve çalışmala-
ra katılması demektir. 

•	 Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.
•	 İnsanın yapamadığı işler, yapmak istemediği yada yapamayacağı-

na inandığı işlerdir.
•	 Kalite denetlenemez, kalite isimden önce gelir. Amerikan Özdeyişi
•	 Elmasın kıymeti sertliğindendir.
•	 İşletmelerde kaliteli ve en iyi malı en cazip ve en iyi fiyata sunmak 

temel hedef olmalıdır.
•	 Kaliteden firmada çalışan herkes sorumludur.
•	 Kalite geleceğimizin güvencesidir. Kalite, kullanıma uygunluktur.
•	 Ekmeği ekmekçiye yaptır, bir ekmekte üste ver.
•	 Acemi marangozun talaşı, tahtasından çok olur.  A. Gultermann
•	 Verimliliği, kaliteyi ve performansı nasıl artıracağınız bulmak 

için, işi yapan kişilere sorun. Harvard B. Review
•	 Kalite denetlemenin değil, sürecin geliştirilmesiyle olur.

Mary Malton
•	 Problem altın yumurtadır. Herhangi bir yerde problemin olma-

ması en büyük problemdir. Problemleri bizleri geliştirdiği için 
sevmeliyiz. 

•	 İyi kalite asla şans eseri kazanılmaz.  Katsuyoshi İshinara
•	 İnşa ederken, sonsuza dek dursun diye inşa ettiğimizi düşünme-

liyiz. John Ruskin
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•	 Aşçının iyi olması yetmez, malzemelerinde kaliteli olması gerekir.
•	 En iyi, iyinin düşmanıdır. Voltaire
•	 Her şey kontrol altında görünüyorsa yeterince hızlı gitmiyorsu-

nuz demektir. Mario Andretti
•	 Kaliteyi, işçilerin elleri yapar. Ishihara
•	 Bir şeyi kötü yapmaktansa hiçbir şey yapmamak daha iyidir.

Mc Cormack
•	 Kim ki en iyi hizmeti yapar, en çok o kâr eder. A.F. Sheldon
•	 Piyasa iyi ürüne asla doymaz, kötü ürüne ise derhal doyar.

Henry Ford
•	 Tüm iyi şeyler ucuz, tüm kötü şeyler çok pahalıdır. Henry David 

Throreau
•	 Bilgi kalitenin en önemli içeriğidir. Aquayo
•	 Başkasını düzeltebilmek için, önce kendinizi düzeltiniz.

Hz. Ömer (ra)
•	 İyi bir başlangıç, iyi bir son getirir. İngiliz Atasözü
•	 Gelecekte gerçekten mükemmeli yakalayacak olan kuruluşlar, o 

kuruluşta her düzeydeki insanların kendilerini işe adama ve öğ-
renme kapasitelerini harekete geçirmeyi keşfeden kuruluşlar ola-
caktır. Senge

•	 Rakamlar yalan söylemez. İngiliz Atasözü
•	 Dünya çapındaki kuruluşlar, sürekli olarak derlenmiş veriler ır-

mağında yıkanırlar. Labovitz Verosanksky
•	 Yapılmaya değer olan her şey ölçmeye değerdir. Capezio 
•	 Keçi yolunu asfaltlasanız da yeni keçi yoludur.
•	 Ferrari ile girdiğiniz bir yarışta sıradan araçlara karşı kaybetme-

niz, Ferrari kötü araç olduğu için değil, sizin kötü sürücü oldu-
ğunuzu gösterir. 

•	 Gerçek anlar iyi yönetilmediği takdirde, hizmet kalitesi vasat dü-
zeye düşer. Albercht
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EN İYİSİ OL !...

Dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çalı ol...
Fakat, oradaki en iyi çalı sen olmalısın!

Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver...

Bir misk çiçeği olamazsan, bir saz ol!...
Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın!...

Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz. Dünyada 
hepimiz için bir şey var. Yapılacak büyük işler var... 

Yapacağınız iş, size en yakın olan iştir.

Cadde olamazsan patika ol!

Güneş olamazsan yıldız ol!

Kazanmak yahut kaybetmek ölçü değildir.

İyi, daha iyi, en iyi, Sakın peşini bırakma.

İyi daha iyi olana kadar, Daha iyi de en iyi.

(Good, better, best, Never let it rest, Until the good is 
better,

And the better best.)

Sen, her neysen, onun en iyisi olmalısın!...

Douglas MALLACH
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K02   KANAAT, ŞÜKÜR

•	 Göz mideden büyüktür. Mide doyar, göz doymaz. Sokrates Kafe
•	 İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. İnsa-

nın gözünü bir avuç toprak doyurur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Dağa çıkan, düz aramaz.
•	 İnsan hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle ge-

çirir. Diderot
•	 Aza kanaat etmeyen, çoğu hiç bulamaz.
•	 Her şey yolunda gidiyorsa, mutlaka bir şeyi gözden kaçırıyorsun-

dur. Anonim
•	 Kanaat tükenmez hazinedir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Nasıl bir at, üzerindeki zengin eyerlerin, semerlerin farkına var-

mazsa; insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz. 
Shakespeare

•	 Yeryüzünde bütün ıstıraplar aza kanaat etmemekten doğar. Firdevsi
•	 En büyük suçlar zaruri olanı değil de fazla olanı elde etmek için 

işlenir. Aristoteles
•	 Çok kazanmak isteyen kaybeder. La Fontaine
•	 Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat ede-

sin.  Said-i Nuri
•	 İnsanı yalnız kanaatkârlık mutlu eder. Erasmus
•	 Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar. Firdevsi

K03   KARAR	VERMEK

•	 Geç kalmış doğru bir kararın, erken verilmiş bir yanlış karardan 
farkı yoktur.

•	 Kararların mecbur kalınmadan önce verilmesi esastır. Bir kararın 
alınması mecburi hale gelmişse geç kalınmış demektir. 

•	 Doğru kararlar her zaman herkesin onayladığı kararlar değildir.
•	 Karar vermek sadece başlangıçtır. Genellikle daha önemli olan 

onu uygulamaktır. 
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•	 Alınan bir karardan ne kadar çok kazan sağlanırsa, bu karar o 
kadar iyi bir karardır. 

•	 En hakiki mürşit, kesin bir karardır. 
•	 Kararsızlık ve gecikme, başarısızlığın sebebidir. W.E Channig
•	 Kararlılık keskin bir bıçağa benzer. Keskin ve düzgün keser. Ka-

rarsızlık ise kör bir bıçak gibi kestiği her şeyi parçalar ve yırtar.
•	 Politika üretmek mevcut şartlardan en iyisini, en karlısını ve en 

pratiğini elde etme sanatıdır.
•	 Daha iyi kararlar vermenin yolu, daha çok kararlar vererek karar 

verme kaslarının güçlendirilmesi ile olur. A. Robins 
•	 En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. C. Floru
•	 Belgelere dayanan gerçeklerle çarpışmak zordur.
•	 Hayat yolumuzda aldığımız kararlar bizi bir yerlere götürür.

Melih Arat
•	 Gerçek kararlar rüyalarımızı gerçeğe dönüştüren araçlardır.

Antnoy Robins
•	 Gerçek kararlar, peşinden eylem gelen kararlardır.

Antony Robins
•	 EVET demiyorsanız cevap HAYIRDIR.
•	 Sorunlar, ancak onların ortaya çıkış nedenlerini bildiğinizde çö-

zülebilirler. 
•	 Gereğinden çok düşünen az iş yapar. Saffet Dağdeviren
•	 Bir şeye samimiyetle inanan insan, yalnız menfaatlerinin kılavuz-

luğu ile hareket eden 99 kişiye bedeldir. John Stuart Mill
•	 Muhakkak maslahat mevhum mazarrata feda edilmez. Kesin bir 

olay ihtimal dahilinde olan olaya feda edilmez.
•	 Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmeden, kararlı olmak korku-

dan kurtarır. Konfiçyüs
•	 Bir tek kişinin görüş açısına dayanan bir karar vermeyin.
•	 Karşılıklı çıkarların çatıştığı bir ortamda her şeyin yazıya dökül-

mesi esastır.
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EĞER… 

Eğer, herkes kendisini kaybedip seni suçladığı zaman, 
sen soğukkanlılığını koruyabilirsen;

Eğer, herkes senden kuşkulandığında sen kendine güvenip,
tüm kuşkuları hoşgörüyle karşılayabilirsen; 

Eğer, sabırla bekleyebilir  ve beklemekten yorulmazsan; ya 
da iftiraya uğradığında yalana yalanla karşılık vermezsen ve 

kin tutana kin duymazsan;

Eğer, düşlere kapılmadan, düş kurabilir; düşünebildiğin 
halde düşüncelerin kölesi olmazsan ve aynı zamanda, ne çok 

uysal olup ne de çok akıllıca bir tavırla konuşmazsan; 

Eğer, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir, ikisini 
de karşılayıp yüzleşebilirsen, ömür verdiğin şeylerin yıkılışını 

seyredebilir ve yılmadan onu yine kurmaya çalışırsan; 

Eğer, iş işten geçtikten sonra da yüreğini ve bedenini tüm 
direncinle seferber edip herkesin vazgeçtiği noktada sen 

amacına yönelebilirsen; 

Eğer, herkesle birlikte olur da, erdemli kalabilirsen ya da 
krallarla dolaştığın bir durumda, gururlanıp benliğini ve 

dostlarını unutmazsan; 

Eğer, ne sevgili dostların, ne de düşmanların seni incite-
mezse ve kimseyi küçümsemez, hem de kimseye bağımlı 

olmamayı başarabilirsen;

Eğer, her günün her saatini her dakikanın her saniyesini iç 
rahatlığıyla yaşayabilirsen, tüm dünya senin olur yavrum.......

Ve o zaman artık adam olduğunu düşünebilirsin.

RUDYARD KIPLING
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K04  KİŞİSEL GELİŞİM, KİŞİSEL KALİTE, GÜÇLÜ BİREY 

•	 Yalnızca sıradan insanlar kendi potansiyellerinin daima en iyi 
noktasındadırlar. W. Somerset Maugham

•	 İki günü birbirine eşit olan insan zarardadır.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.
Necip Fazıl Kısakürek

•	 Dünyada işlenmesi üç güç şey vardır. Elmas, çelik ve insan.
Benjamin Franklin

•	 Sıradan biri olarak kalmak yegâne günahtır.  Martha Graham
•	 Hayat birçok engelle doludur, en büyüğü de kendinizsinizdir. 

Jack Parr
•	 Ne kadar iyiyseniz o kadar eğitim ve öğretime gereksinim vardır.
•	 Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir. İsmet Özel
•	 İşini en iyi yapan insan en iyi insandır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Derisini değiştirmeyen yılan ölür.
•	 Dünyaya yaşamı getiren şey, dengede bir noktada durması değil, 

sürekli ve düzenli bir hareket içinde olmasıdır. Düşünmenin ve 
yaşamın başladığı nokta denge noktası değil, hareketin olduğu, 
dinamik dengenin sağlandığı yerdir. Sabit nokta dengesi değil di-
namik denge prensibi önemlidir. Melih Arat

•	 Tarihte her bir hareket, hep bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar. 
Sezai Karakoç 

•	 Büyük insanların hayat hikâyelerini okurken ilk zaferlerini ken-
dilerine karşı kazındıklarını görmüşümdür. Hepsinde de öz di-
siplin başla geliyordu. Harry Truman

•	 Sıradan insanlar, sıradan işlerle ancak sıradan neticelere ulaşabi-
lir. R. Ali Topçu

•	 Sıra dışı sonuçlar, sıra dışı gayretlerle elde edilebilir. R. Ali Topçu
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•	 Hayallerini “kendi gücüyle” gerçekleştirebileceğine inanan in-
san şevklidir, inançlıdır ve yaşama sevinci vardır. Unutmayın ki 
“Kişinin gelecekteki umudu, onun şimdiki gücünün kaynağıdır.” 
Doğan Cüceloğlu

•	 Büyük insan, konuşmalarında ihtiyatlı, davranışlarında süratli 
olandır.

•	 Farklı olmazsak, sıradan oluruz. Melih Arat
•	 Gelecekte kazanacaklar, gelecekte ihtiyaç duyulan yetenekleri bu-

günden edinenlerdir. Melih Arat
•	 İnsanlar, diğer insanların beklenti sınırlarında değil, Allah’ın 

Beğeneceği, fark edeceği bir mükemmellik için çabalamalıdır. 
Peter Drucker

•	 İmkânlar ve fırsatlar yok diye bir şey yok. Herhangi bir durumu 
imkâna ve fırsata dönüştürmeyi öğrenememiş insanlar var. 
Melih Arat 

•	 Sıradan kalan hayatta kalamaz. Melih Arat
•	 Sıradanlar, sıra üstü insanların icat ettiklerini ve ürettiklerini tü-

ketirler. Melih Arat
•	 Evrende geliştirebileceğinizden emin olabileceğiniz tek bir nokta 

vardır: Kendiniz.
•	 Mükemmellik, eylem değil alışkanlıktır. Aristo
•	 İnsan kendisi için istediğini başkaları içinde istemedikçe kâmil 

mümin olamaz. Hz. Muhamed (sav)
•	 İnsanın yaşamındaki temel görevi, kendi doğumunu sağlaması, 

sahip olduğu potansiyele ulaşmasıdır. Çabasının en önemli ürü-
nü, kendi kişiliğidir. Erick Fromm

•	 Öğrenmeyi bırakan kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa 
yaşlıdır. Öğrenmeye devam eden kişi gençtir. Yaşamdaki en muh-
teşem şey, zihnimizi genç tutmaktır. Henry Ford

•	 Çoğu insan bulunduğu koşullardan memnun olmamasına rağ-
men eskisi gibi hareket etmeye devam eder. 
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•	 Yükseği hedefleyin. Ulaşmak istediğinizden daha yükseğe çıka-
mazsınız. 

•	 Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yükselterek 
büyüyebilirsin! Wilhelm Reich

•	 İstikbal vaat etmeyene istikbal verilmez. Hz. Muhammed (sav)
•	 Başarı ya da başarısızlık, zihinsel yetenekten ziyade zihinsel tu-

tumlara bağlıdır. Tutumlarımızı değiştirerek hayatımızı değişti-
rebiliriz. Walter Dill Scott

•	 Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olmamız lazım. K. Atatürk
•	 Başkalarının kendisini kurtarmasını bekleyenler köledir.
•	 Gelişmek değişmektir. Mükemmel olmak çok değişmektir.

Winston Churchill 
•	 Farkınız yoksa sizde yoksunuz demektir. Bill Gates
•	 Bugünün sorunları dünün yöntemleriyle çözülmez. 
•	 Değişime ayak uydurabilmenin ön koşulu gelişmektir.

Abdullah Bozgeyik
•	 Başkalarına uymak özgürlüğün gardiyanı ve gelişmenin düşma-

nıdır. J.F. Kennedy
•	 Yeni şeyler denemediğiniz sürece yeni şeyler öğrenemezsiniz.

Jackson Brown
•	 Ortalamanın üstüne çıkmamak, ortalamayı düşük tutmaktır.
•	 Kendinizden başka hiç bir şey sizi durduramaz.
•	 Rastladığım herkes bir bakıma benden üstündür. Ve ben böylece 

herkesten yeni bir şeyler öğrenirim. Ralp Waldo Emerson
•	 Yaşamdaki görevimiz başkalarından değil, kendimizden daha ile-

ride olmalıdır. Steward B. Johnson
•	 Durumu değiştiremediğimizde kendimizi değiştirmek zorunda 

kalırız. Victor Franklin
•	 Önünüzdeki seçim bir şeyler yapmakla, hiçbir şey yapmamak 

arasındadır. Hiçbir şey yapmamak sizi asla bir yere ulaştırmaz. 
Felix G. Rohatyn
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•	 Allah’ım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirecek cesareti, de-

ğiştiremeyeceğim şeyleri kabul edecek inancı, ardaki farkı bilecek 

aklı ver. Reinyhold Niebur

•	 Ahirette hesaba çekilmeden önce dünyada kendinizi hesaba çe-

kin. Hz. Muhammed (sav)

•	 Başkasını düzeltmeniz için önce kendinizi düzeltin.

CEYLAN VE ASLAN - DÜNDEN HIZLI MISINIZ?  

Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da. Kafasında tek bir düşünce 

vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek, yoksa aslana 

yem olacaktır. Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da. Kafasında tek 

bir düşünce vardır. En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek, 

yoksa açlıktan ölecektir. İster aslan olun, ister ceylan olun hiç önemi 

yok... Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini bilin. 

Hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini 

bilin. Hayat adlı koşuyu ne kadar güzel anlatmış Afrika atasözü; “Bir 

önceki günden daha hızlı koşmak gerekmektedir.” Çünkü eğer as-

lansanız ve en yavaş koşan ceylanı bir önceki gün yakalamışsanız ve 

bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz.

Artık bilmelisiniz ki en yavaş ceylan sizden daha hızlıdır. O halde 

düne göre hızınızı arttırmak gerekmektedir. Yok, eğer ceylansanız Ve 

henüz aslana yem olmamışsanız, hızınızı düne göre arttırmalısınız. 

Çünkü sıra size gelmiş olabilir. Yani... Hayat koşusunda, devam ede-

bilmenin tek koşulu var... “Dünden daha hızlı olabilmek...” 

Bakın, bakalım şimdi kendinize. Ondan, şundan, Bundan değil, 

dünden hızlı mısınız?
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EVET,  SEN  SEN !
Bir tek tohum bir ağacı meydana getirebilir,

bir tek ağaç ormanı başlatabilir,
bir tek çiçek baharı müjdeleyebilir,

bir tek damla bardağı taşırabilir,
bir tek dokunuş aşkı başlatabilir,

bir tek nal bir atı, bir tek at orduyu kurtarabilir,

bir tek söz savaşı bitirebilir,
bir tek tebessüm buzları eritebilir,

bir tek gol maçı kazandırabilir,
bir tek oy seçimi kazandırabilir,
bir tek lider milleti kurtarabilir,

bir tek dua cenneti kazandırabilir.
her şey bir tek sana bağlı…

K05   KOMŞU, AKRABA

•	 Hiç kimse komşusuna ihtiyaç duymayacak kadar zengin değildir. 
Danimarka Özdeyişi

•	 Yakındaki komşu uzaktaki kardeşten iyidir.
•	 Komşunu sev ama aradaki duvarı kaldırma.  G. Herbert
•	 Evden önce komşu, yoldan önce yol arkadaşı, yolculuktan önce 

yol azığı edin. Hz. Muhammed (sav) 
•	 İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değil, onun verdi-

ği eziyete de katlanmaktır. Hasan Basri
•	 Şerrinden komşusu emin olmayan Cennete giremez.
•	 Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksız-

dır. Hz. Ebu Bekir (ra)
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•	 Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını isterse akraba-
larını ziyaret edip yardımlarına koşsun.  Hz. Muhammed (sav) 

•	 Bir kimsenin evi (işyeri) etrafındaki 40 hane komşusudur. İkram 
kapısı en yakın olandan başlanmalıdır.

•	 Rahim olan Allah isterse bütün günahları bağışlar, ancak anne, 
babaya itaatsizlik hariç. Hatta bunu yapan kişiyi ölmeden hayat-
tayken bile cezalandırır. Hz. Muhammed (sav)

•	 Komşunu sev, ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma. 
•	 Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Atasözü
•	 Komşunla münakaşa etme, zira misafirler gider o kalır.

Hz. Ebu Bekir (ra)
•	 Komşusu kötülüğünden emin olmayan (olgun) mü’min olamaz.   

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Komşularından av kapmak Aslanlara ayıptır, köpeklere değil.

Hz. Mevlana
•	 Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.
•	 Ev alma, komşu al.
•	 Komşuda pişer, bize de düşer
•	 Allah’a ve ahirete inanan, komşusunu incitmesin.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Allah ve Resulünü seven, bunların da kendisini sevmesini iste-

yen, konuşunca doğru söylesin, emanete riayet etsin ve komşusu 
ile iyi geçinsin. Hz. Muhammed (sav) 

•	 Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar.
Hz. Muhammed (sav) 

K06  KÜLTÜR, SANAT, MEDENİYET

•	 Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş de-
mektir. M. K. Atatürk 

•	 Bir ülkede akıl ve san’ attan çok maddi servete kıymet verilirse, 
bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.
Büyük Frederik
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•	 Hayata ve zamana katılan en büyük değer kültürdür.
•	 Bir milletin en büyük sermayesi talim ve terbiyenin atmosferinde 

gelişen kültür, irade sağlamlığı, ahlak ve fazilet sermayesidir.
•	 Uygarlık, eğer insanın kalbinde değilse, hiçbir yerde değildir.

Georges Duhamel
•	 Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır.

M. Twain
•	 Tarih, insanlığın vicdanıdır. Ömer Hayyam
•	 İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki, 

resim yapmaz, millet ki heykel yapmaz, millet ki tekniğin gerek-
tirdiği şeyler yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda 
yeri yoktur. M. Kemal Atatürk 

•	 Kültür, insanın öğrendiklerinin hepsini unuttuktan sonra geriye 
kalan şeydir. Geriye kalan şey nedir? Bence şunlardır: İnsanın içi-
ne sindirdiği sevgisi, insan saygısı, hoşgörü, sağduyu, hakseverlik, 
birde bağışlayıcılık. Selma Lagerlög

•	 Kültür, bir topluma ait öğrenilmiş davranışların tümüdür; kuşak-
tan kuşağa aktarılarak davranışları ve zihin haritalarını şekillen-
dirir. J. Bodley

•	 Türkiye cumhuriyetinin temeli kültürdür. M. Kemal Atatürk
•	 Yapmamız gereken, çeşitliliğe değer vermek ve birbirimizi kırıp 

dökmeden farklılıklarımızı konuşmaktır. H.R. Clinton
•	 Sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir. K. Atatürk

KINALI HASAN
TARİHTEN BİR YAPRAK- VATAN SEVGİSİ

Günlerden bir gün yine taptaze Mehmetçikler kim bilir nerelerden 
gelerek Çanakkale bölgesinde sevk olunmuşlardı. Yüzbaşı Sırrı Bey 
bu gencecik neferleri karşısına almış hepsini tek tek gözden geçiri-
yordu. Bu sırada bir nefer dikkatini çekti. Askerlerden bir tanesinin 
saçları kınalıydı. Buna bir hayli şaşıran yüzbaşı, Hasan ismindeki bu 
Mehmetçiği yanına çağırarak sordu:



175

“Oğlum, bu ne, neden saçlarına kına yaktın.”  Bu sorunun cevabını 
Hasanda bilmiyordu. Sadece: “Sebebini bilmiyorum komutanım, 
buraya gelirken anam yakmıştı…” diyebildi.

Fırsat bulunca da hemen anasına bir mektup yazdı. Anasına saçını neden 
kınaladığını soruyordu. Ama Hasan’ın adı Kınalı Hasan olmuş bile.

Aradan günler geçti. Kınalı Hasan’ında bulunduğu 64. Piyade Alayı 
Arıburnu Cephesi’nde şiddetli bir çatışmaya girmişti. Cehennemi 
çarpışmalar esnasında bir çok neferimiz şehit düşmüş, Kınalı Hasan 
da ağır bir yara almıştı. Hemen sargı yerine götürdüler. Fakat çok 
kan kaybediyordu, bir süre sonra o da şehitler kervanına katıldı. Ve 
üzerinden bir mektup bir de tamamlanmamış bir şiir parçası çıktı. 
Mektubu Hasan’ın anası yollamıştı. Şu satırlar okunuyordu:

“Ey gözümün nuru Hasan’ım köyümüzde rahat rahat oturalım mı? 
Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan 
aşağı kalamazsın. Ben senin anan isem, beni ve seni Allah yarattı, 
vatan büyüttü. Allah, bu vatan için seni besledi. Bu vatanın ekmeği 
iliklerinde duruyor. Sen bu ailenin şeçilmiş kurbanısın. Hasan’ım 
söyle zabit efendiye… Bizim köyde kurbanlık ayrılan koyun-
lar kınalanır. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban 
adadım. Onun için saçını kınalamıştım. El-hükmü billah… Al-
lah seni İsmail Peygamber’in yolundan ayırmasın. Seni melekler 
şimdiden rahmetler ile anacaktır. Gözlerinden öperim…”

Yarım kalmış şiirde de Kınalı Hasan şunları yazmıştı.
Anam yakmış kınayı adak diye
Ben de vatan içim kurban doğmuşum.
Anamdan Allah’a son bir hediye,
Kumandamın ben İsmail doğmuşum…

K08   KRİZ, DURGUNLUK

•	 Firmaların, kişilerin deneyim kazanma, değişikliğe uyum sağ-
lama ve gelişme için bir çeşit krize/probleme ihtiyaçları vardır. 
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Krizlerin ve problemlerin birçoğu yönetilebilir ya da fırsata dö-
nüştürülebilir. Wayne Mang

•	 Kriz zamanları, ölü zamanlar rakiplerle arayı açma zamanlarıdır. 
Şartlar elverdiği bu dönemlerde yatırıma devam edilmelidir. Tah-
sin Öztiryaki (Öztiryakiler A.Ş.)

•	 Kriz dönemlerinde zarar görülmemesi için bu dönemlerde birbi-
rinden en az etkilenen farklı sektörlere yatırım yapılmalıdır. 

•	 İşletmelerin krize düşmelerindeki en önemli faktör, üst kademe 
yöneticilerinin kabiliyetsiz ve yetersiz olmalarıdır. Krizler sadece 
sürpriz durumlarda ortaya çıkmaz. İşletmenin dış çevrede mey-
dana gelen değişme ve gelişmelerden hiç haberdar olmaması yada 
teşhis etmede ve tanımlamada yetersiz kalması krizi başlatır. Ge-
nellikle, örgüt çevresindeki olumsuz etkileşimle ilgili sinyallerin 
farkına varmamak, yöneticinin tahmin ve sezgi gücünün zayıf ol-
ması, yeni problemlerin farklılığını kavrayamama ve onlara eski 
çözümleri uygulama, çevrenin aktif ve dinamik yapısı karşısında 
pasif ve yavaş kalma, ehil olmayan eleman sayısındaki artış, şekil-
le muhtevanın yer değiştirmesi, eskimiş yönetim süreçleri, etkili 
haberleşmede zayıflamalar gibi sebepler krize yol açmaktadır. Bu 
ise açıkça ya ihmal, ya da tecrübe eksikliğidir. 

•	 Durgunluk döneminde, Sonuç-alıcı doğrudan pazarlama (potan-
siyel müştriye doğrudan basılı reklam, satış mektupları, kişisel 
mektuplar, özel teklifler) ve düşük yada sıfır maliyetli görünürlük 
arttırıcı propaganda tekniklerinin (basın bildirileri, makaleler, 
konuşmalar, broşürler, seminerler) kullanılması en iyi şekilde işe 
yarayan pazarlama türleridir. 

•	 Her personel, sıkıntılı dönemlerde sistemin zayıf halkası olma-
mak için işlerinden her zamankinden daha fazla sarılmalıdır. 

•	 Pazarlama bütçelerinin etkin kullanımı amacıyla internet, klasik 
reklam mecralarına oranla daha verimli ve ölçülebilir bir alter-
natif olarak daha fazla kullanılmalıdır. Müşteri tabanının geniş-
letilmesi ve müşteri sadakatinin korunması interaktif ilişkilerle 
mümkün olacaktır.
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•	 Hayatımızın biçimlenmesine her şeyden çok etki yapacak olan, 
karşımıza çıkan muhalefetle ve zorluklarla başa çıkma biçimi-
mizdir.

•	 Kriz kelimesi Çince iki harften oluşur. Bu harflerden biri tehlike-
yi, diğeri ise fırsatı temsil eder.

•	 Krizin faydalı olabilecek tek yönü ciddi ve samimi düşünceyi baş-
latmasıdır. Ahmet Selim

Uçurtmalar rüzgâr sayesinde uçmazlar, rüzgara karşı 
durdukları için yükselirler.

Haydi Türkiye, şimdi krize teslim olmadan, 
krize karşı durarak yükselme zamanı.

L01 – LİDERLİK

•	 Bir kurumdaki stratejilerin kalitesi, liderin entelektüel seviyesi-
nin üzerine çıkamaz.

•	 Bir liderin başlıca fonksiyonu, ümitleri canlı tutmaktır.
John W. Gardner

•	 Bir liderin büyüklüğü, inançlarının derinliği, heveslerinin yük-
sekliği, görüşünün genişliği ve sevgisinin menzili ile ölçülür.
D. N. Jackson

•	 Lider, bir ahlak ve fazilet kahramanıdır. Topluluklarda sevgi du-
yulan kişi ancak lider olabilir. 

•	 Liderlik, diğer insanları da katarak fikirlerini gerçeğe dönüştür-
me yeteneğidir. 

•	 Liderin asıl görevi bahçıvanın çiçek yetiştirdiği gibi insan yetiş-
tirmektir. 

•	 Bir liderin en önemli görevi, umudu yaymaktır. Her zaman ve her 
şartta bize düşen umut aşılamaktır. Bob Galvin

•	 Şirketteki herkes en üst yöneticinin, liderin müşterisidir.
Fred Smith
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•	 Lider, yağmur olup ekibin üzerine rahmet yağdırmalıdır. 
•	 Liderler, insanlarda muhteşem bir vizyon uyandırmalıdır.

Henry Kissinger
•	 Yöneticiler insanlarla çalışmayı tercih eder, liderler ise duyguları 

harekete geçirir.  Abraham Zaleznik
•	 Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. 

Emirlerini çok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şey-
le bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada 
olmasa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile. Başarıya ulaşıldı-
ğında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiç övgü almadığı 
için övgü onu hiç terk etmez. Lao-Tzu

•	 Gerçek lider, her zaman kağıt üzerinde belirlenen lider değildir. 
•	 Beynin sol tarafı ile yönetin, sağ tarafı ile liderlik yapın. Covey
•	 Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar. Peter Drucker
•	 Her büyük, yanındakilerle duygu birliği içinde olmayı ister ve 

buna mecburdur. 
•	 Şirkette patron lider olmalıdır. 
•	 Baş nereye giderse ayakta oraya gider.
•	 Balık baştan kokar.
•	 Hedef liderlikse, yorulmaya değer. 
•	 Büyük liderler, başarısızlığı tadanlar arasından çıkar.

Richard Farson
•	 Lokomotif nereye çekerse vagonlar oraya gider.
•	 Liderin zevkleri, felsefesi kurumda muhakkak izdüşümü oluşturur.
•	 Lideri aslan olan koyunlar, lideri koyun olan aslanları 

her zaman yener. 
•	 Şirketin hali, liderinin bildiklerinin, bilmediklerinin, 

yaptıklarının, yapmadıklarının kombinasyonudur. Şir-
ket liderin yansımasıdır. Çalışanlar tıpkı çocuklar gibi 
liderlerini kopyalarlar, taklit ederler. Özellikle de kötü 
uygulamalarını daha çok olmak üzere.  

•	 İyi bir lider, iyi bir ,yönetici, sıradan insanları sıra dışı 
şeyler yapar hale getirir.  Peter Drucker
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•	 Liderlik, insanları heyecanlandırmaktır.
Valeria A. Zeithaml

•	 Liderlik, birçok değerin yaratıldığı, beslendiği ve geliştiği yerdir, 
kaynaktır. Reich

•	 Lider, bulaşıcı bir iyimserliğe sahip olmalıdır. Mareşal Bernard 
Montgomery

•	 Vizyon, görülemez olan şeyleri görebilme sanatıdır.
Jonathan Swift 

•	 100 çalışanınız varsa, en önde yer alırsınız. Onlara bağırsanız, 
vursanız bile, sizi takip ederler. Eğer grup 1000 kişiye çıkarsa, 
önde değil, ortada bir yerde olmalısınız. Organizasyon 10000 ki-
şiye ulaşınca, huşu içinde arkada kalır teşekkürlerinizi sunarsınız. 
Konosuke Matsushita

•	 Liderlik, sadece hayatta kalmaya yoğunlaştığında başarısız olur. 
Selznick

•	 Lider, insanların uğruna pek çok şeyi yapabilecekleri, sevimli, 
birleştirici, motive eden, coşturan, koşturan, duygusal ve olumlu 
olmalıdır.

•	 Yöneticiye kızarak işten ayrılacak insan azdır. Çalışanlar kolay 
kolay yöneticiye kızarak işten ayrılmazlar. Lidere kızarak anında 
ayrılırlar. 

•	 Liderler her zaman anne rolünü üstlenmelidir. Yönetici baba 
rolüyle işletmede korkuyu, disiplini, otoriteyi, iş yapmayı, mik-
tarları, şirketin sağlıklı geleceğini, rekabet üstünlüğünü,  lider ise 
şefkati, sevgiyi, duygusallığı temsil eder. 

•	 Lider, ekibindeki insanlara yöneticinin aksine sevgisini göster-
mekten çekinmez. Yönetici sevgisini göstermekten imtina etme-
lidir.

•	 Lider doğru işleri yapan insan, yönetici ise işlerini doğru yapan 
insandır.

•	 Lider verilerle konuşmalı, astlardan bilgileri verilerle, rakamlarla, 
zamanlarla almalıdır. Somut şeyler istemelidir. Tunç Doğan



180

•	 Lider bu iş yapılacak, bu işi istiyorum şeklinde emir vermelidir. Or-
tada, kararsız kalmamalı, inisiyatifi üstüne alarak emretmelidir. Her 
zaman sebebini açıklamak zorunda değildir emir verdiklerine.  

•	 Lider işin sahibidir. Liderin güveni, saygınlığı ve kendisiyle ba-
rışıklığı yüksektir. İmkan ve zorlukların üstesinden gelerek daha 
zengin, daha güvenli, daha barışçıl bir dünya için çalışmayı ilke 
edinir. İnançla yoluna devam eder, inanır, cesurdur, girişimcidir. 
Beklenmedik sorunlarda başarıya ulaşabilen, kitleleri peşinden 
sürükleyebilen ve insan sevgisi gözlerine yansıyan kişilidir. Bir 
grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilen, onları etkile-
me, harekete geçirme yetenek ve bilgilerine sahip kişidir lider. 

•	 Lider, mesaisini bir bölümünü çalışanlara, onları anlamaya ve 
bazı özel hallerini bilmeye ayırmalı, onların dertlerine, mutluluk-
larına ortak olmalı, onlarla müşterek sosyal aktiviteler düzenle-
melidir. 

•	 Liderlik, insanlara yaptırmak istediğiniz şeyleri, sanki kendileri 
öyle istiyormuş gibi yaptırma sanatıdır. D.Eisenhower

•	 Liderin en önemli rollerinden birisi, değerleri görmek, seçmek, 
yönlendirmek ve eğitmektir. Yılmaz Sönmez

•	 Büyük liderler iyi iletişim kuran kişilerden olur. Etkin iletişim kur-
maya çabalamayan kimse başarılı bir lider olamaz. İletişim yete-
neği liderlik için bir zorunluluktur. İletişimi ciddiye almayan kişi, 
yanlış anlamalarla ve zaman kaybettiren sorunlarla karşılaşır. 

•	 Lider, özüyle ve zati hususiyetleriyle her zaman kendini hissetti-
ren ve gönüllerde yaşamasını bilen bir şahsiyettir. 

•	 İçten bakış liderin yegâne silahıdır. Gözlerinizin içine baktığında 
sizi kanatlandırır. 

•	 Lider sadece “mutluluk üretmek” için koşullanmış, kendisi de 
mutlu olan bir kişidir. Mutsuz tiplerden lider değil, ancak başka-
laşıma uğramış “diktatör” tipler çıkar.

•	 Liderlerin gücü çalışmalarıyla değil “sonuç almadaki başarılarıy-
la” ölçüler. 
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•	 Etkili lider, yönetici hem “İnsan ilişkileri uzmanı” ve hem de “iş 
uzmanı” olmalıdır. Çalışanların saygısını kazanmak ve onların 
üzerinde olumlu etki bırakmak için özel bazı beceri ve yöntemler 
öğrenmelidir. 

•	 Lider “değişimi devrimsel bir süreç haline getiren” insandır. 
Muhafazakârlık taslayıp hiç değişmeden kalmakla övünen insan-
lar asla lider olamaz. Geleneksellik liderliğin afyonudur. Panzehi-
ri ise “yenilik” ve “farklılık” yaratmaktır. Kısacası liderler “umu-
dun” ve “geleceğin” mimarlarıdır.

•	 Lider, özelikle birlikte çalıştığı yakın çevresindeki insanlara o ka-
dar önem verir ki, onları öylesine yaşar ki adeta kendisini unutur.

•	 Etkili ve güçlü lider daima karizmatiktir. Doğuştan etkileme gü-
cüne sahiptir. 

•	 Lider, başkalarından daha çok şey gören, daha uzağı gören ve 
daha önce gören kişidir.

•	 Lider etkili konuşma yapma, hitap etme ve ikna etme becerisi ve 
yeteneğine sahip olmalıdır. Liderler, fikirlerini, ilkelerini ve he-
deflerini daima konuşma yoluyla aktarırlar. İnsanları güzel ko-
nuşmalarıyla etkileyip ikna ederler. Semra Özcan

•	 Etkili bir lider, sürekli okuyan ve kendini geliştiren, aktüaliteyi, 
sanatı, ekonomiyi, teknolojiyi, siyaseti, sporu ve bilimsel gelişme-
leri takip eden genel kültür sahibi kişidir. Semra Özcan

•	 Yöneticiler sürdürürler, liderler değiştirirler. Dolayısıyla bir lider, 
içinde bulunduğu kurumda ve önderliğini yaptığı grupta bir de-
ğişim yaratabiliyorsa liderdir. Melih Arat

•	 Başkalarını yönetecek kişinin, her şeyden evvel kendine hükmet-
mesi gerekir. Philip Massinger

•	 Başsız bir kalabalıktan hiçbir hayır gelmez. Machiavelli
•	 İyi liderlik, personelin motivasyonunu kaybetmemesini sağla-

maktır. 
•	 Bazıları yönetir, ama yönlendiremez. Diğerleri yönetemez, ama 

yönlendirir. Gerçek lider, kendini ve etrafını yönetebilen ve kitle-
leri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir. 
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•	 Bir liderin amacı, başarıya ulaşmak için birlikte çalıştığı herkesin 
kendini adamasını ve tüm enerjisiyle katkıda bulunmasını sağ-
lamaktır. Bunu yaparken liderin üstlenmesi gereken dört temel 
rol mevcuttur. Bu roller çelişir gibi görülseler de aslında birbirini 
tamamlayan ve her seviyede etkili liderlik için temel oluşturan 
sorumlulukları içerir.Vizyon Oluşturan: Oluşturduğu ve ilettiği 
vizyon ve strateji sayesinde, kurumsal ve bireysel gelişimi yönlen-
dirir.İşi Yöneten: İşi etkili bir şekilde planlayarak, sorumluluğu 
delege ederek, performansı değerlendirerek ve sistemleri, süreç-
leri iyileştirerek istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlar. İşbirliği 
Oluşturan: İşbirliği ortamını oluşturarak birlikte daha etkili çalı-
şılmasını sağlar. Katkı Sağlayan: Kendi kişisel becerileri ve dene-
yimlerini de kullanarak kurumsal başarıya katkıda bulunur.

•	 Liderler ve yöneticiler sadece yaptıklarından değil, aynı zamanda 
yapmadıklarından da sorumludur.

•	 İyi bir lider, başarısızlıkta kendine düşenden biraz fazlasını, başa-
rıda da hissesine düşenden daha azını kendisine ayırır.
Arnold Glasow

•	 Liderin temel vazifelerinden biride, ekibinin bakış açısını geliş-
tirmektir. 

•	 Lider geniş ve gelecek zamanı kullanır, geçmiş zamanı kesinlikle 
kullanmaz.

•	 Yönetim kurulu başkanı genel itibariyle emir kipini kullanmaz. 
Emir kipini yöneticiler kullanmalıdır. 

•	 Lider olma yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız, başkalarını mo-
tive edebilecek ve etkileyebilecek duru ve güçlü bir konuşma tar-
zına sahip olmanız gerekir. 

•	 Öğretici lider olmaya gayret edin. Eğer çalışanın sizi ona bir şey-
ler katan bir yönetici olarak benimserse; yaptığı işi de benimseye-
rek; enerjisini gelişme ve şirketi içi harcamaktan çekinmez.

•	 Kim halka hakim olursa (şirkete, organizasyona lider, yönetici) 
onun tabiatı yumuşak, tavır ve hareketi soylu olmalıdır.
Yusuf Has Hacib Kutad gu Bilig
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M01   MARKA

•	 En başarılı şirketler, hedefini daraltan ve sonra kategori genişle-
ten firmalardır, markalarını başka kategorilere yaymaya çalışan-
lar değil.

•	 Herkes için her şey olma stratejisiyle aynı marka altında pek çok 
ürünün yer alması doğru değildir. Müşteri her ürünü uzmanı ola-
rak gördüğü markadan almak ister. Dolayısıyla marka uzmanlığı 
alanına çıkmamalı, ürün gamı genişletme tuzağına düşmemeli-
dir. Tüketici dondurma alacağı zaman bisküvi markası olan Ülker 
yerine ALGİDA yı tercih eder. Uzman doktor var iken pratisyen 
hekime müracaat edilmez. Tüketicinin aklının karışmaması için 
farklı ürün grupları için ikinci bir marka geliştirilmelidir. Müşte-
rin zihninde aynı kopseptte iki ürün birden olamaz. Marka değe-
rine en çok zarar veren şey, bir alanda başarılı olmuş bir markayı 
muhtelif alanlara doğru genişletmektir. 

•	 Müşteri, kendisinin ilk sıraya konduğu markayı birinci yapar.
R. Ali Topçu

•	 İstikrarlı bir markanız yoksa eninde sonunda pazarda yok olacak-
sınız demektir.

•	 Her markanın kimliği, müşteri profili, rengi olmalıdır. 
•	 Ülkemiz marka olmadan ürünlerin markalaşması imkânsızdır. 

Üçüncü dünya ülkelerinden çıkan bir tane küresel marka yoktur. 
İbrahim Öztürk

•	 Bir markayı en kolay baltalamanın yolu, markayı her şeye koy-
maktır. Marka zihinlerde basit ve dar bir şey olarak yer almalıdır.

•	 Bir marka için en önemli yön tek görünüşlü olmasıdır. Tekliliği 
kaybetmek markayı zayıflatır. 

•	 Pazarlama, muhtemel tüketicinin zihninde marka inşa etmek de-
mektir. Güçlü bir marka edebilirseniz, güçlü bir pazarlama prog-
ramınız da olacaktır. Pazarlama marka yaratmaktır. 

•	 Bir markanın gücü, satın alma davranışını etkileme yeteneğinde 
yatar. 
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•	 Müşterilerimizin gözleri yan yana dizilmiş olduğuna göre, bir 
logo için ideal biçim yatay olmalıdır. Kabaca 1 birim kadar dikey 
ve 2,25 birim kadar yatay olmalıdır logo. Bu yatay şekil, logonun 
maksimum etkiye göstermesini sağlayacaktır.  

•	 Logoda kullanılacak fontları seçerken en önemli unsur, okunur-
luktur. Bold fontlar erkeksi, light’lar feminen durur. 

•	 Markayı ayırt edilir bir yolu da renktir. En iyisi, ara yada karışık 
renklerdense Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil ve Maviden oluşan beş 
temel renkten birini tercih etmektir. Markalar dünyasında, kır-
mızı satış rengidir ve dikkat çekmek için kullanılır. Mavi, kurum 
rengidir, istikrar mesajını aktarmak için kullanılır. Diğer temel 
renkler bu ikisinin arasında kalır. Turuncu, maviden çok kırmızı-
ya yakındır. Mavi liderliğin rengidir. Yeşilse, kırmızıdan çok ma-
viye. Yeşil, çevrenin ve sağlığın rengidir. 

•	 Ana rakibin renginin tam tersi renk seçilmelidir. Bu karmaşık 
dünyada, tek bir rengi standartlaştırıp, yıllarca kararlı bir şekilde 
kullanarak, güçlü bir görsel imaj yaratabilirsiniz. Bu renk promos-
yonlara ve şirketin pek çok donanımına, evrakına yansımalıdır. 

ADİDAS-PUMA VE BİR REKABET HİKÂYESİ 

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Almanya’da bir 
kasaba Herzogenerauch’ta iki kardeş ayakkabı yapıp sat-
mak üzere bir atelye açarlar; Adolph ve Rudolph Dassler. 
Savaş sonrası Adolph, Rudolph’a artık birlikte çalışmak istemediğini, 
kendine ayrı imalathane açacağını söyler. Rudolph saşkındır. Ufacık 
kasabada iki kardeş ayrı imalathanelerde rekabet edeceklerdir. Kar-
deşine bunun mantıklı olmayacağını, bu ufak kasabada zaten insan-
ların sayılı ayakkabı satın aldıklarını, ikisinin birden iflas edeceğini 
söylese de Adolph bu uyarıyı dikkate almaz ve kendine yeni bir ayak-
kabı imalathanesi açar.

Gerçekten de aralarında kıyasıya bir rekabet başlar. Rekabetleri 
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doğdukları kasaba sınırlarını dahi aşar. Iki kardeş ayrıldıktan sonra 
birbirlerine küslerdir ve Adolph 1978 yılında öldüğünde tam 29 yıl 
dargınlardır.

Bugün iki firmanın genel merkezi de bu ufak kasaba 
Herzogenerauch’tadır. Adolph Dassler’in ayakkabı şirketinin adı 
ADIDAS, Rudolph’un ki ise PUMA’dır 

M01   MİLLET, DEVLET

•	 Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çicero
•	 Hiçbir düşmanı veya hiç bir dış tehlikesi olmayan bir ulus (bir 

şirket) çabukça mahvolabilir.  Çin Özdeyişi
•	 Toplumumuz, ilmi ve fikri yapısı itibariyle alabildiğine sığ, kalbi 

ve ruhi hayatı itibariyle oldukça fakir; imam ve rehberleri itiba-
riyle sahipsiz ve acınacak haldedir.   M. Abdülfettah Şahin

•	 Milletçe bizi za’fa düşüren en önemli hususlardan biri de çevre-
mizi saran dost suretindeki hilekarlara karşı safiliğimizdir.
Abdülfettah Şahin

•	 Büyük aile bozulmaya karşı direnebilmenin, tüketim alışkanlığı-
na kapılmayıp sömürülmeye karşı koymanın ve nihayet topluca 
bir güç oluşturmanın önemli garantilerinden biridir.

•	 Günümüzde evlerde insanlar değil, adeta eşyalar oturuyor.
Cahit Zarifoğlu

•	 Başlıca gayemiz; milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı; vatanına, 
milletine, bayrağına, örf ve adetlerine saygılı; imanlı ve inançlı bir 
neslin yetişmesine yardımcı olmaktır.

•	 Başka milletlerin hars ve medeniyetiyle zifaf olup kendi varlık ve 
besasını devam ettirmeye çalışan toplumlar, dallarına başkalarına 
ait meyvelerin takılmış olduğu ağaçlar gibidirler ki, hem gülünç 
hem de aldatıcı sayılırlar.

•	 Milletlerin yükselmesinde, millet fertlerinin gaye ve hedef birliği-
ne varmış olması şarttır.

•	 Köksüzlük en acınacak öksüzlüktür. Vehbi Vakkasoğlu
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•	 Sizin her istediğinizi verecek kadar büyük bir hükümet, hepsini 
geri alacak kadar da büyüktür. Barry Oldwater

M02 - MUTLULUK, HUZUR

•	 Tek başına mutlu olmak ayıptır. W. Shakespeare
•	 Mutluluğu, isteklerimi doyurmakta değil, kısıtlamaya çalışmakta 

buldum. J.S. MİLL
•	 Bizim sevinçlerimiz başkalarının acısı olmamalıdır. Fatih Terim
•	 Birisiyle derdini paylaşmak bazen ona bir şey vermekten daha 

değerlidir, çünkü para insanın benliğinin dışındaki bir şeyken 
anlayış armağan etmek onun ruhuyla iletişim kurmak anlamına 
gelir. W.H. Mountford 

•	 İnsanlar genellikle araç değerleri kovalamakla öyle meşguldür-
lerki gerçek istekleri olan sonuç değerleri elde edememektedir-
ler. Sonuç değerler bize doyum veren, hayatımızı zenginleştiren, 
ödüllendirici kılan değerlerdir. 

•	 En büyük mutluluk kimseye muhtaç olmamaktır.
•	 Hayattan çok şey bekleyen mutlu olamaz.
•	 Kendi içinizde sakinlik (huzur) bulamadığınız zaman onu başka 

yerlerde aramak boşunadır.  Duc Dela Rochetouaculd
•	 Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayat-

landırınız. Ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle 
muhafaza ediniz.  Bediuzzaman

•	 Mutluluk, mutsuzluk, çaresizlik öğrenilebilen sübjektif kavram-
lardır. Mutlu veya mutsuz olma potansiyel ile doğarız. 

•	 Bu dünyadaki en mutlu kişi mutlu edendir. En çok sevilen sevme-
yi bilen kişidir. En zengin gönülleri fethedendir.

•	 Fazilet ile mutluluk, anne ile kızı gibidir.  Benjamin Franklin 
•	 Başkalarına mutluluk sağlayabilen adam mutludur.  Diderot
•	 İnsanların mutlu olması, insanları mutlu etmesine bağlıdır.
•	 Faziletsiz saadet olmaz.  Aristoteles
•	 İnsanın huzurunu dağda kurtlar, şehirde itler bozar.
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•	 Huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır. Hz. Ömer (ra)
•	 Sen daima mutluluğu yakalamaya çalış, hüzün nasıl olsa gelip 

seni bulur.  Churchill
•	 Müslüman, çağın gözüyle İslâm’a bakmaz İslâm’ın gözüyle çağa 

bakar.  Rasim Özdenören
•	 Dünkü uğraşılar, bugünkü sevinçlerimizin kaynağıdır.

Frederick Pollock
•	 Mutlu olmak mutlu etmekle özdeştir. Ahmet Selim
•	 İnsanları huzursuz etmenin en güvenilir yolu YAPMAYIN de-

mektir.
•	 Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızı samimi bir şekilde seviniz ve 

sevginizi zaman zaman onlara hissettiriniz. Yaşamda en yüce 
mutluluk, sevildiğini bilmekten gelir. Victor Hugo

•	 Strese yol açan olaylar değildir. Stresin nedeni sizin olayları yo-
rumlayış tarzınızdır. Hans Solye

•	 Kendi başına iyi yada kötü olan bir şey yoktur, bunu düşünceleri-
miz yapar. William Shakespeare

•	 Hayatımız düşüncelerimizin eseridir. Marcus Alirelius
•	 Büyük mutluluklar büyük acıların yanı başındadır. 

H. Erhan Bener
•	 Büyük sevinçlere büyük zahmetlere katlanarak ulaşılır. Goethe  
•	 Beynimiz öyle bir tarla ki, ne ekersek onu biçiyoruz, o toprağa. 

Umutsuzluk ekince umutsuzluk, mutluluk ekince mutluluk. 
•	 Mutlukta, mutsuzlukta bir bakıma insanın düşünce yapısında olay-

ları yorumlama anlayışındadır. Ahmet Şahin (Gazeteci, yazar)
•	 İnsanın dünyada mutluluğu üç şeye bağlıdır, iyi bir eş, iyi bir ev, 

iyi bir binek. Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsansın dünyada mutsuzluğu üç şeye bağlıdır. Kötü bir eş, kötü 

bir ev, kötü bir binek. Hz. Muhammed (sav)
•	 Mutluluğunuzun içinizde saklı olduğunu ve yeni fırsatları yaka-

layabilecek enerjinin içinizde olduğunu düşünebilmek için bilin-
çaltınızdaki umutsuzlukları, karamsarlıkları, endişeli düşünceleri 
temizlemekle başlamalısınız.
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•	  Mutlu yürek yüzü neşelendirir, acılı yürek ruhu ezer.
Hz. Süleyman (as)

•	 İnsan 18-24 yaşlarında arkadaşlarını düşünür ve onlarla mutlu 
olur, 26-54 yaşlarında işini düşünür onunla mutlu olur, 55 yaş 
sonrasında ise ülkesini düşünür ve onunla mutlu olur. 

•	 Çabucak gelecek mutluluklara öylesine odaklanıyoruz ki buldu-
ğumuz kısa dönem çözümleri genellikle uzun dönem sorunları-
nın nedeni olur.

•	 Yeryüzünün dikenli olması adetullahtandır. Temizlenmez. Siz 
çiftçi olun buğday ekin.

•	 Vaki olanda hayır vardır.
•	 Dünya da seni sevindirecek hiç bir şey yoktur ki, Allah ona senin 

keyfini kaçıracak bir şey eklemiş olmasın. Ebu Hazım
•	 Ayakkabım yok diye üzülüyordum, ayakları olmayan bir çocuk 

görene kadar. Anotole France
•	 Tolstoy a “nasıl mutlu oluyorsunuz?” diye sorduklarında şu ceva-

bı vermiş: - Sahip olduğum şeylere sevinerek, sahip olmadıkları-
mı ise hiç düşünmeyerek. 

•	 Eğer Allah istediğimiz her şeyi bize vermiş olsaydı, elimizden en 
büyük mükafatını almış olurdu. Yani, bir işi başarmış olmanın 
zevkini. Frank A. Clark

BiR FiNCAN KAHVE

İş yaşamında önemli yerlere gelmiş bir grup eski mezun, üniversite-
deki hocalarından birini ziyarete gitmişler. Sohbet ederlerken konu, 
işin yarattığı strese ve hayatın zorluklarına gelmiş. 

Bu arada, yaşlı akademisyen porselen, seramik, cam ve plastikten ya-
pılmış çeşitli fincanlarla bir termos kahve getirmiş masaya.

Öğrenciler kahvelerini aldıklarında hoca şöyle demiş:

-Fark ettiniz mi? Hepiniz güzel ve pahalı fincanları tercih ettiniz. 
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Masada ucuzca olanlar kaldı. Her şeyin en güzelini istemek sorunla-
rınızın ve stresin nedeni. Aslında istediğiniz fincan değil, kahveyken, 
birbirinizin fincanlarına bakıp daha iyisini istediniz.

Yaşam kahveyse, iş, para ve mevki fincandır. Bazen fincana odak-
lanıp, içindeki kahvenin tadını almayı unutabiliyoruz. 

M03  MÜŞTERİ

•	 Müşteri, bilanço tablosunda yer almamasına karşın, şirketin sa-
hip olduğu en önemli varlıktır. Berry

•	 Müşteriyi sevindirmek, hepimizin oynadığı oyunun adıdır. 
Berry

•	 Müşteri şikâyetleri bir armağandır.
•	 Yaptığınız iş ve hizmetler karşısında işçileriniz heyecan duyma-

dıkları sürece, müşterilerinizin heyecanlanma şansı son derece 
düşüktür. Ernst Young

•	 Müşteriler işletmeye değil, işletmeler müşteriye bağlıdır.
•	 Müşteri birinci, bayi ikinci ve üreticide son sırada yer alır. 
•	 Müşterisi olmayan meta zayidir.
•	 Müşteri ilişkileri yönetimi CRM, şirketin, müşterilerinin ayakka-

bılarıyla yürüyebilmesidir.  Dr. Naci Çuhacı
•	 Şirkette karlılığı yaratan, üründen çok, uzun dönemli müşteri 

ilişkileridir. Tanju Akdeniz
•	 Müşterileri ile değişik kanallarla iletişime geçemeyen, kendisine 

ulaşmak ve isteklerini, şikâyetlerini, yönlendirici fikirlerini belirt-
mek isteyen müşterilerine erişim kanallarını (telefon, fax, e-mail, 
chat, sms vb.) açmayan/açamayan şirketler müşteri sadakatini 
sağlayamazlar. Zekeriya Arslan

•	 Müşteri Odaklı Kurum, kendi iç üretimine veya daha yakın za-
manlarda yaygınlaşan ürünlere göre değil, müşterilere göre yapı-
laşmış kurumdur. Ayrışma, ürünlere, üretime  dayalı klasik siste-
me göre değildir.  Müşteri segmentleri, şirket departmanlarının 
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adıdır. Üretime değil, müşteriye odaklı kurum, müşterilerdeki 
değişime daha çabuk cevap verir ve pazarı daha iyi kontrol eder. 
Kurumsal kültür dönüşümü önkoşuludur.  Dr. Kutluk Özgüven

•	 İşletmenin asıl mal varlığı; işletmenin hizmetinden memnun ka-
lan ve yeniden gelip para ödemeye istekli olan insanlardır.

•	 Başarılı şirketlerin keşfettiği gizli formül, müşterilere misafir, ça-
lışanlara insan gibi davranmaktır. Tom Peters

M04  MÜZİK

•	 Müzik insanın kalbinde büyük bir yer kaplar. Atasözü 
•	 Müzik seslerin mimarisidir. Madame de Steel 
•	 Müzik, en tehlikeli hayvanı durduracak güçtedir.

James Bramston
•	 Hep aynı telden çalan müzisyen gülünç olur. Horace Mann
•	 Müziğini amacı heyecandır. Hiçbir sanat insan kalbinde bu kadar 

yüce bir insanlık duygusu uyandıramaz. George Sand
•	 Saz çalmayan tel kadrini ne bilir. Karacaoğlan
•	 Güzel hareketler gözlerin müziğidir. Anatole France
•	 Bir memleketin ahlak bakımından nasıl idare edildiğini anlamak 

isterseniz, o ülkenin müziğini inceleyiniz. Konfüçyüs
•	 Müziğin, vahşi hayvanları yatıştıracak, kayaları yumuşatacak ve 

yüzyıllık çınarları eğecek bir çekiciliği vardır. W. Congreve

M05   MOTİVASYON

•	 Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur.
Marchall Foch

•	 Yeteri kadar nedeniniz varsa, her şeyi yapabilirsiniz. Jim Rohn
•	 İsteğiniz uyandığında ayaklarınız hafifler. George Herbert
•	 En korkulu anlarda bile ümidini kırma, unutma ki en lezzetli ilik, 

en sert kemikten çıkar.  Sadi-i Şirazi
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•	 İnsanoğlunun içinde uyuyan güçler vardır; kendisi bile şaşırır. 
Çünkü bu güçlere sahip olduğu aklından bile geçmez. Bu güçleri 
uyandırıp eyleme geçirebilse, o kişinin hayatında büyük bir dev-
rim olurdu. Swette Marden

•	 Harikulade şeyler, ancak içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde 
olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır. 
Bruce Barton

•	 Bazı yıkılışlar daha parlak kalkışların teşvikçisidir. 
William Shakespeare

•	 Başarı hataları gizler, yenilgi ise yetenekleri.  Mustafa Güngör
•	 Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol bulur, yapmak isteme-

yen de mazeret. Mc Kenzil
•	 Şevk ve heyecan, insanın başarı yolunda en büyük sermayesi ve 

güvencesidir. 
•	 Dünyanın en müflis insanı, şevk ve heyecanını kaybetmiş insan-

dır. Eğer bir insan, her şeyini kaybetmesine rağmen şevk ve heye-
canının kaybetmemişse, yeniden başarılı olabilir. H.W. Arnold

•	 İnsanın en büyük potansiyellerinden biri, diğer insanlar için fır-
satlar oluşturma yeteneğidir.

•	 Güçlü insan, diğer insanların sadakatlerini sorgulama yerine, on-
ların sadakatlerine tamamen güvenilecek hale gelir.

•	 Uğraş, didin düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti 
çalışmak zamanıdır. Tevfik Fikret

•	 Hiçbir teşvik, kişinin kedi çalışmasının sonuçlarına katlanarak 
yaşamak zorunda kalacağını bilmesi kadar etkili olamaz.
Hammer Champy

•	 Üşenme, erteleme, vazgeçme. A. Fuat Başgil
•	 Kendi omzuna tırman; başka nasıl yükselebilirsin ki!  Nietzche
•	 Bir işi doğru yapmak, niçin yanlış yapıldığını açıklamaktan daha 

az zaman alır. Henry Wodsworth
•	 İstatistikler ne derse desin, her durumda başarıya giden bir yol 

vardır. Bernard Segel
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•	 İnsana olanlar değil, o insanın içinde olanlar önemlidir.
Louis Mann

•	 Olumsuz düşünen kişi, çiğ bir yumurtayı bütün halde kabuğuyla 
yutmuş bir adama benzer. Yumurtanın kırılacağı korkusuyla ha-
reket edemez, civciv çıkacağı korkusuyla da hareketsiz duramaz. 
Rus Atasözü

•	 Aerodinamik yasalarına göre tombul ve tüylü arının uçamaması 
gerekiyordu. Herhalde bunu ona kimse söylemedi ki uçuyor! 

•	 Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı hedefler, başarısız ol-
maya da değer. Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebil-
mektir. Paul Sweeney

•	 Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiği-
niz sürece düşmezsiniz. Claude Pepper

•	 Başarı istediğini elde etmektir; mutluluk ise, elde ettiğini sevmek-
tir. Neyin hakkından gelinmez, kafa istekle birleşir birleşmez.
La Fontaine

•	 Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız.
Sang H.Kim  

•	 Başarısızlık ecel değil, öğretmendir. Başarısızlık yenilgi değil, ge-
cikmedir. Çıkmaz sokak değil, virajdır.  William Word

•	 Başarısızlık, yeniden ve daha zekice başlayabilme fırsatından baş-
ka bir şey değildir. Henry Ford

•	 Hiç kimse, başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.  
Keth Moorhead

•	 Kendine güven kazanmanın en mükemmel yolu, başarısızlığa 
imkân vermeyecek derecede iyi hazırlanmaktır.
Lockwood Thorpe

•	 Yerine getirilmiş bir görevin mutluluğu, diğer bir görevi yapabil-
me gücünü meydana getirir. George Eliot

•	 Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, 
doğruluk şaşar sanma. Tevfik Fikret
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• -

MAZHAR OSMAN’IN MAHARETİ - MOTİVASYON
-

“Aman hocam, hastalar durmadan koşuyor, durduramadık.”
-

-
rak en öne geçer. O da başlar “cuf cuf ” demeye.

-
taneye sokar. 

M06  MUSİBETLER, ZORLUKLAR, FELAKETLER,
GÜÇLÜKLER, YENİLGİLER

• 

• 

• 
• 
• Atasözü
• 
• 
• 
• 

• 
• Hz. Muhammed (sav)
• -

 Konfüçyüs
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•	 Ateşin üzerinde pişmeyen yemek lezzetli olmaz.
•	 Dağlara çıkmayan uzakları göremez. Çin Atasözü
•	 Hiçbir yol, aşılamayacak kadar yüksekten geçmez.
•	 Büyük saadetler, büyük acıların yanı başındadır.
•	 Küpe girmeden sirke olunmaz.
•	 Kadere razı olan kederden kurtulur. 
•	 Tatlı şeyler, sonu iyi biten acılardır.
•	 İnsanı olgunluğa götüren en değerli at, ıstıraptır.
•	 Eğer siz Newton’sanız kafanıza düşen elma bir aksilik değildir.
•	 Bir problemin güç olduğunu söyleme, eğer güç olmasaydı, zaten 

problem olmazdı. F. Foch
•	 Batan güneş için ağlamayın, yeniden doğduğunda ne yapacağını-

za karar verir. Dale Carnegie
•	 Öldürmeyen acılar insanı kuvvetli kılar.
•	 Acı olmadan kazanç yoktur. Adlai Stevensan
•	 Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.

William Shakespeare
•	 Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın anıdır.
•	 Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikçisidir. W. Shakes-

peare
•	 Güçlükler, başarının değerini arttıran süslerdir. Moilere
•	 Müşterek felaketlerin ıstırabı azdır. Peyami Safa 
•	 Ekmeğin en kalitesi en fazla yumruk yemiş hamurdan yapılanı-

dır. 
•	 İki şey ebediyen devam eder: Musibetler ve ihtiyaçlar.

Hz. Osman (ra)
•	 Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.
•	 Büyük insanlar, bütün acılara şikâyetsiz katlanırlar. Schiller
•	 Şükür nimeti ziyadeleştirir, şekva musibeti ziyadeleştirir.

Bediüzzaman
•	 Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten zahmetlerdir. Goethe
•	 Musibet, zekâyı eğitir. Victor Hugo



195

•	 Problem arzu edilene uymayan durumdur.
•	 Tabak sevdiği deriyi yerden yere vurur. Atasözü
•	 Musibetlere beden kuvvetiyle değil iman kuvvetiyle karşı konur.
•	 Izdırap çekilmeden saadete ulaşılmaz.  Hikmet Işık
•	 Bir problemin formülasyonu (ifadesi, ortaya konuşu) çoğu kez 

çözümünden daha önemlidir. Eğer soruna çözüm bulunamıyor-
sa, zorlanılıyorsa, belki de yanlış soru sorulmuş yada yanlış prob-
lem verilmiştir. A. Einstein

•	 İş yaşamında problemin bir tek doğru çözümü yoktur. Tek bir 
çözüm ararken çoğu kez iyi çözümleri, sağlam çözümleri, uygula-
nabilir çözümleri, başka çözümleri esinlendirecek çözümleri göz 
ardı edebiliriz. Yönetici, tek bir çözüm değil, birden çok çözüm 
istemelidir. 

•	 Yolunuza güçlükler çıkacaktır, onlara teşekkür edin. O güçlükler, 
sizin kapasitenizi ve dayanıklılığınızı denemek içindir. Siz, kar-
şı gücün oluşturduğu enerji nedeniyle, daha da sebatkâr olmaya 
zorlanacaksınız. Peki, bunu başaramayan ne olur? Kazancı nedir? 
Yaşamda dayanma gücü tabii ki. Gerçek marifet, gösterilen çaba-
dadır, yoksa başarıda değil. O kişi ister kazansın ister kaybetsin, 
şeref madalyasını hak edecektir. W. M. Punshon

•	 Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatı terk edebilen 
gayretli insanlara aittir. Çiçero

•	 Herkesin derdiyle sefasının çarpımı birbirine eşittir.
•	 Hekimoğlu İsmail
•	 Eline diken batmadan gül toplayamazsın. Benjamin Franklin 
•	 Unutulmamalıdır ki, sorun anında sorunlar tam olarak çözüm-

lenemez. 
•	 Sorunlar, sorun yaşanmayan bir zaman diliminde ve güzel bir or-

tamda çözülebilir.
•	 Problem olmayan yerde gelişme olmaz.
•	 Problemler büyük kısmı su altında kalmış, potansiyel sorunların 

su yüzüne çıkan kısımlarıdır. Su yüksekliği azaldıkça daha çok 
görünür.
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•	 İşlerin en hayırlısı en zor olanıdır.
•	 Zorluk çeken rahat bulur. Şinasi
•	 İnsanın alışamayacağı acı yoktur. Gabrielle D’annunzio
•	 Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten zahmetlerdir.

Goethe
•	 Ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıta-

sıyla neticesi, gelecek bir ağaçtır.  Bediüzzaman
•	 Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak hayatın zah-

metleridir. Goethe 
•	 Güçlükler yenmek için vardır.
•	 Bir kimseye Allah musibet vermek isterse, ona Allah dostlarını 

sevdirmez.
•	 Bela mümine ikaz, kafire azab olarak iner. 
•	 Her muvaffakiyet, bir önceki çile, gerilim ve hamlenin neticesi, 

bir bakıma ikinci bir muvaffakiyetinde sebep ve başlangıcıdır. 
M.Abdülfettah Şahin

•	 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. 
J.Keith Moorehead

•	 Engellerden yılmayın! Hayat yolundaki engeller, aşılmak içindir, 
takılmak için değil. La Edri

YÜZÜK, BUDA GEÇER  - MUSİBETLER

Bir zamanlar,  ülkenin sultanı, kendisi için çok değişik bir yüzük ya-
pılmasını ister. Öyle bir yüzük olmalıdır ki, sultan mutsuz olduğunda 
umudunu tazeleyecek, mutlu olduğunda da mutluluğun rehavetine 
kendisini kaptırmasını, tembelliğe düşmesini önleyecektir.

Hiç kimse, sultanı tatmin edecek böyle bir yüzük yapmayı başara-
maz. Sultanın adamları bir gün bilge dervişi bulurlar ve yardım ister-
ler. Sultan, yüzüğün yapılmamasına fena halde üzülür.

Derviş, sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazar. Kısa bir 
süre sonra, yüzük sultana sunulur. Sultan önceleri hiç anlam vere-
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mez; çünkü son derece sade bir yüzüktür bu. Sonra, üzerindeki yazı-
ya takılır gözü… Üzerinde biraz düşünür ve yüzü aydınlanır. Büyük 
bir mutluluk ışığı parlar gözlerinde… Sonunda tam istediği gibi bir 
yüzüğü olmuştur. 

Yüzüğün üzerindeki yazı mı?  Şu yazılıdır yüzüğün üzerinde:

“ Bu da geçer… ”

N02  NEZAKET

•	 Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.

•	 Nezaket para ile satın alınmaz, ama her şeyi satın alır. Lady Mark 
Montagu

•	 Nezaket gösterirseniz, nezaket bekleme hakkınız olur.
•	 Yeryüzünde iki çeşit insan vardır. Birlikte yaşadıkları insanla-

ra hayatı hoş edenler, beraber yaşadıkları insanlara hayatı zehir 
edenler. Auguste Breal

•	 Yalnızlığın reçetesi, hastalığın ilacıdır sevgi. Hüznün düşmanı 
mutluluğun dostudur sevgi. 

•	 Kardeşliğin başı, insanlığın temelidir sevgi. Hayatın kaynağı ya-
şamın ispatıdır sevgi.

•	 Görünürde bir sebep olmadan, her şeye gülmek de budalalık işa-
retidir. D. R. Erasmus 

•	 Nezaket gösterirseniz, nezaket bekleme hakkınız olur. 
•	 Küsmek ve darılmak için bahane değil, sevmek ve sevilmek için 

çareler arayınız. Hz. Mevlana (ra)
•	 Nezaketin modası hiç geçmez.
•	 Soğuk ve dik durma sadece ölülere mahsustur. 
•	 Bir yere zamanında gitmek, kralların nezaketidir. XVII. Lui
•	 Kafir bile olsa,hiç kimsenin kalbini kırma. Kalb kırmak Allah-ü 

Tealayı incitmek demektir. Ahmet Yesevi
•	 Davete icabet esbabı nezakettir.
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•	 Allah-u Teala, güleç yüzlü, cana yakın kimseleri sever.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Güzel bir yüz, iyi bir tavsiye mektubudur.  Publilius Syrus
•	 Nezaketsizlik aynı tabakaya mensup insanlar tarafından çirkin 

bir davranış olarak kabullenir. Büyüklerin nezaketsizliği ise zu-
lüm olarak yorumlanır. Lope De Vega

•	 Dilimiz bal satarken yüzümüz sirke satmamalıdır.
•	 Nezaket, zafiyet olarak algılanmamalıdır. 
•	 Allah-ü Teala refiktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere verme-

diği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini, yumuşak davranana 
ihsan eder. Hz. Muhammed (sav)

•	 Merdivenleri çıkarken selam verin ki, inerken size selam verecek 
birileri olsun.

ESKİ GÜNLER-ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

Bir zamanlar bir köle vardı; ancak köle olmasına rağmen çok zeki ve 
hırslı bir insandı. Kölelik yaptığı evlerde boş durmamış, yetenekleri-
ni geliştirmişti. Herkes uyurken ayakta kalmış, birkaç yabancı dil 
öğrenmiş, o çağın en önemli müzik aletlerini çalmayı başarmıştı. 
Sporcu bir kişiliğe sahipti. Çok yakışıklı oluşu da onun için olumlu 
bir puandı. Görev yaptığı bütün evlerde okumadığı kitap bırakmadığı 
için de inanılmaz bir kültür birikimine sahipti. Bu engin kültürü 
konuşmasına ve tavırlarına yansıyordu. Bütün bu özellikler sonucu, 
büyük paralar karşılığı önemli kişilere hizmet veriyordu. 

Yükselişi saraya kadar devam etti. Sarayda bir süre bahçıvanlık 
yaptıktan sonra, padişahın dikkatini çekerek hariciye nazırlığı’na 
kadar yükseldi. Bir kölenin bu şekilde ani yükselişi, o görevi uzun 
yıllardır bekleyen birçok saray ekranı tarafından kıskançlık ve ne-
fretle karşılandı. Padişahın gözünden düşürmek için fırsatlar ara-
maya başladılar. Bu eski kölenin bir alışkanlığı vardı. Sarayda bir 
odaya gizlice giriyor, içerden kapıyı kapatıyor ve bir süre sonra dışarı 
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çıkıp yeniden kapıyı kilitliyordu. Düşmanlar bu durumdan yararla-
narak iftira atmaya başladılar. İçeride sarayın bazı mücevherlerini 
sakladığını, beklide onları sattığını veya içeride bir kadın olabileceğini 
söylemeye başladılar. Dedikodular, kendisine çok güvenen padişahın 
kulağına kadar gitti. Padişah adamı huzuruna çağırarak kulağına 
birtakım dedikodular geldiğini, bu odada gizlice neler yaptığını sor-
du. Eski köle ne yaptığını söylemek istemediğini, kendisine ait çok 
özel bir şey olduğunu söylese de padişah ikna olmadı ve:” hemen 
oraya gidiyoruz!” dedi. Padişaha daha fazla direnemezdi; istemey-
erek: “peki efendim, gidelim” dedi. Dedikoducularda peşlerinden 
gidiyorlardı. İçeriye girdiklerinde, odanın içinde sandıktan başka 
hiçbir şey olmadığını gördüler. Padişah:”aç bakalım şu sandığı içinde 
ne olduğunu görelim!” dedi. Nazır, gönülsüz bir şekilde sandığı 
açtığında içinde eski bir çarık, yırtık bir gömlek, yırtık bir hırka 
ile yamalı bir pantolon gördüler. Şaşıran padişah sordu: “bunlar da 
neyin nesi?” nazır: “efendim, bunlar benim eski kölelik yaşamıma ait 
olan giysiler. 

Geçmişte yaşadıklarımı, nerden geldiğimi unutup şaşırmamak 
için her gün gelirim bunları giyerim ve aynanın karşısına geçerek 
kendime şöyle derim: geldiğin yeri sakın unutma, bir gün yine 
oraya dönebilirsin!” padişah utanarak odayı terk ederken, iftira 
atanlar öfkeyle işine dönmüşler. 

O01 - OLUMLU DÜŞÜNCE, İYİMSERLİK

•	 Hayatta ilk önce öğrenilmesi gereken dil TATLI DİL’dir. 
Barış Manço

•	 İyimser insan her belada bir fırsat, kötümser insan her fırsatta bir 
bela görür. Anonim

•	 Sadece iyimserlikle işler düzelmez, ama sadece kötümserlikle iş-
ler berbat olur.
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•	 Güzellik, görenin gözündedir. Margaret Hangerford
•	 Olumlu olanı vurgulamalı, olumsuz olanı yok etmelisi-

niz. John Mercer
•	 Her gecenin bir gündüzü vardır.  Hz. Ali (ra)
•	 Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir.  J. Swift
•	 Güneşi gözden kaçırdım diye ağlarsan, yıldızları da göremezsin. 

Tagore
•	 Bazı kimseler güllerin dikeni olduğundan yakınırlar. Ben diken-

lerin gülü olduğuna şükrederim. Alphonse Karr
•	 Olumlu düşünmek, olumsuz bir duruma olumlu tepki göster-

mektir.
•	 Ortalık ne kadar karanlık olursa olsun bir UMUT IŞIĞI vardır.
•	 Çıplak ayaklı olmak, ayaksız olmaktan iyidir. Herbert
•	 İyimser insan her belada bir fırsat, kötümser insan her 

fırsatta bir bela görür. Anonim
•	 Kötümser yalnız tüneli görür. İyimser tünelin nihayetindeki ışığı 

görür; gerçekçi, tünelle birlikte hem ışığı, hem de gelecek tüneli 
görür. J. Harris

•	 Ben hayatımın hiçbir anında karamsallık nedir tanımadım.   Mus-
tafa Kemal Atatürk

•	 Bazı kimseler güllerin dikeni olduğundan yakınırlar. Ben diken-
lerin gülü olduğuna şükrederim.  Alphonse Karr

•	 Gülün dikenleri içinde açan gül gibi her insan kötülükleri, diken-
leri içerisinde açan gül vardır. Önemli olan sevgiyle, saygıyla, sa-
bırla onu açığa çıkarmaktır.

•	 Faydalı işler müminin kaybı gibidir, bulduğu yerde sahip çıkar.
•	 Mümini sevindireni,  Allahü teâlâ sevindirir.

Hz. Muhammed (sav)  
•	 Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy
•	 Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. J.Lyly
•	 Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolay görülmez.

Aristotekes
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•	 Bazı insanlar güllerin dikenleri olduğundan yakınır, ben dikenle-
rin gülü olduğuna şükrederim. Alphonse Karr

•	 Sakal tıraş edilince daha gür çıkar.
•	 Olumsuz düşünce bulaşıcıdır, umudu söndürür. Gerçek ekono-

mik potansiyeli kullanmayı engeller.
•	 Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da, onu içimizde ta-

şımıyorsak asla bulamayız.  R.W. Emerson
•	 İnsan ilişkilerinde zarafet önemlidir.
•	 Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alma-

sını bilir. Bediuzzaman
•	 Kendini sevmeyen başkasını da sevemez, ama sadece kendini se-

vende başkasını sevemez.
•	 Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez, ümitsizlik müminin semti-

ne uğramaz. Fakat önemli olan, ümidin kaynağını bulmak ve onu 
yakın yerlerde aramamaktır. 

•	 Çıkmayan candan ümit kesilmez.
•	 Olumsuzluklar üzerine söylem bina edilemez. Yılmaz Sönmez
•	 Küçük insanlar geçmişle, büyük insanlar gelecekle meşguldür.

İYİMSERLER KULUBÜ DÜSTURLARI  -  DAVRANIŞ YASASI

Güçlü olmaya ve hiçbir şeyin huzurumu bozmasına izin verme-
meye,
Her karşılaştığım insanla sağlık, mutluluk ve varlık konusunda 
konuşmaya,
Tüm dostlarıma kendilerinin değerli olduğunu hissettirmeye,
Her şeyin güneşli tarafına bakmaya ve iyimserliğimi göstermeye,
Hep en iyi şeyleri düşünmeye, en iyi şeyler için çalışmaya ve en iyi 
şeyleri beklemeye,
Başkalarının başarısı için de kendi başarım kadar heves göstermeye,
Geçmişin hatalarını unutup, gelecekte daha büyük başarılara doğru 
gitmeye,
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Keşke yerine, bugün kaybettiğimi yarın yakalayabilme ümidiyle 
GELECEK SEFERE demeye,
Her zaman neşeli bir yüzle dolaşıp, her karşılaştığım kimseye gül-
ümsemeye,
Kazandığımda da, kaybettiğimde de hep gülmeye,
Hatalarımı, doğruyu bulmamda düzeltici olarak görmeye, 
Kendimi geliştirmeye zaman ayırdığım için başkalarını eleştirecek 
zaman bulamamaya,
Dost ve düşmanlarımı hayatın bir gerçeği olarak görmeye ve kabul-
lenmeye,
Kaygılanmayacak kadar büyük, kızmayacak kadar soylu, korkmaya-
cak kadar güçlü, üzülmeyecek kadar mutlu olmaya,
Kendi kendime söz veriyorum...

O02 - ÖRNEK OLMAK, NASİHAT, ÖYKÜLER

•	 Zor olan yargıç olmak değil mum olmak, eleştirmen olmak değil 
model olmaktır. Stephen Cohey

•	 Kalıcı olan izlenim en son izlenimdir.
•	 Bıçağı kestiren suyudur, kişiyi sevdiren huyudur.
•	 Nasihat tutmayanı musibet tutar.
•	 İyi bir örnek en iyi vaazdır. Thomal Fuller
•	 Güzel bir görünüş, sessiz bir tavsiye mektubudur.  Publius Syrus
•	 Kötü örnek, örnek olmaz. Mecelle Kuralı
•	 İyi bir adam gördüğünüz vakit onu örnek almaya çalışın. Kötü 

bir adam gördüğünüzde onun kusurlarını kendinizde de arayın.   
Konfüçyüs

•	 Öğüt, dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde 
ekseriya pek ucuza satılır. Hz. Ali (ra)

•	 Herkes evinin önünü süpürürse bütün şehir temiz olur.
Konfüçyüs

•	 Hizmette çiftçi gibi sabırlı olun, Tüccar gibi aceleci olmayın.
•	 Yaptığın işi bütün mevcudiyetinle hayatın ve mevcudiyetin ona 

bağlı imiş gibi yap.
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•	 İyi bir iltifat beni iki ay idare eder. Mark Twain
•	 Marifet iltifata tabidir.
•	 Başkalarına iyi örnek olmayan insandan fayda gelmez.
•	 En güzel öğüt örnek olmaktır.  Malcom X
•	 Vereceğiniz nasihat ne olursa olsun, faydalı olmasını istiyorsanız, 

kısa kesin.   H. Mann
•	 İyi bir insan görürseniz onu taklit edin. Kötü bir insan görünce 

ondaki kusurları kendinizde de arayın. Konfüçyüs
•	 Başkalarının hatasından ders alan insan, gerçekten akıllı insandır. 

Publilius Syrus
•	 Hayvan gibi yaşayıp insan gibi mesut olmanın imkânı yoktur.
•	 Hasta hastalığını kabul etmiyorsa, ateşinin yükselmesi faydalıdır.
•	 Medresenin ilim ruhuna, tekkenin gönül hayatına, kışlanın disip-

linine ve bu sacayağını bütünleştirecek bir
•	 Yararlı olamıyorsan hiç olmazsa zararlı olma!
•	 Sevindiremiyorsan bari kederlendirme!
•	 Takdir etmesen de tenkitlerle yerin dibine batırma!
•	 Baş nereye giderse ayaklar oraya gider.
•	 Oğul babasından daha iyi biri olmazsa, ikisi de başarısızlığa uğra-

mış demektir. Çin Atasözü 
•	 Sizi övenlerden çok, öğüt verenlere bağlanın. Boiteau
•	 En kolay herkese nasihat vermek, en güç kendi nefsine söz anlat-

maktır.  El Emiri 
•	 Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır. Şeyh 

Sadi-i Şirazi
•	 Aytmatov
•	 En kötü insan, bazen en iyi nasihati verebilir. P. J. Bailey

O03 ÖFKE, KIZMAK

•	 Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirsek, onları değil 
kendimizi cezalandırmış oluruz.

•	 Sabırlı bir insanın öfkesinden sakınınız. Le Rochefoucauld
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•	 Öfke şeytandandır; Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak 
su ile söndürülür, o halde sizden biriniz öfkelendiğinde abdest 
alsın. Ebu Davut 

•	 Siz başkasının putuna taş atmayın ki onlar da sizin ilahınıza söv-
mesinler.

•	 Hiç bir zaman kapıyı hızla çarpma; geri dönmek isteyebilirsin. 
Don Herold

•	 Kavgada yumruk sorulmaz.
•	 Birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler.
•	 Öfke kısa bir deliliktir. Horace
•	 Öfkeyle geçen her dakikanız, mutluluğunuzdan çalınmış 60 sani-

yedir. Ralph Voldo Emerson
•	 Hiddetli isen hiçbir şey yapma; fırtınalı havada yelken açılmaz. 

Euripides
•	 Öfkeli iken konuş, göreceksin ki, pişman olacağın en güzel ko-

nuşmayı yapmış olacaksın. Ambrose Bierce
•	 Öfke gelir göz kapanır, öfke gider yüz kararır.
•	 Düşmandan bile nefret etme, yanlış karar alırsın.
•	 Baltan tatlı olan öfkenin neticesi zehirden daha acıdır. 
•	 Kızmak kendini affettirmek içindir.
•	 Kuvvetli insan, öfkesini yenen insandır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Öfkeliyken konuş, göreceksin ki pişman olacağın en güzel konuş-

mayı yapacaksın. Ambrose Bierce
•	 Çamur kuruduğu zaman daha kolaylıkla temizlenir. Öfkelendiği-

nizde işlem yapmayınız.
•	 Yenilmesi gereken ilk düşmanlar, öfke ve ümitsizliktir. Alain
•	 Kızgınlık insanın lambasını söndüren bir rüzgârdır.

Brooks Akinson
•	 Kuvvetli kimse demek, güreşte başkalarını yenen değil, ancak 

hiddet anında kendine hâkim olandır.  Hz. Muhammed (sav)
•	 Öfke, tefekkürün darlığıdır. Thales
•	 Kızmak, bulunduğu kaba döküldüğü yerden daha çok zarar veren 

bir asittir. İngiliz Özdeyişi
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• 
Hz. Muhammed (sav)

• -
murdur. 

• Çok havlayan köpek ısırmaz.
• Namert kaçıra kaçıra mert yapılır.
• 

Hz. Muhammed (sav)
• 
• -

• Şahlanan eşek sırt üstü düşer.   Atasözü
• 
•   .

• 

• 
• 

Hz. Muhammed (sav) 
• -

• 

• -

• 
• Fransız Atasözü
• 



206

•	 Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateşte su ile 
söndürülür. Bu sebeple öfkelenen kimse abdest alsın.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Yenilmesi gereken ilk düşmanlar, öfke ve umutsuzluktur. Colette
•	 Ademoğullarının her biri, hatakardır, onların en hayırlıları töv-

bekar olanlarıdır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, 

kızdığı zaman öfkesini yenen kimsedir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Geç öfkelenen akıllıdır, çabuk sinirlenin ahmaklığını gösterir. 

Hz. Süleyman (as)
•	 Kavgadan kaçmak insan için onurdur, oysa her ahmak tartışmaya 

hazırdır. Hz. Süleyman (as)

YENİ KAMYON VE ÇOCUĞUN ÇEKİCİ

Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktığında, üç yaşın-
daki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekiçle kamyonunun 
kaportasını mahvettiğini görmüş. Hemen oğlunun yanına koşmuş 
ve çocuğun eline çekiçle vurmaya başlamış. Biraz sakinleşince oğlu-
nu hemen hastaneye götürmüş. Doktor, çocuğun kırılan kemiklerini 
kurtarmaya çalıştıysa da elinden bir şey gelmemiş ve çocuğun iki eli-
nin parmaklarını kesmek zorunda kalmış. Çocuk ameliyattan çıkıp 
gözlerini açtığında, bandajlı ellerini fark etmiş ve gayet masum bir 
ifadeyle, “Babacığım, kamyonuna zarar verdiğim için çok üzgünüm.” 
demiş ve sonra babasına şu soruyu sormuş: “Parmaklarım ne za-
man yeniden çıkacak?” Babası eve dönmüş ve hayatına son vermiş... 
Birisi masaya süt döktüğünde ya da bir bebeğin ağladığını işittiğiniz-
de bu öyküyü hatırlayın. Çok sevdiğiniz birine karşı sabrınızı yitir-
diğinizi anladığınızda, önce biraz düşünün. Kamyonlar onarılabilir, 
ama kırılan kemikler ve incinen duygular hiçbir zaman onarılamaz; 
genellikle kişiyle performansı arasındaki farkı göremeyiz. İnsan hata 
yapar. Hepimiz hata yaparız. Fakat öfkeyle ve düşünmeden yapılan 
şeyler, insanı sonsuza kadar rahatsız eder. Harekete geçmeden önce 
durun ve düşünün. Sabırlı olun. Anlayış gösterin ve sevin...
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P01  PARA

•	 Para kötü bir efendi, iyi bir uşaktır. P.T. Bamum
•	 İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıkla-

rını korumak için paralarını verirler. Von Goethe 
•	 Para gübreye benzer, yayılmadığı sürece pek işe yaramaz.

Francis Bacon
•	 Para insanı avlamak için en iyi yemdir. Thomas Fuller
•	 Paranızı korumak için ne kadar sıkı çalışırsanız çalışın, dışarıdan 

birileri, onu sizden alabilmek için iki misli çalışmaya hazırdırlar.
•	 Para kazandıran yere, bilgi değer bulduğu yere, insan özgür oldu-

ğu yere gider. Prof. Dr. Fevzi Yılmaz
•	 Para, menfaatçi insanlar gibi iyi gün dostudur. Arandığı zaman 

ele geçmez Halbuki aranılmadığı zaman fazlasıyla elinizdedir.
•	 En büyük kaynak tasarruftur.
•	 İş adamının parası pul, karısı duldur.
•	 Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker.  Çiçero
•	 Milletler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çökerler.  Çiçero
•	 Paraya fazla güvenin olmasın, fakat onu güvenilir bir yere koy. 

Oliver Holmes
•	 Paranın yeri kalp değil kasadır.
•	 Dünyanın en yoksul insanları paradan başka hiçbir şeyleri olma-

yan insandır. Schopen Hauter
•	 Para su gibidir, tutmazsan akar gider. Atasözü
•	 Bütün acılara dayanılır; yeter ki, ekmeğin olsun. Cervantes 
•	 Ak akçe kara gün içindir.
•	 Hem para harcayan, hem de para biriktiren adama ne mutlu.

S. Johnson
•	 Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
•	 Ayağını yorganına göre uzat.
•	 Sakla samanı, gelir zamanı.
•	 Hazıra dağlar dayanmaz.
•	 Rızk ilimle artsaydı, cahilden daha zor geçinen olmazdı.

Sadi-i Şirazi
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•	 Beklenmedik bir yerden gelen para beklenmedik bir harcamaya 
gider.

•	 Yalnız bedelinin hakkı verilen şeyler değerlidir. Thomas Paine
•	 En iyi kazanç, hassasiyetle işin üzerinde durularak ve işverene 

saygı gösterilerek elde edilen kazançtır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Para ile satın alınan sadakat, daha fazla bir para ile satılır. Seneca
•	 Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan, nereye gittiğine 

bak. Ebu Hanife
•	 Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından çok fazladır. Bacon
•	 Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsanız nereye gittiği-

ne bak. İmam-ı Azam
•	 Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile da satılır. Seneca
•	 İnsanların yaptıkları sahte paralar kadar, paraların yaptığı sahte 

insanlar da vardır. Sydney J. Haris
•	 Paranızın değerini öğrenmek isterseniz, borç para almaya çalışın. 

Benjamin Franklin  
•	 Bir liralık borç ödemek bin lira sadaka vermekten efdaldir.
•	 Kaybedilen para bir şey değildir; kaybedilen namus her şeydir.   

A. Krupp
•	 Paranın gözü, kulağı yada duyuları yoktur. Para cansız, hareketsiz 

ve ruhsuzdur. Paranın kulpu yoktur. O harcanmak, tüketilmek, 
tasarruf edilmek ve yatırımda kullanılmak için vardır.

•	 Para, yaşamı bizler için akıcı kılan bir çeşit yağa benzer. Onu iyi 
yada kötü, doğru yada yanlış, dost yada düşman yapan, bizim onu 
nasıl kullandığımızdır. Richard Templar

•	 Şefkat dolu bir gülücük parayla satın alınamaz. 
•	 Hem para kazanıp hemde hayatını yaşamak, aynı anda hem etik 

hemde zengin olmak, çok para sahibi iken de son derece hoş biri 
olmak mümkündür. Richard Templar

•	 Bir şeyin değeri, başkalarının ona vermeyi uygun gördüğü para 
miktarıyla ölçülür. 

•	 Borç, boynunuza asılı bir değirmen taşıdır, kendinizi devamlı 
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kötü hissedersiniz, aklınızın bir köşesine takılıp kalır ve kolayca 
hem sağlığınızı hemde varlık durumunuzu etkileyen bir proble-
me dönüşebilir. 

 PARA İLE ; 

    İlaç alınır, ama sağlık alınamaz.

    Yiyecek alınır, ama iştah alınamaz.

    Yatak alınır, ama uyku alınamaz.    

Bir ev alınır, ama yuva alınamaz. 

Kitap alınır, ama kültür alınamaz. 

    Eğlence alınır, ama mutluluk alınamaz

Hayatta en iyi şeyler para ile alınamayanlardır.  

New Age

P02  PLANLAMA YAPMAK, PROJELER

•	 İyi şeyler planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur.
Philip Crosby

•	 En iyi plan gerçekleşen plandır. Melih Arat
•	 Düşündüklerinizle, planladıklarınızla yaptıklarınız arasında fark 

ne kadar az ise o kadar başarılısınız demektir. R. Ali Topçu
•	 Planlar somut, belirli, işe yönelik, eylemden yana, anlaşılabilir ve 

ahlaki değerlere uygun olmalıdır.
•	 Hazırlıkla fırsatın bir araya gelmesi bizim şans dediğimiz çocuğu 

doğurur. A.Robbins
•	 Sonucu kontrol etmek istiyorsanız, sürecide kontrol etmelisiniz.
•	 Yeni bir proje başlatmak için sağlam bir iş modeli kadar, aşırı öl-

çüde duygusal davranmayan yöneticiler gerekir.
•	 Projelerin gerçekleşmeleri için kuluçka sürelerini tamamlamak 

gerekir.
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•	 Kalbimizin çarpmadığı, heyecan duymadığı projelere hiç başla-
mak gerekir. 

•	 İyi işleyen hiçbir şey maliyetli değildir. 
•	 Bir yılık bir plan yaparsanız pirinç ekin, on yıllık bir plan yapar-

sanız ağaç dikin, bir ömür boyu için bir plan yaparsanız, insanları 
eğitin. Çin Atasözü

•	 Her sorun bir projedir.
•	 Planlama ve hazırlık yapmak, teknoloji ve teçhizattan daha önem-

lidir.
•	 En iyi çözüm bile kâğıt üzerinde kalıyor ve uygulanmıyorsa değe-

ri yoktur. Çözümün gerçekleşmesi için uygulama şarttır. 
•	 Her çözüm için tek doğru olan nokta uygulamadaki tutarlılıktır. 

Abdullah Bozgeyik
•	 Yapılmış küçük işler, planlamış büyük işlerden daha iyidir. Nat-

haniel Emmons
•	 Planlamada başarısız olduğunda başarısızlığı planlamış olursu-

nuz. Planlardan daha önemli olan planlama alışkanlığını kazan-
maktır. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Bir kişinin ortalamanın üzerinde bir sonuç alabilmesi için, başka 
birilerinin daha kötü sonuç alması gerekir. 

•	 Planlar küçük balıklar gibidir, çabucak pişer. Tavaya attıktan son-
ra kendi haline bırakmazsanız dağılırlar. Karıştırmaya kalkışırsa-
nız, parçalarsınız. Birçok yatırım uzun dönemlidir, bunları ikide 
bir kurcalarsınız, ya gereksiz masraflara yol açar yada getiri açı-
sından tam olgunlaşmadan fırsat vermemiş olursunuz. 

•	 Atlamaya karar verdikten sonra, artık durulmaz. 
•	 Plansız başarı tekrarlanamaz veya geliştirilemez. 

O04  SON DURAK: ÖLÜM

•	 Evini temiz tut, her an misafir, kendini temiz tut her an ölüm ge-
lebilir. Anonim

•	 Hayatı ölü geçmeyenler ölümleriyle de hayat verirler.



211

•	 Şerefli bir ölüm şerefsiz bir ömürden daha iyidir. Tacitus
•	 Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Hz. Ali (ra)
•	 İki şeyi asla unutma; Allah’ı ve ölümü. İki şeyi de unut; yaptığın 

iyiliği, gördüğün kötülüğü. Lokman Hekim
•	 Bugünden yarına dair belli olan bir tek şey var, oda yarının ne 

olacağının belli olmadığı.
•	 Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yer-

de bekleyelim. Montaigne
•	 Herkes bu misafirhaneye uğrar ve bir iz bırakır gider.
•	 Ölüme gülen, iyi bir insandır.  Muhammed İkbal
•	 Ölümü hatırlamak hırs ateşini söndürür. İmam-ı Gazali                                                                                                             
•	 Yaşayan mevta olmaktan bin kat daha iyisidir ölmüş biri olmak… 
•	 Dünya terzi dükkânı, ölçüyü veren gider.

Wallace Martin Lindsay
•	 Köpeğin ölümü de köpekçe olur.  Çehov
•	 Yaşadığınız gibi ölürsünüz. Öldüğünüz gibi dirilirsiniz.

Hz. Muhammed (sav) 
•	 Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir ve kim 

bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. (Mâide 
Sûresi, 5:32)

•	 Her insan ne gibi ve hangi ameller üzerinde iken ölürse, o ameller 
üzerinde dirilir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir. Rooswelt
•	 Ölmek felaket değildir, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek 

felakettir.  İmam-ı Rabbani
•	 Cesurlar bir defa, korkaklar çok defa ölürler. Shakes
•	 Bir canavarı öldürmenin en uygun zamanı küçükkendir.
•	 Öldükten sonra da adının dillerde dolaşmasına çalış, çünkü ha-

yırla anılmak insan için ikinci bir ömürdür.
•	 Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir. Roosvelt
•	 Oradaki sevdiklerden ayrılmanın hüznü, buradaki sevdiklerimi-

ze kavuşmanın sevinci ile hafifletilir.
•	 Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yer-

de bekleyelim. Montaigne
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•	 O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tut-
sun. Mark Twain

•	 Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbiri-
ni kırıp geçirmekte. İmam-ı Gazali

•	 Hakikatin ömrü sonsuzdur. F.Herczeg
•	 Ölüm olmasaydı, hayat bütün güzelliğini kaybederdi. Gogol
•	 Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yu-

tar. Victor Hugo
•	 Unutulmak yarı ölüm gibidir. Hastalarınızı unutmakla, onları, 

daha yaşarken ölüme mahkûm etmeyiniz. Mahmut Yesari
•	 Bir mezar taşıdır insandan yarına kalan, onu başkası yaptırır, gay-

risi yalan. Yaşar Çalışkan
•	 Oğlum, bu dünyaya kiracı gibi yerleş. Ev sahibi gibi yerleşirsen, 

gitmesi zor olur. Abdülaziz Bekine
•	 Yaşayan mevta olmaktan bin kat daha iyidir ölmüş bir diri ol-

mak.
•	 Âlim ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. Hz. Ali (ra)
•	 Oğlum, bu dünyaya kiracı gibi yerleş. Ev sahibi gibi yerleşirsen, 

gitmesi zor olur. Abdülaziz Bekkine
•	 Sapasağlam kalp sektesinden ölenler vardır. Kıyamet bir bakıma, 

kâinatın kalp sektesidir.
•	 Kim bir insan öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir ve kim 

bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.

İYİ DÜŞÜNÜN...
GEÇEN YILDA GEÇEN YILI YAŞADINIZ MI ?
Geçen yılınızı iyi geçirdiniz mi?
Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi?
Bu yıl gün ışığı ile hiç uyandınız mı?
Kaç defa güneşin doğuşunu izlediniz?
Hiçbir sebebi yokken kaç kişiye hediye aldınız?
Kaç sabah yolda gördüğünüz bir kediyi okşadınız?
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Yeni doğmuş bir bebek bu yıl hiç parmağınızı sımsıkı tuttu mu?
Ve siz bu bebeği kokladınız mı?
Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna şaşırdığınız oldu mu?
Bu yıl kendinize kaç oyuncak aldınız?
Çocuklarınızla en son ne zaman oynadınız?
Hanımınıza en son ne zaman hediye aldınız?
Kaç defa gözlerinizden yaş gelene kadar güldünüz?
Bu yıl... yaşlı bir ağaca sarıldınız mı?
Çimenlerin üzerine uzandığınız oldu mu?
Ya da çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı mırıldandınız mı?
Martıları beslemenin güzelliğini kaç defa yaşadınız?
Bu yıl suyun üzerinde taş kaydırdınız mı?
Ve hiç kuşlara yem attınız mı?
Bu yıl dalındaki biri çiçeği koparmadan hiç kokladınız mı?
Bu yıl kaç defa gökkuşağı gördünüz? 
Yada hediye verdiğiniz bir çocuğun gözlerindeki ışığı?
Kaç defa mektup yazdınız bu yıl? Ve kaç mektubunuza cevap 
aldınız?
Kaç tane beli bükülmüş ihtiyarı ziyaret edip duasını aldınız?
Kaç kişinin gözyaşını sildiniz, kaç yaralı parmağı sardınız mı?
Kaç yoksula yardım edip dertlerine derman oldunuz?
Hastahaneyi, mezarlığı, huzur evini kaç defa ziyaret edebildiniz?
Eski bir dostunuzu aradığınız oldu mu?
Kimseyle barıştınız mı bu yıl?
Siz, aslında mutlu olduğunuzun kaç defa farkına vardınız?
Ve...
İyi bir yılın, bunlar ve bunlara benzer bir çok KÜÇÜK ŞEY’e bağlı    
olduğunu hiç düşündünüz mü?
Yeni yılda düşünün! Yayılın çimenlerin üzerine,
Acele edin,Er yada geç, Çimenler yayılacak üzerinize… 

Jacques Prevert 
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R01 REKABET, RAKİP

•	 Her yerde olamayan hiçbir yerde olamaz. 
•	 Bütün oyunlarda atılan gol kadar yenilen gollerde önemlidir. So-

nucu belirleyen, ikisinin farkıdır. Attığımız golleri sayıp sevinir-
ken yediklerimizi de saymak, artıda olmak zorundayız. 

•	 Ne yaptığını bilen küçük guruplar, ne yaptığını bilmeyen büyük 
gurupları yener. 

•	 Rakiplerinizden daha hızlı öğrenme yeteneği, belki de rekabette-
ki tek sürdürülebilir avantajdır. Arie De Geus

•	 Rekabet, ürünlerde en iyiyi, insanlarda en kötüyü ortaya çıkarır.  
David Sarnoff

•	 Ekonominin temel kurallarından birisi: Hiçbir ürün sürekli yük-
sek karla yürüyemez. Rakipler çoğalır ve rekabet karlılığı indirir. 
İnşaat sektöründe artan konut üretimi rekabeti en üst seviyeye 
çıkartmıştır. 

•	 Ancak rekabetçi, belirli büyüklükte müşterisine yakın ve onla-
rın ihtiyaçlarına göre hizmet verebilen, belirli ölçek ekonomisine 
sahip olan şirketler uzun vadede ayakta kalabilir. Maliyet odaklı 
rekabetçi yapının kazanılması şarttır. 

•	 Düşman uyur, rakip uyumaz.

S01   SABIR, MUSİBETLER, ZORLUKLAR,
GÜÇLÜKLER, SEBAT

•	 Her türlü sıkıntının en iyi ilacı sabırdır. Titus Marcius Plantus
•	 Beklemesini bilenin her istediği olur. Hugo Hohun
•	 En karanlık an, şafak sökmeden önceki andır.
•	 Sabır acı, fakat meyvesi tatlıdır.  J.J.Rouesseau
•	 Demir mıknatısa âşıktır. Hep ona doğru koşar, zaferde sabra 

âşıktır ve devamlı ona koşar. Sühreverdi
•	 Hoşlanmadığınıza sabretmedikçe, hoşlandığınızı elde edemezsi-

niz. Hz. İsa (ra)
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•	 Sabır ve zaman: İşte benim bahadır askerlerim.  Tolstoy
•	 Değişmeyen şeyler yalnız sabırla hafifler.  Horas
•	 Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır 

gerekir.  Hatimi Esam 
•	 Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatı-

rarak elde edersiniz.. Kırarak değil.   Arnold Glassow
•	 Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin. 

Hz. İsa (ra)
•	 Ne kadar yoksuldur sabrı olmayanlar.  William Shakespeare
•	 Sabreden zafer kazanır.   Hz. Muhammed (sav)
•	 Tarçına benzer insan, dövülüp ezildikçe değerlenir.

John Webster
•	 Sabırda musibet, hüzün ve telaşta menfaat yoktur.

Hz. Ebu Bekir (ra)
•	 Sabır yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır. Kuşeyri
•	 Gerçek sabır, musibetin insanı ilk sarsması anında gösterilen sa-

bırdır.  Hz. Muhammed (sav)
•	 Bana Bir bela gelirse üç bakımdan sevinirim:
•	 Belayı Allah-ü Teala göndermiştir. Sevgilinin gönderdiği her şey 

tatlı olur.
•	 Daha büyük bir bela göndermediği için şükrederim.
•	 Allah-ü Teala boş yere faydasız bir şey göndermez.
•	 Belaya karşılık ahiret de nimetler ihsan eder Dünya belaları az, 

ahiret nimetleri sonsuz olduğundan gelen belalara sevinirim.
Hz. Ömer (ra)

•	 Sabreden beladan kurtulur.
•	 Duvarı nem, insanı gam yıkar.
•	 Gece, neye gebeyse onu doğurur.  Hz. Mevlana
•	 Bazen doğru zamanda harekete geçmek için sabretmek, hemen 

hareket etmekten iyidir. Melih Arat
•	 Başlayan her şey biter. Melih Arat
•	 Sabrın alameti; şikâyeti terk, musibeti ve sıkıntıları gizlemektir. 

Abdullah Harraz
•	 Sabreden beladan kurtulur.   Hz. Muhammed (sav)
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•	 Ağlayıp sızlamak SABIR’ dan daha fazla yorucudur. Hz. Ali (ra)
•	 İçinde şükür olmayan sabır boşuna beklemektir.
•	 Hoşlanmadığınıza sabretmedikçe, hoşlandığınızı elde edemezsi-

niz.  Hz. Ali (ra)
•	 Sabır ve zaman: İşte benim bahadır askerlerim. Tolstoy
•	 Deha uzun bir sabırdır.  Addison
•	 Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır. Rouesseau
•	 Bir problemin güç olduğunu bana söyleme. Eğer güç olmasaydı, 

zaten bir problem olmazdı. F. Foch
•	 Sabır öyle bir ağaçtır ki, meyvesi baldan tatlıdır. A. Münir Cerit
•	 Sıza sıza göl olur, Akar akar yol olur. Yaradan dileyince az çoklar-

dan bol olur.
•	 Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.  H. De Balzac
•	 Sabır, umut etmek sanatıdır. Vauvenargues 
•	 Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. W. Shakespeare
•	 Sabır genişliğe ulaşmanın, kurtuluşa ermenin anahtarıdır.

Hz. Mevlana (ra)  
•	 Sabır, ümit etme sanatıdır. Vauvenargues 
•	 Bir avuç sabır, bir kova beyinden üstündür.  Hollanda Atasözü
•	 Sabır, er kişilerin ahlakıdır. Ebul Hasan
•	 Sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.
•	 İyi şeyler için her zaman beklemeye değer.
•	 Sabır feraha ermenin, hayırlı neticenin anahtarıdır. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Çakıl taşlarını kemale erdiren çekiç darbeleri değil, suyun okla-

yışlarıdır. Tagore
•	 Daha az, daha çoktur. Daha basit, daha iyidir. 
•	 Çabuk kuruduğu zaman çok daha kolay temizlenir.

EDİSON’DAN DERSLER

1.Azimli, inançlı ve çalışkandı. Bu en önemli üç iksirden dola-
yı başarı onun için kaçınılmazdı. 1914 gecesi fabrikası birkaç saat 
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içinde yanıp kül olan Edison, “Hatalarımız yandı gitti, şimdi ye-
niden başlayabiliriz” diyerek değerlendirdiği yangından üç hafta 
sonra üstün inanç ve azim göstererek ilk gramofonu icat etmiştir.  
Edison başarı sırrını şu sözleriyle özetler: “Başarının yüzde doksan 
dokuzu ter, yüzde biriyse zekadır.” 

2.Başarılı olmada en önemli püf noktalardan biri de “sabır” dır. Edi-
son başladığı işte müthiş bir sabır ve sebat gösterir, bütün olumsuz-
luklara rağmen çalışmasına devam ederdi. Sabrının ve çalışmasının 
mükafatını, kendisi için hayal gibi görünen şeylerin başarıyla sonuç-
lanmasıyla alırdı. Edison, “Evet, ben hayalimi 999 başarısız deney-
den sonra binincide gerçekleştirdim!” diyor. 

3.Ufku çok açık, mükemmel bir düş gücüne sahip Edison, devamlı 
fikir üreterek kendisini yenileyen bir mucitti. “Günde en az beş fikir 
üretin, bu yılda yüzlerce fikir eder. Bunlardan sadece birisi bile işini-
ze yarasa hayatınız kolaylaşır” demektedir. 

4.Tekdüzelikten uzaktı. Hep farklı olmak ister, çalışmalarında farklı 
yolları denerdi. Nitekim ampülün icadı aşamasında 999 deney yapıp 
bu deneylerin her birini başarısızlık değil, belki başarıya gitmeyen 
bir yolu daha keşfetmek olarak değerlendiriyordu ve Edison, bu ko-
nuda “İşe ya da başka bir yere giderken hep aynı yolu kullanmayın, 
hep aynı kitapları okumayın, hep aynı kişilerle arkadaşlık etmeyin. 
Böyle yaparsanız yeni bir şey öğrenemezsiniz” der. 

5.Başarılı olmada mükemmel stratejilere sahipti ve neden, nasıl fay-
dalanacağını iyi bilirdi. Çevresindekilere de “Elinize aldığınız kitaba 
veya dergiye önce dikkatlice bakın, sonra da faydalanabileceğiniz 
farklılıkları görün” öğüdünde bulunmaktadır. 

6.Müthiş bir merak ve o meraktan kaynaklanan fevkalade bir araş-
tırma ruhuna sahipti. “Bir kutunuz olsun. İçine enteresan bulduğu-
nuz reklamları, yazıları, haberleri, karikatürleri, esprileri koyun. Bir 
problemle karşılaştığınızda kutunuza göz atın!” demektedir. 
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7.Başarıda önemli bir kural olan not tutma tekniğiniz ne kadar ge-
lişmiş... İşte Edison bunu mükemmel şekilde başarmış ve öldüğünde 
arkadaşında yapmak istediklerini, planladıklarını, tecrübelerini kay-
dettiği 2.900 defter bırakmıştır. Ve yine çevresindekileri şu tavsiyede 
bulunmuştur. “Mutlaka not tutun. Aksi halde bütün fikirleri unutur-
sunuz. Çünkü söz uçar, yazı kalır.” 

8.Edison’un başarılı olmasındaki bir diğer sır ise çalışmalarını müm-
bit bir zeminde, kendisinin en çok motive olabildiği bir saatte ve fay-
dalanabileceği kişilerin yanında gerçekleştirmesidir. “Hangi ortamda 
daha verimli olup fikir üretebildiğinizi tespit edin. Bu konuda sizi en 
çok motive eden kişiyi, yeri ve saati belirleyin” tavsiyesinde bulunur.

9.Her saatin bir altın değerinde olduğunun farkında olan Edison, za-
manı mükemmel şekilde kullanırdı. “Zaman insanın sahip olduğu 
yegane sermayeyi akıllıca kullanmayı bilmektir” der.

S02  HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

•	 İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, daha sonra kay-
bettikleri sağlıklarını kazanmak için kürekle kazandıkları parala-
rını kepçeyle harcarlar. Von Goethe

•	 Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet ci-
handa bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

•	 Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidirler. Thomas Fuller
•	 Koruyucu sağlık adına bir adım, tedavi adına yüz adımdan daha 

yararlıdır.
•	 Ayağını sıcak tut, başını serin, hayatını yaşa düşünme derin.
•	 En hayırlı ilaç Kur’andır . Hz. Muhammed (sav)
•	 Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne
•	 Sağlık varlıktan yeğdir.
•	 Hastayı ziyaret eden bir kimse, Allah için bir gün oruç tutmuş 

gibi olur. Hz. Muhammed (sav)
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•	 İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.  Hz. Muhammed (sav)
•	 Kan vermek: Yılda iki kez kan vermek insanı zinde ve sıhhatli 

kılar.
•	 Sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde yaptırılması sağlık açı-

sından önemlidir.
•	 Aşırı üzüntü ve aşırı sevinç zararlıdır, kanı pıhtılaştırır. 
•	 Hastalık sağlığın zekatıdır. 
•	 İnsanın sağlığını koruyan iki faktör vardır. İşini sevmesi ve hayatı 

sevmesi. Sigmund Freud 
•	 Dört şeyin kıymetini, ancak dört kimse bilir:
•	 Gençliğin kıymetini ancak ihtiyarlar ,
•	 Afiyetin kıymetini ancak musibet zedeler,
•	 Sıhhatin kıymetini ancak hastalar,
•	 Hayatın kıymetini ancak ölüler bilir. Hatim-i Esam    
•	 Deva fazla alınırsa deva olmaktan çıkar.
•	 Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.

Arap Atasözü
•	 Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eflatun
•	 Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Emerson
•	 İnsan ağlamayınca, birçok şeyi içine atınca tuzlu gözyaşı dışarı 

akamayınca insanın gözaltı torbaları oluşur. 
•	 Vücudun hastalıklardan korunması, sağlığın temini ve moralin 

düzelmesi için Yılda en az bir kez kan verilmelidir.
•	 Ayağını sıcak tut, başını serin, boş ver olaylara, düşünme derin.
•	 Sağlık, varlıktan yeğdir.

EN YÜCE HEKİM – SAĞLIK

Konfüçyüs’e, ülkesinde yüce hekim bulunup bulunmadığını sorarlar. 
Konfüçyüs: 

- “ Şu dağın ardındaki hekim, hastaları görür görmez sorunlarının 
ne olduğunu anlar ” der.
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Soranlardan biri:

- “ Bu durumda, ülkenin en yüce hekimi odur herhalde ” der.

- “ Hayır ” diye yanıtlar Konfüçyüs. “ Ondan daha yücesi, öbür dağın 
ardında oturur. O, verdiği ilaçlarla en ağır hastaları yataktan kaldırır. 
”

“ Bu durumda ülkenin en yüce hekimi o olmalıdır herhalde ” diye 
sorulunca da Konfüçyüs;

“ Hayır, iki köy ötedeki hekim en yücedir; çünkü o insanlara hasta 
olmamanın yollarını gösterir.” der.

S03 SAĞLIKLI ve DENGELİ BESLENME

•	 Bol bol yiyen bel bel bakar.
•	 Acıkmadan yememeli, doymadan kalkmalıdır. Temel kaide ola-

rak, yemek sofrasından hafif aç kalkmak alışkanlık haline geti-
rilmelidir. 

•	 Karnını iyi doyurmanın en uygun zamanı, vücudun yiyecekleri 
yağa dönüştürme imkânının en az olduğu sabah saatleridir. En 
kötü zamanı ise metabolizmanın yavaşladığı gecenin geç saatle-
ridir.

•	 Ben yemek için yaşamam, yaşamak için yerim. Sokrat
•	 Sulu yemekler, katı yemeklerden önce yenmelidir. Hazmı çabuk 

olduğundan, meyve ile ilgili olan şeyler yemekten önce yenme-
lidir. Çiğ yiyecekler, pişmiş yiyeceklerden önce yenmelidir.

•	 Yemeğin hayırlısı, kalabalıkta yenendir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kalplerinizi, çok yemek ve içmekle öldürmeyiniz.  Hz. Muham-

med (sav)
•	 Karnını iyi doyurmanın en uygun zamanı, vücudun yiyecekle-

ri yağa dönüştürme imkânının en az olduğu sabah saatleridir. 
En kötü zamanı ise metabolizmanın yavaşladığı gecenin geç 
saatleridir.
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•	 Sofralarınız yeşilliklerle süsleyiniz. Çünkü o, besmele ile birlikte 
şeytanı durdurmaz kovar. Hz. Muhammed (sav)

•	 Pişmiş aşa tuz katılmaz. 
•	 Yemeğin hayırlısı, kalabalıkta yenendir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kalplerinizi, çok yemek ve içmekle öldürmeyiniz.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Zencefil, sarımsak, ısırgan, acı biber şifadır. 
•	 Mercimek çorbası beyine güç verir.
•	 Allah’ın en sevdiği yemek, üzerinde çok el bulunan yemektir. Hz. 

Muhammed (sav)
•	 Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu göğün bereketlerinden 

indirmiştir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Ayakta ve yürürken yemek yenmemelidir.
•	 Yemek hazmedilmeden yatılmamalıdır. Yemek en az bir-iki saat 

önce alınmalıdır. Ağır, yağlı yiyecekler alınmamalıdır.  
•	 Yemekten önce kavun yemek, karnı yıkar, hastalığı kökünden sö-

küp atar. Kim, kavunu ekmekle birlikte yerse, Allah onun yetmiş 
çeşit hastalığını bertaraf eder. Hz. Muhammed (sav) Kavun me-
saneyi temizler, vücuda zararlı olacak şeyleri önler, ağız kokusu-
nu giderir, baş ağrısına iyi gelir. İştah açar.

•	 Zeytinyağını yiyin. Onunla yağlanın, çünkü basur hastalığına iyi 
gelir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Helal bir dirhemle bal satın alıp yağmur suyu ile içilirse, her has-
talığa şifa olur. Hz. Muhammed (sav)

•	 Çörek otu, ölüm hariç bütün derde devadır.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Kabak dimağı güçlendirir, aklı arttırır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Aç karnına ayva yiyiniz, çünkü o gönlü toplar, kalbe cesaret verir, 

göğüs darlığını önler. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kuru üzüm fıstık ile karıştırılarak yenirse, unutkanlığa giderir, 

zihni açar, aklı geliştirir.
•	 Her narda mutlaka cennet sularından bir damla vardır.

Hz. Muhammed (sav)
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•	 İncir yiyiniz. Eğer cennetten inen bir meyve vardır dersem, onun 
incir olduğunu söylerim. Çünkü basuru iyileştirir, nikris hastalı-
ğına da iyi gelir. Hz. Muhammed (sav)

•	 Her hastalığın başı mideyi yemekle doldurup bozmaktır. Hz. 
Muhammed (sav)

•	 Tuz olarak, okyanuslardan elde edilen tuz veya daha iyi içinde 84 
element bulunan doğal yöntemlerle üretilmiş Himalaya tuzunu 
kullanmak yararlıdır.

•	 Sindirim süreleri çok farklı olduğundan, meyve ve sebzeleri aynı 
öğünde yememeliyiz. Taze meyveler 90 dakikada, sebzeler ise 3 
saatte hazmedilirler.

•	 Muz, incir, üzüm gibi tatlı meyveler ile ekmek gibi nişastalı ürün-
ler bir arada yenmesi, midede aşırı fermantasyonun oluşmasına 
sebep olacağından kesinlikle kaçınılmalıdır.

•	 Etler, bol miktarda taze sebzeler ile iyi kombine edilebilir. Et veya 
balık, ekmek ile beraber kombine edilmemelidir. Et ile birlikte 
makarna, pilav, patates, karbondihratlı diğer ürünler yenmez. Sa-
dece sebze yenir. 

•	 Sebzeler temizleyici, meyveler besleyicidir. 
•	 Bebekler, hastalar ve yaşlılar suya gereksinim olsa bile susuzluk 

duymayabilirler. O nedenle, su ihtiyacını hissetmeyen bu kişilere, 
yakınları tarafından yardımcı olunmalıdır.

•	 Yemek yedikten sonra doksan dakika sonra egzersize başlanmalı-
dır. Egzersiz yapanlar, yapmayanlara göre daha az hastalanırlar. Her 
gün yapılacak ve 30 dakika sürecek orta derecede bir egzersiz prog-
ramı yeterlidir. Egzersiz ile vücudumuzu temizleyerek toksinlerin 
atılmasını, bağışıklık düzenimizin güçlenmesini sağlayabiliriz.  

•	 Pozitif düşünce olmadan sağlıklı olmak mümkün değildir. Bu po-
zitif zihin ve ruh halinizle yediğiniz yemek, içtiğiniz su, yaptığınız 
egzersiz hepsi anlamlı bir bütün halinde bir araya gelerek sağlıklı, 
mutlu ve başarılı bir yaşama sahip olmanız yolunda en önemli 
adımı atmanızı sağlayacaktır. 
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•	 Sağlık için 3 beyazın fazlasından uzak durulmalıdır: Un, şeker, tuz.
•	 Sebze ve meyveler sezonlarında yenmelidir. Yazın yaz, kışında kış 

sebze ve meyveleri yenmelidir. Yazın karpuz, domates yenmeli, 
portakal suyu içilmemelidir. Kışın ise portakal suyu içilmeli, do-
mates yenmemelidir. Allahü Teala her şeyi vaktinde yaratıp bizim 
emrimize veriyor. 

•	 Pişmiş aşa su katılmaz. 

S03  SATIŞ SANATI

•	 Satışın sırrı anlatmak değil aslında dinlemektir.
•	 Her satıcı bir endeks dâhilinde başarılı olur. Yapılan ortalama 

100 görüşme/ziyaretten 10 satış kapatan satıcının başarı endeksi 
10 dur. 20 satış yapmak istiyorsa ortalama 200 görüşme yapma-
lıdır. 

•	 Kendimize yakın olan tiplere satış yapma olasılığımız yüksektir, 
ama zıt kişiliklerde zorlanırız. 

•	 Karşımızdakinin hobilerini bilirsek onunla doğru iletişim kur-
makta zorlanmayız. 

•	 Müşteriyi kapıda karşılayın, kapıya kadar uğurlayın. 
•	 Satış esnasında müşteriyle temas çok önemlidir. İnsanların eli-

ni sıkmak güveni dolayısıyla satışı arttırır. Müşterinin dirseği-
nin alt kısmına 3 saniyeden az olmamak üzere dokunmak satış 
performansını arttırır. Bu şekilde temas arttıkça satışların arttığı 
gözlemlenmiştir.

•	 Satıcı vaat ettiğini mutlaka yerine getirmeli, yapamayacağını vaat 
etmemelidir. Hatta bazen vaat ettiğinden daha fazlasını yaparak 
müşterisine sürpriz yapmalı ve onu sevindirmelidir. 

•	 Satışta, görüşmenin ilk saatinde müşterinin %80 konuşmasına 
izin verilmeli ve dinlenmelidir. Konuşma 30 saniyelik zamanlara 
bölünmelidir.
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•	 Müşterileriniz için gerektiğinde kuralları esnetin ve engelleri 
kaldırmak için çaba sarfedin.

•	 Satış temsilcisi, müşterilerle devamlı iletişim halinde değilse he-
deflenenden uzaklaşıyor, kendisini besleyen trafodan uzaklaşı-
yor demektir.

•	 İnsanlar kedilerine benzeyen insanlara daha fazla güvenirler. Sa-
tıcı, müşterinin kişiliğine ne kadar uyum sağlarsa o kadar başarılı 
olur. Müşterinin güvenini daha hızlı kazanmanın yollarından bi-
risi de “Yansıtma Tekniği” dir. Satıcı müşterin hareketlerini 20-30 
saniye ile taklit eder. Ses tonunu ve hızını müşterininkine benze-
tir. Böylelikle müşterinin güveninin kazanılması kolaylaşır. 

•	 Satış yapılabilecek en kolay insanlar mevcut müşterilerdir. Yeni 
bir müşteri kazanmak mevcut olanı devam ettirmekten 5 kat 
fazla maliyetlidir.

•	 Azalan satışlar kavramı yerine, istikrarlı satışlar kavramı üzerine 
odaklanmak gerekir.

•	 Müşteri hizmetlerinde insani ilişkilerin payı yüzde 87,5 tur. İn-
sani yönümüzü, performansımızı yükseltmemiz şarttır.

•	 Pazarlama olmayan bir iş karanlıkta göz kırpmaya benzer, ne 
yaptığınızı siz bilirsiniz, ama karşınızdaki bilmez.

•	 Fiyatların dünkü hareketine bakarak yarın ne yöne gideceğini 
öngören kanıtlanmış tekniklere iltifat etmeyin her zaman. Kala-
balıkları izlemeyin, değerin peşinden gidin. Richard Templar

•	 Satış teklifi yapmanın hiçbir riski yoktur. 
•	 Sizden bir kez alışveriş yapan, ileride tekrar alışveriş yapmaya 

yatkındır. 
•	 Satış bütün zenginliklerin üzerine kurulduğu kayalık zemindir. 

Zengin olmak için yaptığınız her şeyin içinde mutlaka satış yer 
alır. Bazen kendinizi, becerilerinizi, vasıflarınızı bazen malınızı, 
bazen de fikirlerinizi satarsınız. Satışsız para kazanılamaz.

Richard Templar
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FAREYİ BEKLEYEN KEDİ-BAŞARI İÇİN ISRARLA TAKİPÇİ 
OLMALI!

Emevi devlet adımlarından Ziyad, bir gün bir meclise girdi. İçerde 
bir kedi vardı. Adamları onu meclisten kovalamak istediğinde, Zi-
yad, “Kediyi kendi haline bırakın” dedi.

Öğle ve ikindi namazlarını mescidde kıldıktan sonra, meclise geri 
döndü. Güneş batmak üzereyken, ortaya bir fare çıktı. Ve kedi, he-
men fareyi yakaladı.

Bu olay üzerine, Ziyad şöyle dedi.

Kim ihtiyaç sahibiyse, ihtiyacını elde etmek için, bu kedi gibi ıs-
rarla takipçi olsun.

S04  SEVGİ, HOŞGÖRÜ, DİYALOG

•	 Birbirimize içtenlikle vereceğimiz bir yudum sevgi, bize kucak 
dolusu geri döner.

•	 Sevgi korkudan özgürleşmektir.
•	 Sevgiyle bakabilen göz, güzel gözdür.
•	 Tatlı dildir, güler yüzdür insanları süsleyen. Kusurları görme-

mektir, dostlukları besleyen. Anonim
•	 Tamamıyla doğru olsa da sert söz insanı yaralar.  Sophokles
•	 Hayatı sevmek, ondan keyif almak, insanlarla paylaşmak ömrü 

uzatır.
•	 Bir insanı iyi hissettirmek mutluluktur.
•	 Dünya bir aynadır. Sen ona gülersen oda sana güler. Sen ona 

ağlarsan oda sana ağlar.
•	 İnsanları birbirine bağlayan en kuvvetli yapışkan SEVGİ’DİR.
•	 Kardeşliğin başı, insanlığın temelidir sevgi. Hayatın kaynağı ya-

şamın ispatıdır sevgi.
•	 Yalnızlığın reçetesi, hastalığın ilacıdır sevgi. Hüznün düşmanı 

mutluluğun dostudur sevgi. 
•	 Demokrasinin, gelişmişliğin, oturmuşluğun olmadığı toplum-

larda, firmalarda hoşgörü olmaz.
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•	 Karşımızda kopyalarımızı görmek sevdasından vazgeçmeliyiz.  
•	 Sevgi hepimizin kusurlarını örter, ufkumuzu genişletir.
•	 Yüreğini sevgi ile o kadar doldur ki, nefrete yer kalmasın. 
•	 Sevilmeyen yol, kalabalık olsa da ıssızdır.  Tagone
•	 Sevmek vazife, sevilmek imtiyazdır.
•	 İnsanları sevin, eşyaları kullanın. Asla ama asla bunun tersini 

yapmayın. Saffet Dağdeviren
•	 Sevilmek etkili olunmayla birlikte olursa değerlidir.
•	 Sevgiden acılar tatlanır, bakırlar altın olur. Sevgiden kirli ve bu-

lanık sular duru hale gelir. Hz. Mevlana
•	 Eğer yeterince sevebilseniz dünyanın en güçlü insanı olurdunuz. 

Emmet Fo
•	 Neşe insanlığa verilmiş en büyük armağandır. Mark Twain
•	 Sevilmeyen yol kalabalıkta bile ıssızdır. Tagore
•	 Sevgi insanı birliğe, bencillik ise yalnızlığa götürür.  Schiller
•	 Hayatı sevmek, ondan keyif almak, insanlarla paylaşmak ömrü 

uzatır.
•	 Birbirimize içtenlikle vereceğimiz bir yudum sevgi, bize kucak 

dolusu geri döner.
•	 Eğer insan kendi görüşlerini, inançlarını tartışmaya açık tutu-

yorsa o insan diyaloğa, hoşgörüye açık insandır.     
•	 Bir sistem, bir insan kendisine, firmasına ne kadar güvenebili-

yorsa o ölçüde hoş görülüdür.
•	 Kendin için sevdiğini, başkaları içinde sevki müslüman olasın. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Vücut kocar, gönül kocamaz. Atasözü
•	 Yalnızlığın reçetesi, hastalığın ilacıdır sevgi. Hüznün düşmanı 

mutluluğun dostudur sevgi. Kardeşliğin başı, insanlığın temeli-
dir sevgi. Hayatın kaynağı yaşamın ispatıdır sevgi.

•	 Bir tutam ot deveye hendek atlatır.   Atasözü
•	 Garibe bir selam bin altın yerine geçer. Atasözü
•	 Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin nefret ettirmeyin.

Hz. Muhammed (sav)
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•	 Sevginin ürünü olarak açarız gözlerimizi dünyaya. Sevgiyle bü-
yürüz, büyüdükçe severiz. Olgunlaştıkça sevgiye bakışımız da 
olgunlaşır bizimle birlikte.

•	 Giden muhabbete hiç kimse yetişemez. Cenap Şehabettin
•	 Kendini sevenin rakibi olmaz. Benjamin Franklin
•	 Herkes, Cennet’e kendi yoluyla gider. Büyük Frederick
•	 Zenginlik, mal çokluğu ile değil; asıl zenginlik, gönül zenginliği-

dir. Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanoğlunun en büyük zayıflığı hayattayken insanlara, onları 

ne kadar sevdiğini söylemekte tereddüt etmesidir. O.A. Battista
•	 Sevgi, hırs ve heyecan ilimle birlikte olursa ŞUUR, ilimsiz olursa 

TAASSUP oluşur.
•	 İnsan sevmediğinden istifade edemez. Frank Gaines
•	 Sevilmek için sevimli olunuz. Saygı görmek için saygı duyunuz.

EFLATUN - SEVGİ

Eflatun’a iki soru sormuşlar. Birincisi; “İnsanoğlunun sizi en çok şa-
şırtan davranışları nedir?” imiş.

Eflatun tek tek sıralamış:
•	 Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki 

çocukluklarını özlerler…
•	 Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri 

almak için de para öderler…
•	 Yarından endişe ederken, bu günü unuturlar. Dolayısıyla ne bu-

günü, ne de yarını yaşarlar…
•	 Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler…
Sıra ikinci soruya gelmiş; “Peki sen ne öneriyorsun?
Bilge yine sıralamış:
Kimseye kendinizi “sevdirmeye” kalkmayın! Yapılması gereken tek 
şey, sadece kendinizi “sevilmeye” bırakmaktır…
Önemli olan; hayatta “en çok şeye sahip olmak” değil; ” en az şeye 
ihtiyaç duymaktır…”
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İLAÇ-TATLI	TARİFLERİ
Her	kim	bu	tatlıdan	üç	lokma	yerse,

göğsüne	şifa,	gönlüne	nur,	içine	rahatlık	dolar.
01. Sevgi   Tatlısı: Malzeme: 1	adet	lekesiz	gönül	–	1	adet	açık	
yürek	–	500	gr.	Güleryüz	-250	gr.	Tatlı	dil	–	100	gr	hürmet	–	1	

çorba	kaşığı	sevgi	–	1	çay	kaşığı	hoşgörü	–	1	su	bardağı	iyi	
niyet	-1	ölçek	dürüstlük	–	göz	kararı	saygı.

Hazırlanışı: Gönül’ü	duygu	tasına	atıp	güler	yüzle	karıştır.	
Yumuşatılmış	tatlı	dili	üzerine	ilave	ederken,	sevgi	ve	saygıyı	
ince	ince	üzerine	ekle...	Hürmet,	iyi	niyet	ve	hoşgörüden	mey-
dana	gelenşurubu	buna	kat.	Samimiyet	ölçüsünde	parçalara	
bölerek,	dürüstçe	hayata	diz	ve	yüreğinde	pişmesini	bekle...
Kalbinde	pişirdiğin	bu	SEVGİ	TATLISI’nı	karnın	acıkınca	

değil,	RUHUN	ACIKINCA	ye...
02. İilgi çekici ve hoş bir ilacın tarifnamesine göre 

hazırlanışı şöyle:
TEVBE	kökü,	İSTİĞRAR	yaprağıyla	karıştırılacak;		GÖNÜL	

havanına	konulup,	TEVHİD	(La	ilahe	illallah)	tokmağı	
ile	güzelce	dövülecek;	İNSAF	eleğinden	geçirildikten	sonra,	
GÖZYAŞI	ile	hamur	kıvamına	getirilecek;	ŞEVK	ateşiyle	
pişirilecek;	MUHABBET	balı	katıştırılıp,	karıştırılacak.	

Böylece	hazırlanan	ilacın,	KANAAT	kaşığı	ile	sabah	akşam,	gece	
gündüz	alınması	her	türlü	derûnî-manevî	rahatsızlığı	iyileştirir.

03. 15.yüzyılda yaşayan Hatipoğlu Muhammed’in 
Ferahname’sinde yer alan başka bir ilacın tarifi ise şöyle:

	İTAAT	ve	İBADET	hurmasını	alınarak,	içinden	
KİBİRLİLİK	çeğirdeği	çıkarılacak.	KULLUK	ve	HİZMET	
unuyla	karıştırılacak;	ayrıca	BELA	ve	MİHNET	yağına,	

RIZA	veTESLİMİYET	zağrefanını	katılacak.	TEVAZU	ve	
MESKENET	tenceresine	hep	birlikte	koyularak,	üzerlerine	

SAFA	balı	dökülecek.	Altına	İŞTİYAK	ateşini	yakıp	İHTİYAT	
kepçesiyle	ağır	ağır	karıştırıp	pişirdikten	sonra	,	

ŞÜKÜR	tabağına	dökülüp,	servis	yapılacak.
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S06  SU

•	 Su hayatın kaynağıdır.
•	 Yüz binlerce insan sevgisiz yaşayabildi. Susuz yaşayabilen bir tek 

kişi bile yok. W. H. Auden
•	 Temiz su bir ülkenin bütçesinde gider değil, geleceğe yaptığı ya-

tırımdır. Bud Shuster
•	 Dünyada hiçbir şey su kadar yumuşak ve ince değildir. Fakat bü-

yük kayalar gibi sert ve durağan şeyleri onlardan daha iyi hiçbir 
şey onlar gibi güzel kıramaz ve parçalayamaz. La-Otse

•	 Bu gezegende bir mucize varsa o da kirlenmemiş sudur. 
Loran Eisely

•	 Su doğanın yakıtıdır. Leonardo Da Vinci
•	 Bir nehir bulunduğu havzanın karnesidir. Alan Levere 
•	 Su yukarıya, paraya doğru akar. İvan Doig
•	 Kuyu kuruyuncaya kadar suyun değerini anlayamayız.

Thomas Fuller
•	 Su, bilge adamın tek içeceğidir. Henry Thoreau
•	 Medeniyet insanoğluyla su arasında bitmeyen bir diyalogdur. 

Paolo Lugari
•	 Su çok iyi bir hizmetkâr ama zalim bir efendidir.

C.G. D. Roberts
•	 En asil element Su’dur. Pindar
•	 Su her şeyi temizler ama yüz karasını temizleyemez.

Muallim Naci
•	 Kurbağalar yaşadıkları göldeki suyun tamamını içmez.

Kızıld Ataszü
•	 Pis su ile yıkanmaz. Afrika Atasözü
•	 En iyi su içme zamanları uyku öncesinde, uykudan kalkıldığın-

da, yemeklerden yarım saat evvel yada bir saat sonra ve öğünler 
arasındaki zamanlardır. Akşam yatmadan önce bolca su içerek 
yatan bir insan sabahleyin dinlenerek rahatlamış olarak kalkar. 
Yemek yerken kesinlikle su içilmemelidir. Bu davranışı edin-
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miş olmanız, sağlığınızda yapacağınız önemli bir dönüşümün 
başlangıcıdır. Dr. Recai Yahyaoğlu

•	 Ayakta su içilmemelidir.
•	 İçilecek suyun sıcaklığı vücut sıcaklığına yakın olmalıdır. Suyu sı-

cak olarak içmek,  kilo vermede faydalıdır. Vücudumuz içtiğimiz 
suyu normal vücut ısımız olan 36,5 dereceye metabolize eder. 

•	 Günde en az sekiz bardak 2-2,5 lt. su içilmelidir. Öğlene kadar dört, 
öğleden sonra akşama kadar dört bardak su içilebilir. Günde orta-
lama 2500 ml. Kadar su kaybı olduğuna göre, su dengesinin sağlan-
ması için bu miktarda suyun vücuda tekrar alınması gerekir. 

•	 Su ve besin kaynaklarının kısıtlı olduğu kaza ve doğal afet gibi 
tehlikeli durumlarda, suya öncelik verilmelidir. 

•	 Çay ve kahveden sonra bunu dengelemek için bol su içilmelidir. 
•	 Suyun plastik kavanozlarda tutulması, suya dizonans titreşimle-

ri yükleyeceğinden canlı suyun kalitesini bozar. Candan yapılan 
kaplar, cam kuvars tozu içerdiğinden içine konulanı korur. 

•	 Su beden yorgunluğumuzu aldığı gibi ruhsal olarak da rahatlama-
mızı sağlar. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hiç beklemeyin, 
hemen su için. Su hepimiz için bulabileceğimiz en mükemmel 
iyileştirici iksirdir. İnsan ruh dünyasını kısa zaman içinde pozitif 
etkileme gücüne sahip yegane içecektir. Hastalıkların en önemli 
nedenlerinin başında susuzluk gelir. Mennan Aysan Kuzanlı

SU OLDUĞUNU DÜŞÜN…

Her şey yerinde zamanında ve dozunda olmalı...

Şimdi sen “su” olduğunu düşün. Su kadar özel, su kadar fay-
dalı ve su kadar çok, tükenmez... İnanıyorum ki gerçek-
ten de öylesin. Ama ister çeşmelerden dökül, ister göklerden 
yağ, ister nehirler dolusu ak; dibi olmayan bir kovayı doldu-
ramazsın. Yani seni dinlemeyenlere sesini duyuramazsın...  
Unutma; daha çok bağırdığında daha çok dinlenmezsin... Gü-
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rültünün parçası olursun sadece!.. Suyun yanında olanlar suyu 
en az içenlerdir. Çünkü; “Su nasılsa burada, lüzum yok ki suyu 
kana kana içmeye” diye düşünürler... Aynen, sesini sürekli du-
yanların seni dinlemedikleri gibi! Ormandaki hiç bir hayvan, ır-
mağın gürültüler koparan yerinden su içmeye çalışmadı şimdiye 
kadar. Hepsi, hep sabahın en sakin anını bekledi; suyun durgun 
yerlerini bulabilmek için gittiler ve sakin sakin ihtiyaçlarını gi-
derdiler; Onlar için en uygun olan ve kendi istedikleri zamanda...  
Sen, hep bir su olduğunu düşün. Su gibi güzel, su gibi yararlı, su 
gibi vazgeçilmez...Ve su gibi hayat kaynağı olduğunu düşün. Ama 
su gibi yaşatıcı ol ; Su gibi yıkıcı, sürükleyici ve öldürücü değil!.. 
Sen bir su ol... Ama rahmet ol; afet değil! Su isen tarlalarını bas-
ma insanların, yuvalarını yıkma, ocaklarını söndürme; Sana “fela-
ket” denmesin! Su isen bir bardağa sığabil ki; damarlara giresin!..  
Su; yüce Tanrı’nın insanlar için yarattığı en büyük nimetlerden biri... 
Ve suya benzediğini unutma! Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi fayda-
lı, su gibi lüzumlu ve su gibi bitmez-tükenmez olduğunu da unutma.  
Ayrıca su gibi sakin olabileceğin gibi, su gibi de “kıyametler” koparı-
cı olabileceğini unutma... 

Unutma; Senin işin rahmet olmak, afet değil! Vadiler varken önün-
de ve ovalar varken yayılabileceğin; küçük ırmaklara ayırabiliyorsan 
kendini ve bardaklara bölebiliyorsan, hayat verirsin çevrene. Ve ya-
şayabilirsin dünya dönmesine devam ettiği müddetçe... Yoksa hep 
duyulmayan, dinlenmeyen; korkulan ve kaçılan olursun seller, afet-
ler gibi... Tercih elindeydi hep ve hep de “senin” ellerinde olacak... 
Ya tutmayı öğreneceksin dilini veya hiç durmadan konuştuğun için, 
sadece bomboş ve anlamsız sesler çıkartan birisi olduğunu zannet-
tireceksin çevrendeki insanlara! Ama yapman gereken şu değil mi? 
Düşüneceksin ne zaman ne söyleyeceğini. Düşüneceksin kimin 
dinleyip dinlemediğini, kimin anlayıp anlamadığını. Düşüneceksin 
anlatmak istediklerinin ne kadarını anlatabildiğini... Hatta anlayan-
ların anladıklarının da senin anlattıklarının ne kadarı olduğunu 



233

düşüneceksin... Ve konuşmak için en uygun zamanı bekleyecek, en 
az ama en uygun kelimeleri seçmeye çalışacaksın... Ahmak olma-
yan yolcuların, önceden aldıkları biletleri ceplerinde olduğu halde, 
saatlerini kontrol ederek, vakit yaklaştığında, vapurun kalkacağı 
iskelede hazır olmaları gibi, sen de fikrini bildireceğin kişinin “kı-
yıya yanaşmasını” bekleyeceksin !.. Demeyeceksin; “Ben canım is-
teyince giderim iskeleye, vapur da o saniyede gelmek zorunda!..”  
Demeyeceksin; “Ben aklıma geleni aklıma geldiği biçim-
de söylerim. Karşımdaki de değil duymak, değil dinle-
mek, anlattığımdan bile fazlasını anlamak zorunda!..” 
Keşke öyle olsaydı. Keşke haklı olsaydın, ama maalesef değil... Ağzı-
nı açıp “Şelaleden dökülen suyu” içmeye çalışan bir tavsan gördün 
mü hiç?..Veya önüne çıkan ağaçları dahi sürükleyen bir selden su-
suzluk gidermeye uğraşan bir ceylan gördün mü? Kaplanlar bile içe-
bilmek için suyun durulmasını bekler; beyni olan her yaratık gibi!  
Hadi... Sen şimdi “su olduğunu” düşün, ve kendini “su gibi” hisset... 
Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi berrak, su gibi yararlı... 
Su gibi hayat kaynağı ve su gibi bitmez-tükenmez olduğu-
nu hatırla... Ama yine su gibi “bir küçük bardağın içine” sığ-
dır ki kendini; girebilmeyi öğren insanların damarlarına.  
Hayat ver... Vazgeçilmez ol !..

S07  SORUMLULUK DUYGUSU, DİKKAT

•	 Sahip olunmayan ŞİRKETİN batması haktır, Sen sahip olursan 
bu ŞİRKET batmayacaktır. R. Ali Topçu 

•	 Dikkatsiz insan ormanda yürürde yakılacak odun göremez.
 Rus Atasözü
•	 Her şirket, şirkete omuz veren, işleri üstlenen çalışanların 

fedakârlıklarıyla yükselir. 
•	 Bir çoban gezmeyi sevebilir, ama koyunlarını asla unutmaz.  Leo 

Buscallia
•	 Bir gemiyi iki reis batırır.
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•	 El, ayağın çalışmasından hoşnut değilse, sorumlu baştır.
•	 Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların 

önüne geçtiği zaman olgunlaşmışsın demektir.
 John Machnoughton
•	 Bal olan yerde sinekte olur. Türk Atasözü
•	 Sokaktaki iti kim öldürdüyse o temizlemelidir.
•	 Bir insana kuvvet veren şey, işinde çalışmak ve ilerlemek gücünü 

temin eden sorumluluk duygusudur.  Gassion

PADİŞAHIN İŞSİZ OĞLU

Vaktiyle her türlü maddi imkâna sahip olmasına rağmen can sıkın-
tısından, hayatın yaşanmaya değmez olduğundan yakman bir prens 
vardı Kardeşleri, arkadaşları gezer, ava gider, eğlenirken o odasına 
kapanır, sürekli düşünürdü.

Oğlunun bu haline hükümdar babası çok üzülüyordu Birgün hü-
kümdar, ülkesinin en bilge kişisini sarayına çağırtıp ona oğlunun 
durumunu anlattı ve buna bir çözüm bulmasını istedi Bunun için 
bilgeye bir hafta mühlet verdi Bir hafta içinde bir formül bulamazsa 
bunun hayatına mal olabileceğini de hatırlattı. 

Yaşlı bilge üç beş gün düşünüp taşındı; aklına hiç bir çözüm gelme-
di.  Bu nedenle canını olsun kurtarmak için ülkeyi terketmeye karar 
verdi.  Üzgün, dalgın bir şekilde ülkeyi terkederken, bir köyün ya-
kınında koyunlarını, keçilerini otlatan küçük yaşta bir çobanla bir 
süre ahbaplık etti. Bundan cesaret alan küçük çoban yaşlı dostuna 
“Amca şu hayvanlarıma biraz göz kulak oluver de, ben de şu görü-
nen köyden azık alıp geleyim, bugün azık almayı unutmuşum” dedi. 
Bilge de zevkle kabul etti.  Bilge, kafası, karşılaştığı olaylarla meşgul 
bir halde hayvanlara göz kulak olurken, bir keçi yavrusu kenarında 
oynamakta olduğu uçurumdan aşağı yuvarlanıverdi. Aşağı inip onu 
kurtarmadıkça kendi kendine kurtulması da mümkün değildi.  Bil-
ge küçük çobana verdiği sözü doğru dürüst tutabilmek için kuzuyu 
kendisi kurtarmaya karar verdi.  Bu amaçla uçurumun dibine indi.  
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Önce kuzuyu sırtına bağladı, sonra tırmanmaya başladı. Birkaç tır-
manma başarısızlıkla sonuçlandı. Ama bilge yılmadı uğraştı, didin-
di, zorlandı ama sonunda kuzuyu yukarı çıkarmayı başardı.  Küçük 
dostuna verdiği sözü tutabilmek, bunun için de kuzuyu uçurumdan 
çıkarmak bir süre kafasını öyle meşgul etti ki, kendini bu işe o kadar 
verdi ki başından geçmekte olan olayı, canını kurtarabilmek için ül-
keyi terketmekte oluşunu unuttu. Fakat bu durum onun kafasında 
bir şimşek çakmasına sebep oldu. Şöyle düşündü: “Bir kimse ciddi 
olarak bir işle meşgul olur, bir girişimde bulunup onu başarı ile so-
nuçlandırmak arzusu benliğini tam olarak kaplarsa, o kimse için can 
sıkıntısı, eften püften olayları kafasına takmak diye birşey söz konu-
su olamaz.  Bu gerçek herkes, dolayısıyla hükümdarın oğlu için de 
geçerlidir.  Bilge artık kaçma fikrinden vazgeçip hemen geri döndü 
ve hükümdarın huzuruna çıkarak şu çözümü sundu: 

“Hükümdarım, eğer oğlunuzun can sıkıntısıdan kurtulmasını, 
hayata bağlanmasını istiyorsanız ona bir sorumluluk yükleyin, 
zamanını kaplayıcı bir meşguliyet verin. Can sıkıntısının, yaşa-
maktan şikâyet etmenin ana sebebi başıboşluktur. Oğlunuza yük-
leyeceğiniz sorumluluk ne derece ciddi, sonucu ne derece ağır 
olursa, kendini o ölçüde can sıkıntısından kurtaracak, yaşama 
mücadele ve azmi o derece artacaktır” 

S08  SÖZ SÖYLEMEK, GÜZEL KONUŞMAK

•	 Söz söylemeyi öğrenmek, kılıç kullanmayı öğrenmekten zordur. 
Ahmet Ebşihi

•	 Sözün tesirlisi göze bakılıp, kalbe hitap edenidir.
•	 Halkın sesi, hakkın sesidir. M. K. Atatürk
•	 En sevdiğim söz doğru olandır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. 

Mevlana (ra)
•	 İnsanların kalbine girmenin en kestirme yolu, onların ilgilendik-

leri konular üzerinde konuşmaktır. 
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•	 Güzel sözler petekten damla damla sızan bala benzer (Hz. 
Süleyman(ra) “özdürler”,  komprime fikirlerdir ve doğrudan 
doğruya ruha ve zihne hitap ederler. Nasıl ki bir damla gül yağı, 
imbikten geçmiş kilolarca gülün özü ise özdeyişler de fikirlerin 
özüdür. İnsanın ruhuna öylesine tat verir ki, ne tadına doyulur, 
ne de tatmaktan bıkılır.

•	 Sözlerin en güzeli Allah”ın kitabı Kuran’ı Kerimdir.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanın süsü yüz, yüzün süsü göz; aklın süsü dil, dilin süsü de 

sözdür. Kutad Gu Bilig
•	 En büyük hatip musalla taşındaki cenazedir. Susar ama her şeyi 

en güzel söyler. 
•	 Dünyanın en çekici insanları dudağına tatlı sözden başkasını 

kondurmayandır.
•	 Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
•	 Dil aslandır. Serbest bırakılırsa insanı yer.
•	 Hep hayırlı, faideli konuşunuz. Yahut susunuz.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Soğuk bir kalpten sıcak bir söz çıkmaz. İsveç Atasözü
•	 Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür.  Abdulhakim Arvasi 
•	 Selam kelamdan önce gelir. Önce selam sonra kelam.
•	 Hakikatin tercümana ihtiyacı yoktur. 
•	 Gönül alıcı bir söz, kışı yaza çevirir.
•	 Gönülden söylenmiş bir tatlı söz kadar insanı sevindiren başka 

bir şey yoktur.
•	 Kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar. Ahmet Er Rufai
•	 Çok yaprak az meyve bu doğanın yasasıdır. Çok söz az iş bu da 

insanının hatasıdır. 
•	 İnsanlar dilleriyle, kalpleriyle veya gönülleriyle konuşurlar. 
•	 Gözler, kelimesiz konuşur. Otto W. Bauer
•	 Bütün dillerde insanlar için en güzel kelime kendi isimleridir.
•	 Düşünmeyi, konuşmayı ve davranmayı uyumlu hale getirmek tu-

tarlı insan olmanın gereğidir.  Otto W. Bauer
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•	 Söz nereden çıkarsa oraya varır. Kalpten kalbe yol vardır.
•	 Konuşulanlar kalpten çıkarsa kalbe girer, ama dilden çıkarsa ku-

lağı aşamaz. Arap Atasözü
•	 Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.
 F. Sultan Mehmet
•	 Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. Atasözü
•	 Lisan-ı hal, lisan kal’den faydalıdır.
•	 Gözün bir anda gördüğünü dil yüzyıl söylese anlatamaz. Mevlana
•	 Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.    

Fatih Sultan Mehmet
•	 El yarası onulur, dil yarası onulmaz. Atasözü
•	 Söylediğine inan, inandığını söyle.  Buffington Perry
•	 Eleştirisel, negatiflik içeren cümleler kurmaktan kaçının, yoksa 

insanlar sizden kaçarlar. 
•	 Her bildiğini söyleme fakat her söylediğini bil.  M. Lenoir
•	 Lügatinizden keşke kelimesini kaldırın! Keşke kelimesi, kaybo-

lan ümitlerin tercümanıdır.
•	 “Keşke” şeytanı sevindiren bir sözdür.
•	 Dilin söylediği veya kalemin yazdığı bütün üzücü kelimeler için-

de en üzücüsü şudur: ”Keşke”. Jhon G.Whittier
•	 Söz var gelir geçer, söz var deler geçer.  Türk Atasözü 
•	 Bir söz bin kapı açar, bir söz bin kapı kapatır.
•	 Sözü süz de söyle, manayı inci gibi diz de söyle!
•	 Düşüncenin canı kısa sözdedir. 
•	 Sözcüklerin gücünü anlamayan, insanların gücünü anlayamaz.
•	 İnsanın kemali kelamından belli olur. Arap Atasözü
•	 Kişinin yarısı dili, öteki yarısı kalbidir. Bundan geri kalan et ve 

kandan ibarettir. Prof. Şemsettin Yatkaya
•	 Söz insanın terazisidir, fazlası ziyan, azı kardır.
•	 Eğer, kalbde darlık ve üzüntü, vücutta bitkinlik ve halsizlik, rızık-

ta eksiklik ve bereketsizlik olursa, bunun boş ve yersiz konuşma-
lardan meydana geldiği bilinmelidir.

•	 Bir resim bin kelimeye, bir metafor bin nesne bedeldir.
 Daniel Pink
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•	 İnsanlar, kelimelerle düşünür ve kelimelerle konuşurlar.
•	 Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. 

Ataullah İskenderi
•	 Kısaca ifade edebilmek, yeteneğin kardeşidir. Anton Çehov
•	 Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut
•	 Söyleyiş tarzı söylenenden daha önemlidir.
•	 Sözleriniz zekânızı ortaya koyar, beden diliniz ise duygularınızı. 

P. Fripp
•	 Öyle bir söz söyle ki, sözünden ibret alsınlar, söz bilmez isen 

sükût eyle ki, seni adam sansınlar.
•	 Hak ettiğini değil, ikna ettiğini alırsın. Eisenhover
•	 Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. Hz. Ali (ra)
•	 Dünyadaki insanların yarısı söylenmesi gereken önemli husus-

ları olup da konuşamayan, diğer yarısı da söyleyecek konuları 
olmamasına rağmen, konuşan insanlardır. Robert Frost

•	 Bir kelimenin, insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüştür. 
Balzac

•	 Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ziya Paşa
•	 Bir insanın hareketleri sözlerinden daha yüksek sesle konuşur. 

Dale Carneige
•	 Nasihatin yolu uzun, örneğin yolu kısa ve tesirlidir.  Seneca
•	 İyi terbiye edilmemiş dil ölünceye kadar azapta, öldükten sonra 

kabirde darlıkta, mizanda zillete duçar olur. Tatlı dil ve güler yüz 
sadakaların en güzelidir.

•	 Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.  Fa-
tih Sultan Mehmet

•	 Her istediğini söyleyen istemediğini işitir.   La Bruyere
•	 Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigne
•	 Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. 
•	 Söz ola kestire başı, söz ola kestire savaşı. Yunus Emre
•	 Çok kere söylediklerimiz yüzünden kazandığımız düşmanlar, 

yaptıklarımız yüzünden kazandığımız dostlardan daha fazladır.  
Elber Hubbart
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•	 Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür. Abdülhakim Arvasi
•	 Sesin cephaneliği nefestir.
•	 Buğday ekmeğin yoksa buğday dilinde yok mu?
•	 Keskin dil, sık kullanma ile daha keskinleşen tek keskin alettir. 

Washington Irving
•	 Garibe bir selam bin altın yerine geçer. Atasözü
•	 Dar bir sözcük bilgisi en sık rastlanan bir kusurdur.
•	 Önemli olan söylenenin ne olduğu, nasıl söylendiği değil, söyle-

nenin nasıl anlaşıldığıdır. Guy Hunter
•	 Duygularınızı kontrol etmemek küreksiz bir kayıkta gitme-

ye benzer, karşınıza çıkacak ilk kayaya çarpıp parçalanmaya 
mahkûmsunuz demektir. Mahatma Gandi

•	 Muhakkak ki, en güzel söz Allah’ın kitabıdır. En güzel yolda 
Muhammad’in (sas) in yoludur. Hz. Muhammed (Sav)

•	 Yumuşak konuş ki, kalplerin kapıları açılsın. F. G
•	 Kelamü’l-mülûk, mülûku’l-kelam (Sözlerin sultanı, sultanların 

sözüdür.)
•	 Söylemedikleriniz, en az söyledikleriniz kadar önemlidir. Mary 

Mitchell
•	 Ürümesini bilmeyen it sürüye kurt getirir. Atasözü
•	 Genelleme yapan, dinlemek, düşünmek, öğrenmek ve problem 

çözmek istemeyendir. Melih Arat
•	 Sözcükler insanların kullandığı en güçlü ilaçlardır. R. Kipling
•	 Can sıkmanın sırrı her şeyi anlatmaktır. Voltaine
•	 Hareketler kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade 

eder. Oscar Wilde
•	 Fısıldanan sözler çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uza-

ğa gider. Çin Atasözü
•	 Başkalarının sözlerini sana taşıyan kimse, bil ki senin sözlerini de 

onlara taşıyordur. Hasan Basri
•	 Söylenmediği müddetçe söze sen hâkimsin. Bir kere söylendi mi, 

o sana hâkim olur.  Şeyh Said-i Şirazi
•	 Şeytanın da ‘’âmin’’ dediği dualar vardır; beddualar!
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•	 Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar. Hz. Mevlana
•	 Önemli olan sözler değil, davranışlardır.  Robert Hall
•	 Çok konuşmayın, herkesin gözünden düşersiniz. Hz. Ali (ra)
•	 Rakamlar yalan söylemez, yalan söylemek isteyenler rakam söy-

ler.  Anonim
•	 Güzel söz, kökü yerde, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer.  

Ayet-i Kerime
•	 Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bak. Hz. Ali (ra)
•	 Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yap-

mayacağınız şeyi söylemeyiniz, Allah katında büyük öfkeye sebep 
olur.   

•	 Çok keyifli olduğunuzda kimseye söz vermeyin. Çok öfkeli oldu-
ğunuzda da kimseye cevap vermeyin.

•	 Sen kendini anlatmayı bırak, seni davranışların anlatsın.
 M. F. Gülen
•	 Olgun insanı güzel söz söylemesini bilen değil, söylediğini yapan 

ve yapabildiğini söyleyen insandır.  Konfüçyüs
•	 Bilim adamlarının en güzel huyu anlayışsızların karşısında sus-

malarıdır.  İran Özdeyişi
•	 Bir memleketi, kılıç ile derhal ele geçirmek mümkündür. Fakat 

kalem olmayınca insan onu elinde tutamaz. Kutadgu Bilig
•	 Ne kadar bilirsen bil. Söylediklerin karşındakinin anlayabileceği 

kadardır.
•	 Gönüllerin anahtarı güzel huylar ve güzel sözlerdir.
•	 Söz insana emanet edilmiş bir servettir. Schimmel
•	 İnsanın kemali kelamından belli olur.  Arap Atasözü
•	 Dil hikmetin yoludur. Yolu açık temiz, bakımlı tutmazsak gönlü-

müz viraneye döner.
•	 Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilse fayda verilir. Gereğinden 

fazlası ise zarara sebep olur. Amr Bin As (ra)
•	 Köhne fikirler, paslanmaz çiviye benzerler, yerlerinden kolay sö-

külmezler. Cenap Şehabettin
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•	 Kaliteli insan, laflardan dantel örüp arkasına saklanmaz.
•	 Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra düşünmeye 

mahkûm olmaktır.
•	 En tesirli konuşma en kısa olandır. Dale Carneige
•	 Bir tek samimi söz, iki defa edilen yeminden daha geçerlidir.
 Afrika Atasözü
•	 Az düşünen çok konuşur.  İsviçre Atasözü
•	 Kelimeler duvar da olabilir, köprü de. Onları insanları ayırmak 

için değil, birleştirmek için kullanmak önemlidir.  Anthony Rob-
bins

•	 Kendi dişlerimin arasında olmasına rağmen kendi dilime hâkim 
olamıyorsam, başkalarının diline nasıl hâkim olayım.  Benjamin 
Franklin

•	 Çok parlak fikirleriniz olabilir, ama eğer onların anlaşılmasını 
sağlayamazsanız fikirleriniz sizi hiçbir yere ulaştıramaz.

 Lee Lacocca
•	 Çok konuşmayın, herkesin gözünden düşersiniz. Hz. Ali (ra)
•	 Güzel yüze doyulur ancak güzel sohbetli bir insana doyum ol-

maz.
•	 Ya hayır söyle, ya sus. Hz. Muhammed (sav)
•	 İşitmeye tahammül edemeyeceğin şeyi kendin de söyleme.  Şeyh 

Sadi-i Şirazi
•	 Tartışmayı bilmeyenler, kavga ederler. Anonim
•	 Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Eflatun
•	 “Ne söyleyeyim?” diye başta düşünmek; “Niçin söyledim?” diye 

sonunda pişman olmaktan iyidir. Şeyh Sadi-i Şirazi
•	 Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanır. Anonim
•	 İnsan, dilinin altında gizlidir.  Hz. Muhammed (sav) 
•	 Dört şey geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve ka-

çırılan fırsat. Ömer İbni El Hattab
•	 Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.
 Readers Digesttan
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•	 Ne söylediğin önemli değil, nasıl söylediğin önemlidir.
•	 Allah insana bir ağızla iki kulak vermiş, bir söyleyip, iki dinlesin 

diye. Türk Atasözü 
•	 Dilin söylediği veya kalemin yazdığı bütün üzücü kelimeler için-

de en üzücüsü şudur: “keşke!”
•	 Önemli olan sözler değil, davranışlardır.  Robert Hall
•	 Bir gerçeği ortaya koyarken alaya alınmak şereftir.  Kenan Rifai
•	 Güzel cevap her zaman daha güzel soruyu sorana verilir.
 E. E. Cummings
•	 Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini 

yapan ve yapabildiğini söyleyebilen insandır. Konfüçyüs
•	 Sessizlik de, bir çeşit konuşma sanatıdır. Hazzeltt
•	 Çeneni tutmayı öğrendiğin zaman, yaşın kemale erdi demektir. 

Miguel De Cervantes
•	 İki şey insanı çileden çıkarır: Söylenecek yerde ağız açmamak, su-

sacak yerde lakırdı etmek. Hz. Ali (ra)
•	 Söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir. Türk Atasözü
•	 Düşünmeksizin söylenen söz, nişan almaksızın tüfek atan avcıya 

benzer. 
•	 Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi 

onun esiri olur.  Hz. Ali (ra)
•	 İnsanlarla, dostlarınızla, çalışanlarınızla sadece aksaklıklar olun-

ca konuşmayın. İşler iyi gittiğinde de onlarla konuşmayı, teşek-
kür etmeyi unutmayın.

•	 Çevrenizde iletişim becerisiyle sizi etkileyen insanları taklit edin. 
Dar bir sözcük bilgisi dağarcığınızın gelişmesi sözlü ve yazılı ke-
lime hâkimiyetine en tepede olanlar için gerekli beceri söz usta-
lığına ulaşmış olursunuz.

•	 Ne kadar bilirsen bil, söyleyeceğin karşınızdakinin anlayacağı 
kadardır. Hz. Mevlana

•	 Kelimeler dolu bir tabancadır. Jan-Paul Sartre
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•	 Konuşurken “şey” “hımm” gibi herhangi bir anlam taşımayan ve 
“bilirsiniz ya? “ gibi koşullandırıcı sözcükler kullanmayın. Mesajla-
rınızı zayıflatır. Bunlar gereksiz boşluk doldurucu sözcüklerdir.

•	 İki kişiyi gizli konuşuyor gördün mü aralarına girme.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm 

olmaktır.  Latin Özdeyişi
•	 Başkalarıyla konuşurken ya da kendi kendinizle konuşurken sa-

dece olumlu kelimeler kullanın.
•	 Akıl her söylenen şeyi harfiyen alır ve fikrin tersi üzerinde odak-

lanma yeteneği yoktur. Olumsuz cümlelerle söylediklerimizin 
yapmayın kısmını unutur önündeki olumsuz ifade eden kısmı 
çok zihinlerde kalır.

•	 İyi görünürseniz kendinizi iyi hissedersiniz. Giyiminiz, tavırları-
nız, kararlı adımlarla yürüyüşünüz sizin yetki sahibi insan oldu-
ğunuzu gösterecektir. Kendinize güvenerek ve açık seçik konu-
şun.  Mırıldanmayın ya da fısıldamayın inanarak konuşun.

•	 Güzel söz, sadakadır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Erkeğin güzelliği, güzel konuşabilmesidir. Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanlara teşekkür etmeyen kimse Allah’a şükretmez.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanların kullanabileceği en iyi ilaç kelimelerdir.
 Rudyard Kipling
•	 Görüşlerinizi, fikirlerinizi olumsuz cümleler yerine olumlu, yu-

muşak, yapıcı, işbirlikçi ve diyaloga açık cümlelerle ifade edi-
niz. Olumsuz, katı ve kuşkulu, ben bilirim havalarında yapılan 
görüşmeler karşınızdakileri sizden uzaklaştırır. Esnek ve olumlu 
konuşursanız insanları daha çabuk ikna edebilir ve istediğinizi 
yaptırabilirsiniz. Sürekli kendi fikirlerinizi ön plana çıkarmanız 
sizi başarısız kılar, birçok yararlı fikirleri öğrenmenizi engellemiş 
olursunuz. Tehdit edici ve suçlayıcı konuşmayınız.
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•	 Hayatınızın her zamanında ve herkese evet dedirtmeniz imkânsız. 
Amacınız mümkün olduğunca hayır ve belki’leri evet’e dönüştür-
mek olmalıdır.

•	 Haklı olduğunuz durumlarda bile ısrarlı olmak yerine özür di-
lemek daha kazançlıdır. Birçok durumlarda sorumluluk yüklen-
mektense, özür dilemek daha diplomatça stratejidir.

•	 Hayatınızın her zamanında ve herkese evet dedirtmeniz imkânsız. 
Amacınız mümkün olduğunca HAYIR ve belkileri evet’e dönüş-
türmek olmalıdır.

•	 Telgraf çekerken meramımızı nasıl ki en kısa cümlelerle anlatma-
ya çalışırız, tüm konuşmalarımızda da aynı şekilde az, öz, prog-
ramlı ve neticeye matuf cümlelerle konuşmalıyız.

T01 TECRÜBE

•	 Tecrübenin bir dikeni, bir tarla dolusu uyarıdan daha değerlidir. 
James Russel Lowell

•	 Bir bireyin bildikleri ve yaşamdaki seçenekleri, deneyimlerinin 
çapına bağlıdır. İnsan belli bir noktada doğar ve yaşamını önem-
li ölçüde o noktaya yakın bir çevrede geçirdiğini düşünürsek ki-
şinin seçenekleri, deneyimlerin çapı orantısında olacaktır.
Melih Arat 

•	 Acemi marangozun talaşı çok olur. A. Guiterman
•	 Ne düğün görmüş oynamış, ne ölü görmüş ağlamış.
•	 Acı tecrübe, güzel bir ders-i ibrettir. Eğer başkasından alınma-

mışsa.
•	 Her tecrübenin bir kullanım ömrü vardır. Geçmişte yaramıza 

merhem olan bir tecrübe bugünkü yaralarımıza ilaç olmayabilir. 
•	 En soluk mürekkep, en iyi hafızadan daha kalıcıdır. Çin Atasözü
•	 Para harcarken bâhillerle, nasihat babında kıskançlarla, harp ko-

nusunda korkaklarla asla istişare etme. Şir’atül İslam
•	 Gerçeğe varan yol tektir. Ama ondan uzaklaşan yollar o kadar 

çok ki.
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•	 İnsan 18-40 yaşlarında doğru bilgi alarak, öğrenerek, 40 yaşın-
dan sonra ise vererek, öğreterek, öğrendiklerini paylaşarak mut-
lu ve başarılı olabilir. 

•	 Bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa, orada güneş ba-
tıyor demektir. Çin Atasözü

•	 Karga sesiyle yağmur gelmez.
•	 Yapabilenler yapar, yapamayanlar nasıl yapılacağını anlatır.

J.J. Rouesseau
•	 Her şeyi bilmenize rağmen hiçbir şey işlemez ise buna teori, her 

şey tıkır tıkır işler ama nasıl işlediğini bilmezseniz buna pratik 
denir. Albert Einstein

•	 İyi başlanan yarı bitirilmiş demektir. Aristo
•	 Doğru vuruş usta ayakların işidir.
•	 Çürük tuğladan sağlam duvar olmaz.
•	 Eğer gideceğin yeri biliyorsan, büyük bir adım atmaktan kork-

ma. Bir uçurumu iki küçük adımla geçemezsin. Loyd George
•	 En iyi şoför karşı taraftaki aracı sürendir. 
•	 Gölge etme, başka ihsan istemem. Diyojen
•	 Akıldan başka her şey, çoğaldıkça değerinden kaybeder.
•	 Küçük bir tecrübe, insana eğitimin hakkından gelmesi için yeter. 

Anonim
•	 Yanlış yolda olan başkasına doğru yolu gösteremez.

Hint Atasözü
•	 Kendi sorumluluğunu üstlendiğin ve mazeret bulmayı bıraktı-

ğın gün, zirveye doğru hareket ettiğin gündür.
•	 İnsanlar size karşı değildir; sadece kendilerinden yanadır.
•	 Bir insan gereksiniminden ne kadar fazlasına sahip çıkarsa, o ka-

dar kaygı dolu biri olur.
•	 Kim seni kendinden daha fazla kandırdı?
•	 Geçmişimizin anılarıyla değil, geleceğimizin sorumluluklarıyla 

akıllanırız.
•	 Tecrübe, istifade edilmiş ilimdir.  Anonim
•	 Tecrübeler en iyi öğretmenlerdir. Yalnız okul masrafları biraz 

çoktur.  Thomas Carlyle
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•	 Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görürsünüz. Wins-
ton Churcill

•	 Deneyim aptalların öğretmenidir. Livy
•	 Tecrübe çok pahalı bir okuldur, ama budalalar başka okulda öğ-

renemez. B. Franklin
•	 Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya mahkûm olurlar.  

Santayana
•	 Senden önce gelenlerden ibret al, ama senden sonra gelenlere 

ibret olma. Sokrates
•	 İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkar. Alexis Carrel
•	 Yapacağın işte nefsine meşveret etmek ve ne derse aksini yap-

mak kemaldir. Hz. Mevlana (ra)
•	 Koyun sütü hastır, hemen kullanılır. Kuş gakı yeniden çalışmayı 

gerektirir.
•	 Belgelere dayanan gerçeklerle çarpışmak zordur.
•	 Her evin tenceresinin dibinde kara vardır.
•	 Dehalık, karmaşık olanı basite indirgeyebilmek kabiliyetidir.
•	 Fırsatlar bulut gibi geçer gider.  Hz. Ebubekir (ra)
•	 Tecrübe bir gözlüktür. O gözlük sayesinde ikinci defa daha iyi 

görürüz.
•	 İstiyorsan olur. Neyi istiyorsan onu bulursun.
•	 Biçimlendiren hayatımızdaki olaylar değil; o olayların ne anla-

ma geldiğine inandığımızdır, nasıl yorumladığımızdır. 
•	 Kilit inançlarımız ve kurallar, hayat değerlerim, referans nokta-

larımız bizi biz yaparlar.
•	 Biz seferle mükellefiz, zaferle değil.
•	 Hata etmeden tecrübe biriktirilemez.
•	 Anlayış ve bakış açımızı genişletip bütünsel bir değerler sistemi-

ni yakalamalıyız.
•	 Bir şey söyle, Bir şey göster, Bir şey yaptır unutmayayım.
•	 Gerçeği göremeyenler, geçmişte kalırlar.
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•	 İnançlar bizi toparlar, belli bir standarda getirir.
•	 Hüner yolu olmayan yere yol bulmaktır.
•	 Yolu olan yere herkes gider. Hüner, yolu olmayan yere varmayı 

başarmaktır. Tüm keşifler, bu gibi azimli insanların eseridir.
•	 Acemilerin aynada göremediklerini, tecrübeliler duvarda görür-

ler. Hz. Mevlana
•	 Bir ağaç köklerinden aldığı güçle ayakta durur.
•	 Ne kadar geriye bakarsanız O kadar ilerisini görebilirsiniz. 

Churchill
•	 Hayat yalnız geriye doğru anlaşılabilir, fakat ileriye doğru yaşan-

maktadır. Soren Kierkegard
•	 Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteye-

bilirsin. Don Herold

T02  TİCARET YAPMAK

•	 Ticarete hıyanet karışınca, bereket gider.   Hz. Muhammed (sav) 
•	 Suratı ekşi olanın vereceği bal da ekşi olur.  Sadi
•	 Bir mesleğin hilelerini öğrenmek yerine o mesleği çok iyi öğren.
•	 Bir müessesenin gerçek sahipleri müşterileridir.
•	 Ekonominin en değerli varlığı müşteridir.
•	 Allah rızası gözetilmeyen hiç bir işte hayır yoktur.
•	 Sevgililer gibi kaynaşıp bütünleşin, ama iş ve muamelelerinizde 

yabancı olma esasına göre davranın.  M. Abdülfettah Şahin 
•	 Zengin bir kimsenin, borcunu geciktirmesi bir zulümdür.

Hz. Muhammed (sav)
•	 Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya 

ve ahirette ona kolaylık gösterir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Güler yüzlü olmayan dükkân açmamalı. Çin Atasözü
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•	 En hayırlınız, borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir.
Hz. Muhammed (sav)

•	 Ticarette insanların namaz ve orucu sizi aldatmasın; siz dirhem 
ve derahime bakınız. Hz. Muhammed (sav)

T03  TEDBİRLİ OLMAK,  ÖNLEM ALMAK, ACELE ETMEK

•	 Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır.
 S .Kierkegaard
•	 Aslan ininde avcılık yapmaya kalkan, çok defa kendini aslanın 

pençesinde bulur.  M. Abdülfettah Şahin 
•	 Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razı demektir.
 Cenab Şahabettin
•	 Bilmedik aş ya karın ağrıtır ya da baş. Atasözü
•	 Bir hastalık için birçok tedavi önerilmişse, hastalık iyileştirilemez 

demektir. Anton Çehov
•	 Ürümesini bilmeyen it sürüye kurt getirir. Atasözü
•	 İhtiyat, ticarette daima bir can kurtarma vazifesini görür.
•	 İhmal etmek, imha etmektir.
•	 Denize düşen yılana sarılır.
•	 Paslı teneke lehim tutmaz
•	 Dere geçilirken at değiştirilmez. Amerikan Atasözü
•	 İnciri bırakıp, çekirdeği ile uğraşma.
•	 Derin ol, sığ görün.
•	 Her ferdi, hatta her topluluğu hoşlandığı yem ile avlarlar.
 Hüseyin Rahmi Gürpınar
•	 Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider. 

B. Brund
•	 Çarklarından biri kırılmış olan saat, yok olan saatten farksızdır.
•	 Başını acemi berbere teslim eden, pamuğu yanından eksik etmez. 

Atasözü
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•	 Küçük ölçekle, büyük ambar dolmaz.
•	 Takdirde olan tedbirde değişmez. 
•	 Küçük balıklar kıyıya yakın durmalıdır. Franklin
•	 Açık yaraya tuz ekilmez. 
•	 Ağır yongayı yel kaldırmaz. 
•	 Al elmaya taş atan çok olur.
•	 Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. 
•	 Alçak yerin tepeciği dağ görünür.
•	 Her şeyin başlangıcı küçüktür. Çiçero
•	 Doğmadık çocuğa elbise biçilmez.
•	 Ürkütme tavşanı, aslan edersin.
•	 Az ateş çok odunu yakar.
•	 Dibi görünmeyen sudan geçme. 
•	 Denizde ıslanan, yağmurdan korkmaz. 
•	 Küçük kıvılcımlardan büyük yangınlar çıkar.  Dante
•	 Kötü hava yoktur, uygun olmayan giysi vardır.
•	 Ağaç yaşken eğilir.
•	 Geçmişten ders almayanlar geleceğe güvenle bakamazlar.
•	 Acı haber çabuk yayılır.
•	 Maymunu yakalamak istiyorsan, yumuşak yaklaş.
•	 Çobansan dağda kışla, fakirsen azla başla.
•	 Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir.
•	 Düne bakmak geleceğe hazırlanmak demektir. 
•	 İnsan düşeceği yere çıkmamalı.  Alain
•	 Artmadan yetmez.
•	 Yabancı ot keçinin karnını ağrıtır. Ahmet Nazif Zorlu 
•	 Kıvılcımları görmeyenler yangınları önlemeyeler.
•	 Küçük ikazların büyük değeri vardır.
•	 Duvarda belirecek bir çatlak, binayı kurtarabilme fırsatıdır
•	 Bir kişi bir aileyi, bir aile bir topluluğu, bir topluluk bir devleti, bir 

devlet ise bütün insanlığı kurtarır. 
•	 En büyük müdafaa, sürekli taarruzdur. 
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•	 Her felakette zaferin tohumlarını ve her zaferde felaketin tohum-
larını arayın. 

•	 Kışta sıcakta oturmak isteyenler, yazın terlemek zorundadır.
 Jacobsen
•	 En büyük bilgelik neyi ihmal etmemek gerektiğini bilmektir. 
•	 Tarlalarımız sürülmediyse, ambarlarımız boş olacaktır!
•	 Başağın iyi yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmali-

dir. Konfüçyüs
•	 Eğer insanlar gökyüzüne yükseliyorsa, cesaretlerini kırmadan na-

zikçe ayaklarının yere basmasını sağlamalısınız. 
•	 Önüne bakma sonuna bak.  Atasözü
•	 İnsanlar nişan almadıkları şeyleri nadiren vururlar.
 Henry Davit Thoreau
•	 Önceden görülmüşse o tehlikeden yarı yarıya kurtulunmuş de-

mektir. Thomal Fuller
•	 Bir gram önlem, bir kilo tedaviden daha değerlidir.
 İngiliz Atasözü
•	 Bir şeyin olabilirliği varsa olur. Alman Atasözü
•	 Tedbirde kusur eden takdirde bahane bulur.  Atasözü
•	 Merkezdeki küçük bir açısal sapma diğer taraflarda büyük sap-

malara yol açar. (M*v2/R)
•	 Geminin altına yapışmış olan kabukları kazımak bitmez tüken-

mez bir iştir. 
•	 Dünü bilmezsek bugünü anlayamayız, yarını aydınlatamayız. 

Ahmet Selim
•	 Balığa çıkıldığında oltaya sevdiğimiz pastayı değil, balığın sevdiği 

yem takılmalıdır. Will Rodgers
•	 Tedbirli ve düzenli yaşamak geçimin yarısıdır. Caferi Sadık
•	 Tamamı elde edilemeyen şeyin tamamı terk edilemez. 
 Bediüzzaman
•	 Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden 

caydırmasın. Hz. Ali (ra)
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•	 Çok yumurta ve civcivleriniz varsa sakın hepsini bir sepete koy-
mayın!  M. F. Gülen

•	 Aç canavara karşı tahabbül (muhabbet); merhametini değil, işti-
hasını açar. Hem de diş ve tırnaklarının kirasını da ister.

 Bediüzzaman
•	 Bitaraf olan bertaraf olur. M. K. Atatürk
•	 Kâinatta tesadüfe tesadüf edilemez.  Sokrates
•	 Her ferdi, hatta her topluluğu hoşlandığı yem ile avlarlar.
 H. Rahmi Gürpınar
•	 Rüzgârın yönünü tayin edemeyiz ama geminin yönün değiştire-

biliriz. Senaca
•	 Her şey sakin olduğu zaman bir şeyler oluyor demektir. Elezar 

Benyoetz
•	 Rüzgârlar, gemilerin keyiflerine göre esmez.  Anonim
•	 İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz.
 Kaşgarlı Mahmut
•	 Karıncadan örnek al, yazdan kışa hazırlan.
•	 Duvarın temelini kazdıktan sonra dibinde durma. Sadi
•	 Başkasının gözü sana ışık vermez.
•	 Her diken gül vermez. Hz. Mevlana (ra)
•	 Duvarın temelini kazdıktan sonra dibinde durma. Sadi
•	 Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer; sular çekilince karınca-

lar balıkları. Belirleyici sudur. 
•	 Usta işini iyi yapmak için önce aletini bilemelidir.
•	 Mümin bir ısırıldığı yerden bir daha ısırılamaz.
•	 Sakla zamanı gelir zamanı.
•	 Denizde bulunan kimse rüzgârın emrine tabidir.
 Meksika Atasözü
•	 Yüksek makamlar, yüksek tepeler gibidir. Koşarak çıkanlar nefes 

darlığı hissederler. Cenap Şehabettin
•	 Gerçek ve sağlam olan bir tek ceviz, bir çuval çürük cevize tercih 

edilir. 
•	 İstikbal için hazırlıklı olun. Allah’tan sakının.
 Ayet-i Kerime, Bakara, 223
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BALTAYI BİLEMEK

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erken-
den kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen 
diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için 
kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından bir kaç saat 
sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş. İkinci adam ise arada bir din-
leniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta 
boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini say-
maya başlamışlar.

Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam 
öfkelenmiş: “Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha 
erken ise başladım, senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla 
ağaç kestin. Bu isin sırrı ne?”

İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş: “

Ortada bir sır yok.. Sen durmaksızın çalışırken, ben arada bir din-
lenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok 
ağaç kesilir.

“Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize zaman 
ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf 
bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için caba göstermektir. Bu, 
zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa 
olmaz bir koşuldur. Delhi’deki ünlü tapınakta Sokrat’ın su sözü yer 
alır: “İnsan Kendini Tanı.” Kendini tanımak, su anda olduğumuz nok-
tayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini tanımak, 
kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının bizi nasıl gördüğü 
arasında fark olmaması anlamına gelir. Bireysel ve is yaşamımızda 
başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için 
kendimize zaman ayırmalıyız.
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GELİNCİĞİN HİKÂYESİ – ACELECİLİK

Kocasını yeni kaybetmiş ve yeni doğum yapmış bir kadın ormanda 
tek başına yaşıyormuş. Derken gelincikle arkadaş olmuş. Kadın ge-
linciği çok seviyormuş.

Günlerden bir gün bir gün olsa bebeğiyle gelinciği yalnız bırakmış. 
Kadın geri döndüğü zaman evin dışında gelinciği, ağzı kanlar içinde 
görünce dünyası başına yıkılmış. Bebeğim diye çığlık atıp gelinciğin 
oracıkta boğazını sıkıp öldürmüş. (Gelincik çok yırtıcı bir hayvandır. 
Hatta piton yılanının yumurtasını almaya cesaret eden tek hayvan 
olarak biliniyor.)

Sonra bir ses duymuş, kapıyı aralamış ve beşiğin yanına gelmiş. Be-
beği yaşıyormuş… Beşiğin yanında ise parçalara ayrılmış bir yılan 
görmüş.

T04   TAKDİR ETMEK, ÖVGÜ
•	 Marifet iltifata tabidir. İnsana en fazla çaba sarf ettiren şey takdir 

görmek ve taltif edilmektir.
•	 Hiçbir tartışma, tartışma ile kazanılmaz. Dale Carnige
•	 Övgü kuvvettir.
•	 İyi bir iltifat beni iki ay idare eder. Marle Twain
•	 İnsan doğasının en derin ilkesi, fark edilme ve takdir edilme öz-

lemidir. 
•	 İnsanlara teşekkür edemeyen, Rabbine şükredemez.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 İftiranın mantığı olmaz.
•	 Kimse övülmekle bir kazanım elde etmez, yerilmekle de bir şey 

kaybetmez. 
•	 Övgü sayesinde güçsüz bir bedeni güçlü bir hale, korlu dolu bir 

yüreği barışa ve güvene, harap olmuş sinirleri dengeye ve güce, 
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kötü giden işleri zenginliğe ve başarıya, talebi ve yetersizliği teda-
rike ve desteğe dönüştürebilirsiniz. Charles Fillmore

•	 Kişilere herkes içinde iltifat edin ama eleştirinizi yalnız olduğu-
nuz bir zamanda yapmayı tercih edin.

•	 Övgü, neye hedeflenmekteyse onu çoğaltma ve artırma eğili-
mindedir. Birini işle ilgili olarak överseniz, daha çok iş yapacak-
tır. Davranışı konusunda överseniz, davranışı daha iyi olacaktır. 
Ancak yalnızca kişi olarak iverseniz sadece egoizmini ve kendini 
beğenmişliğini attırırsınız.

•	 Mükemmel olan veya övgüye değer olan herşey heran bıçak sır-
tındadır ve uğrunda sürekli mücadeleyi gerektirir. H. Ross 

T05   TENKİT ETMEK

•	 Olumlu eleştiri ilerlemenin lokomotifidir.
•	 Eleştiri ikinci sınıf zihinlerin ürünüdür. Birinci sınıf zihinler çö-

züm üretir.
•	 Hepimiz değişik derecelerde kaynarız. R.W.Emerson
•	 Tenkit öyle bir şeydir ki, ondan ancak bir şey söylememekle, bir 

şey yapmamakla, bir şey olmamakla sakınabiliriz.
•	 Yapmak mimarların, yıkmak ise amelelerin işidir.
•	 Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.
 Cenap Şahabettin
•	 Çok kere, en güçlü tenkit ses çıkarmamaktır. Charles Buxton
•	 Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki kardan 

şikâyet etmeyiniz. Konfüçyüs
•	 Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir eleştirmen için herhangi bir hey-

kel dikilmemiştir. 
•	 Şikâyet, musibeti ikileştirir. 
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•	 Bizi asıl geliştiren, yeni fikirlere sürükleyen eleştiridir.
•	 Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefeleri-

ni bastırmayan insan pek enderdir. Byron Langenfeld
•	 Eleştiri bir fırçadır, yumuşak olursa işe yaramaz. Balzac
•	 Haksız eleştiri, şekil değiştirmiş övgüdür. Dale Carnegi
•	 Basit insanlar kendilerinin anlama yeteneğinin üstüne çıkan her 

şeyi kınarlar.
•	 Hiç kimse topluluk içinde sorgulanmaktan hoşlanmaz. İnsan-

lara takdirinizi topluluk içinde, tenkitinizi de yalnız halde iken 
yapın.

•	 İnsanların beşte biri, daima her şeye karşıdır. Robert Kennedy
•	 Başkalarının görüşlerini de kabul etmeye hazır olmak, başka-

larıyla birlikte, müsamahalı olarak birlikte yaşamaya açık 
olmalıyız.

•	 Eleştirilmeye açık olmayan insan, düşünce zayıfıdır.
•	 Bir istek, bir ideal için yola çıkan kişinin karşılaştığı zorluklardan 

şikâyet etmeye hakkı olamaz. Hz. Mevlana
•	 Kişinin mümin kardeşini tenkid etmesi, Allah’ın rahmetinden 

uzaklaştığına alamettir. Hz. Mevlana
•	 Çok kere, en güçlü tenkit ses çıkarmamaktır.  Charles Buxton
•	 Kimse övülmekle bir kazanım elde etmez, yerilmekle de bir şey 

kaybetmez. 
•	 Başkasını suçlamak suçların en büyüğüdür.
•	 Boş bir torba dik durmaz. Benjamin Franklin
•	 Kafamızın almadığı her şeye karışık deriz. Henry Miller
•	 Arkadaşını yalnızken eleştir, başkalarının yanında öv.  P. Cyrus
•	 Kamuoyu, görüşleri her şeyden daha değerli olan tek eleştirmen-

dir. Mark Twan
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•	 Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkala-
rının başarılarını küçültmekle teselli ederler. C.S.Ongun

•	 Olgun devlet adamını sevindirmek isterseniz, tenkit ediniz. Basit 
bir hükümet adamını sevindirmek isterseniz övünüz. Disraeli

•	 Bir eleştiri ancak ilgili bütün tarafları içine alacak çözüm önerisi 
getirmekle değer kazanır. Eleştirip çözüm önermemek ekip çalış-
masını zorlaştırır. 

•	 Eleştiriler kişilere değil, fikirlere olmalıdır. Kişisel eleştirisiz ten-
kit yapılmalıdır. 

•	 Yapıcı eleştiri, kişisel gelişmenin ve başkalarını geliştirmenin et-
kili bir yoludur. İş ortamlarında ve toplumsal ilişkilerde eleştiriye 
açık olmak, gerekli olduğu yerde ve zamanda eleştirilmekten çe-
kinmemek ve korkmamak gerekir. Yıkıcı eleştiri heves ve heyeca-
nının tükenmesine neden olur. 

•	 Kişilere ve kişilik özelliklerine yönelik dedikodu, suçlama, şikâyet 
veya saldırı gibi eleştiriler yıkmak, bitirmek ve yok etmek ama-
cıyla yapılıyorsa saldırgan bir davranışa dönüşür, büyük olasılıkla 
giderek tırmanın olumsuz bir çatışma sürecini başlatır. Gerçek 
eleştiri yol gösteren, destek sağlayan, moral ve ilham veren yapıcı, 
olumlu, ifadeler içeren ve gerçek dostlar arasında olması gereken 
bir iletişim biçimidir. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Eleştiri ikinci sınıf zihinlerin ürünüdür. Birinci sınıf zihinler çö-
züm üretir.

•	 İş hayatında mühim olan sonuçtur. Eleştirilere bakılmaz. 
•	 Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Sadi
•	 Tenkit, karamsar ve kötümser ruhların en korkunç hastalığıdır. 

Servet Engin
•	 Tenkitler tehdit olarak değil, fırsat olarak görülmelidir.
•	 Açık bir azar gizli tutulan sevgiden iyidir. Hz. Musa (as)
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OLAYLARI KENDİ BAKIŞ AÇIMIZDAN ALGILARSAK !!!

•	Karşımdaki insan iş yaparken çok zaman harcıyorsa, çok 
yavaş olduğundandır. Ben aynı iş için onun kadar zaman harcar-

sam çok dikkatli yaptığımdandır.
•	Karşımdaki insan verilen işi yapmamışsa tembeldir. 

•	Ben yapmamışsam çok meşgul olduğumdandır.
•	Karşımdaki insan kendisine söylenmeyen şeyleri de 

yapıyorsa sınırlarını aşıyor,
•	Ben yapıyorsam yaratıcı olduğumdandır.

•	Karşımdaki insan taraf tutuyor ve fikrini değiştirmiyorsa 
sabit fikirlidir.

•	Ben fikrimi değiştirmiyorsam, inandığım değerleri so-
nuna kadar savunduğum ve kararlı olduğumdandır.

•	Karşımdaki insan işinde ilerliyorsa tanıdıkları yüzünden, 
•	Ben ilerlersem çok çalıştığım içindir.

•	Karşımdaki insan herkesten güzel giyinirse gösteriş 
yapıyor,

•	Ben giyinirsem zevkli olduğum içindir.
    

•	Karşımdaki insan randevularına geç geliyorsa saygısız ve 
disiplinsiz olduğu içindir.

•	Ben geç kaldıysam yoğun trafik yüzündendir.
•	Karşımdaki insan anlattıklarımı dinlemiyorsa çok bencil 

olduğu ve kimseyi takmadığı içindir.
•	Ben karşımdakini dinlemiyorsam çok önemli bir şey 

düşündüğüm içindir.
•	Karşımdaki insan çok konuşuyorsa geveze,

•	Ben çok konuşuyorsam konuşkan olduğum içindir.
•	Karşımdaki insan harcamalarında dikkatli ise cimri,

•	Ben harcamalarımda dikkatli isem planlı ve tutumluyumdur.
•	Karşımdaki insan gülmeyi sıklıkla başardığı için sulu,

•	Ben güldüğüm zaman güler yüzlüyümdür.      
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T06  TEVAZU, OLGUNLUK, ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

•	 İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, dol-
dukça eğilirler. Montaigne

•	 Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.
•	 Yaşlanarak değil, yaşayarak kemale erişilir. Zaman insanları değil, 

armutları olgunlaştırır. Sehadeddin Şimşek
•	 Olgun adam bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez, 

lüzumlu olunca kullanır. Thomas Browne
•	 Taş yerinde ağırdır. Tatar Atasözü 
•	 Kardan adamların saltanatı güneş görünceye kadardır.
 Said Solmaz 
•	 Kabukta dolaşan böcek meyvenin tadını alamaz. 
•	 Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk 

zanneder. İmam Gazali
•	 Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.
•	 Değerli cevherler derindedir, onlara ulaşmak daha fazla zaman, 

gayret gerektirir.  
•	 Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görünmez. 

Aristotales
•	 Deniz ve nehirlerin, yüzlerce dağ sellerinden faydalanmaları, da-

ima kendilerinin onlardan daha aşağı seviyelerde bulunmaları 
yüzündendir. Lao Ts

•	 Kalbin gözleri, vücudun gözlerinden çok daha iyi görür.
 R. N. Güntekin
•	 Eğilen kamış rüzgârdan kırılmaz, oysa koskoca çınar ağacı çatlar, 

yarılır ve devrilebilir.
•	 Kendini bilmek basiret, kendini görmek ise körlüktür. Kendini 

bilen hem Hakk’a hemde halka yaklaşır. Kendini gören ise benli-
ğinden başka her şeyden uzaklaşır. 

•	 Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğünün küçüklük ol-
duğunu bilir. Andre Maurois

•	 Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini 
yapan ve yapabildiğini söyleyen insandır. Konfüçyüs 
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•	 Kişi malda ve fiziki görünüşte kendinden üstün olana değil de, 
kendinden aşağı olana baksın.  Hz. Muhammed (sav)

•	 Bir göz ağlarken diğer göz ağlamaz.
•	 Övülmek isterseniz, alçak gönüllülüğü yem olarak kullanabilirsi-

niz.  Lord Chesterfield
•	 Allah için tevazu edeni, Allah-ü Teala yükseltir.
•	 Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların 

önüne geçtiği zaman olgunlaşmışsın demektir.
 John Mac Noughton
•	 Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü 

sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır.  Zoroaster
•	 Kim Allah için alçak gönüllü olursa, Allah onu yükseltir.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Sizi başkalarının övmesini istiyorsanız, kendiniz hakkında iyi bir 

şey söylemeyiniz.  Balise Pascal
•	 Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
•	 Mütevazı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı da Allah alçaltır.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Sen kendini anlatmayı bırak; seni davranışların anlatsın.
•	 Ne mal iledir, ne şan iledir. Ululuk kemal iledir. Namık Kemal
•	 Malı az olan değil, istekleri çok olan fakirdir.
•	 Menfaat, sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür; ayak-

larının altına alırsan yükselirsin.
•	 Olgun insan, yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insan-

dır.  Konfüçyüs
•	 Alçak gönüllü ol. Mütevazı insan, meyve ağacına benzer. Meyve 

dalının yere eğilmesi meyvesinin çokluğundandır.
 Ali Fuat Başgil
•	 Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse mütevazı değildir.
•	 Aynaya çok sık bakan, kusurlarını çok az görür.
 Cenap Şehabettin
•	 Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik eder.
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•	 Şefkat ve yumuşak huyluluktan mahrum olan kimse, bütün ha-
yırlardan mahrum olmuştur. Hz. Muhammed (sav)

•	 Tevazu yaşamağa benzer. Örterek güzelleşir. Cenap Şehabettin
•	 Uyuyan bir aslanı uyandırmaya gelmez. Sir Philip Soney
•	 Haddini bilmeyene haddini bildirirler.  Lao-Tzu
•	 Rüzgârın yönünü değiştirmezsen yelkenlerini rüzgâra göre ayar-

lar. Anonim 
•	 Kimse, görmek istemeyenler kadar kör değildir. Jonathan Swift 
•	 Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, 

onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz.
 Jonathan Swift
•	 Başkasını düzeltmeniz için önce kendinizi düzeltiniz.
 Hz. Ömer (ra)
•	 Alçak gönüllü düşüncelerle yaşayan düşünceler, en yüksek dü-

şüncelerdir. Montaigne
•	 Asla başkalarının da sizin kurallarınıza göre davranmasını bek-

lemeyin. 
•	 Geceyi ihya etmeyen, gündüz var olamaz. 
•	 Alçak gönüllü ol, mütevazı insan meyve veren ağacına benzer. 

Dalının yere eğilmesi meyvesinin çokluğundandır.
 Ali Fuat Başgil
•	 Bir insan ne kadar çok öğrenirse, o kadar çok mütevazı olur.

Samuel Smiles 
•	 Büyük insan, en yüksek mevkide iken alçak gönüllülük gösteren, 

yetki sahibi iken affeden, kuvvetli olduğu zaman hak ve adalette 
bulunandır.  Abdülmelik

•	 Dane, toprağa düştüğü için el üstünde gezdirilir, başak baş çektiği 
için ayaklar altında ezilir. Feridüttün Attar

•	 Hayatında tevazu gösterenlerin başı hesap günü dik durur.
•	 İnsanın derecesini yükselten alçak gönüllülüktür.
•	 İyilik ve tevazu bütün düşmanlıkları yener.  Amenemope
•	 Kendi kendine alçalmayan kimse, başkası yanında yükselemez. 

Süfyan-I Sevri
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•	 Olgun başaklar boyun eğer.
•	 Bir kul, Allah (cc) rızası için mütevazı olursa, Allah onu mutlaka 

yüceltir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Büyük başarı kalpten gelir, beyinde büyür, ellerden hayata akar. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Tevazu kulun ancak şerefini arttırır. Öyleyse mütevazı olun ki Al-

lah sizi yükseltsin. Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanda bulunan en zararlı huy bencillik ve şiddetli korkaklıktır. 

Hz. Muhammed (sav)
•	 Yüksekliği isterdim, onu alçak gönüllülükte buldum.
 Mevlana (gönül eğitimcisi)
•	 Tevazu kulun ancak şerefini arttırır. Öyleyse mütevazı olun ki, 

Allah sizi yüceltsin. Hz. Muhammed (sav)
•	 Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllerde buldum. Hz. Ali (ra)
•	 Katı prensiplerin olması, kişilik gücüne işaret etmez. Temel özel-

liklerimizi koruyarak gelişime açık olmalı ve gelişimi getireceği 
değişimden korkmamalıyız.

•	 Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumu-
şak davranmasını bili. 

U02 UYKU – ERKEN KALKMAK

•	 Sağlıklı bir beden için uyku çok önemli bir faktördür. Uyku sı-
rasında birçok asidik artığı derin soluyarak ve terleyerek vücu-
dumuzdan atar, vücudumuzu tekrar doğal alkali düzeye getiririz. 
Dr. Recai Yaylaoğlu

•	 İnsan beden temizliği yaparsa 5-6 saatlik uygu yeter, fazlası ölüm-
dür. Prof. Dr. Ahmet Maranki

•	 Çok yemek heder, çok uyumak kederdir. 
•	 Çok yemek zihni çalıştırmaz, çok uyumak menzile ulaştırmaz. 
•	 Üç sabah erken kalkan bir gün kazanır. Atasözü
•	 Güneş, hiç bir sabah Osmanlıyı yatakta yakalamamıştır.
•	 Sabah uykusu, acizlik, tembellik, gevşeklik ve unutkanlık mey-

dana getirir.
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•	 Güneş doğarken ve batarken uyunmamalıdır. Hak Teala rızıkla-
rı, fecr ile güneşin doğacağı vakitler arasında verir. Sabah uy-
kusu rızka manidir. Maddi rızıkların dağıtılması sabah namazın-
dan sonra olur. Manevi rızıkların dağıtılması ise ikindi nama-
zından sonradır. Bu iki vakitte uyumamaya dikkat etmelidir. 
Akşam üstü uyumak ahmaklıktır. Gündüzün başında uyumak 
aklı azaltır, ortasında uyumak(kaylule) enbiya ve evliyanın gü-
zel huylarındandır. Gündüzün sonunda uyumak tembelliktir.

•	 Sabah namazından sonra, güneş doğana kadar uyumayın. Sabah 
uyumayı adet haline getiren, yan ve bel ağrılarına müptela 
olur. 

•	 Öğlen üzeri yapılan Kaylule uykusu faydalıdır. Enbiya ve evliya-
nının güzel huylarındandır. Öğlen üzeri yapılan 1 birimlik uyku 
gece yapılan 4 birimlik uykuya eşittir. 

•	 Uyanın! Uyku tembeller, miskinler, yoksullar içindir. Fırsatlar, 
uykuda olanları uyandırmaz. Richard Templar

•	 Uyku ölümün kardeşidir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Üzerine güneş doğdurmak rızkı önler. Hz. Muhammed (sav)
•	 Hikmet ehli,”uykuya düşkün olan muradına eremez” buyur-

muştur.
•	 Erken kalkan çok yol alır. 
•	 Erken yatmak ve erken kalkmak, bir insanı sağlıklı, zengin ve 

akıllı yapar. Benjamin Franklin
•	 Üzerine güneş doğdurtmak rızkı önler. Hz. Muhammed (sav)
•	 Sabahın altısında kalkmak, onda yemek. Akşam altıda yemek ve 

onda uyumak. İnsanı on kere on yaşatır. Victor Hugoe
•	 Allah’ım erken işbaşı yapan ümmetimin işlerini bereketli kıl.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Hak Teala rızıkları, fecr ile güneşin doğacağı vakitler arasında 

verir. Sabah uykusu rızka manidir. Maddi rızıkların dağıtılması 
sabah namazından sonra olur.
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GÜNE ERKEN BAŞLAMAK

Atalarımızın her sözünde bir ders, bir öğüt vardır. Onlar, yılların 
tecrübeleriyle bizleri özlü sözleriyle aydınlatırlar. Hangi olaylar kar-
şısında, hangi davranışlarımızı sergilememiz gerektiğini hatırlatırlar. 
Bizleri uyarırlar. Bu sözler bizler için, hayatımızı aydınlatan ışıklardır.  
Atasözlerimizdeki öğütlerin kaynağı; inancımız, ondan beslenen gele-
nek ve göreneklerimizdir. Her atasözü, verdiği mesajı ile bizleri, inan-
cımızı, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşamaya çağırır.

Kutsal kitabımız, dünya ve ahiret mutluluğu için yapmamız ge-
rekenleri açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Nasıl ya-
şayacağız? Hayatımızı nasıl düzenleyeceğiz? Görev ve sorum-
luluklarımız nelerdir? Hayatımızın her anına ilişkin bu emir 
ve yasaklar, bizleri ebedî mutluluğa götürmek için vardır. 
Hepimiz, çoklukla zamanın bereketsizliğinden söz ederiz. Ancak 
söz ve davranışlarımızı karşılaştırdığımızda, karşımıza garip bir 
tablo çıkar. Kahve köşelerinde   vaktini israf eden de zamanın ye-
terli olmadığından şikayetçi. Ona, “Günün nasıl geçiyor?” Diye 
sorduğumuzda, alacağımız cevap çoklukla ,”Ne yapayım, vakit 
geçiriyoruz!”Günün büyük bir kısmını TV ekranları karşısında tüke-
tenlere ne demeli! Onlar da işlerini bitirememekten dert yanmakta. 
Gün, yirmi dört saat. Bu süre, iyi değerlendirildiği ölçüde bereketlenir. 
Tarihte, ciltler dolusu kitaplar kaleme alan âlimler ve yazarlar, yüzlerce 
mimarî eser ortaya koyan Mimar Sinanlar için de gün yirmi dört saat-
ti. Önemli olan, bu süreyi, en güzel ve en etkili biçimde kullanmaktır. 
Günümüzde, kişisel gelişim uzmanları, zamanı değerlendirmek 
konusuna özellikle dikkatleri çekiyorlar. Zamanı, verimli bir şekil-
de etkili kullanmak, bizim yaşama biçimimizle çok yakından ilgili.  
Müslümanın günü, sabah ezanıyla başlar. Atalarımız işyerleri-
ni sabah namazı sonrası açarlardı. Sabahın bereketini beklerlerdi. 
Erken kalkmak konusuna dikkat ederlerdi. Sabah namazı sonra-
sıyla başlanan hayat, nasıl da bereketli… Sabah vakti; zihin, ha-
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yal, hafıza nasıl da boş, temiz ve her şeye hazırdır! Vakit bereket-
lenir. Aşımız, kazancımız tatlılaşır. Aşımıza şeker katılır adeta. 
Birkaç saatlik okuma, ya da çalışma, belki bir gün yapacakları-
mızdan daha verimli hale dönüşür. Atalarımız, sabahın bereke-
tini, “Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.”sözüyle ifade eder-
ler. Erken kalkmak, erken yola koyulmaktır. Zamanın bereketidir. 
Ömürlerini uykuya endeksleyenlerin, günün belki de yarısına ka-
dar uyuyanların (hastalık vb. nedenler dışında) günleri, yirmi dört 
saat olur mu? Hayatımızı mutluluğa çevirmek, güzel, verimli işler 
ortaya koymak mı istiyoruz? Yapacağımız ilk iş; hayata erken baş-
lamak, erken kalkmak! O zaman, günümüzün, saatimizin bereket-
leneceğine şahit olacağız. Adeta zaman içinde zaman kazanacağız. 
En azından denemeye değmez mi?

Ü01   ÜMİT, ÜMİTSİZLİK

•	 Demir nemden insan gamdan çürür. Atasözü
•	 Ümit yoksulunu ekmeğidir. Thales
•	 Ümidini kaybetmiş olanın baka kaybedecek şeyi yoktur. Boise
•	 Ümitsizlik haramdır. Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır.
•	 Ya ümitsizsinizdir, ya da ümit sizsinizdir.
•	 Ümit, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur. Joseph Joubert
•	 Ümitsiz yürek, petrolsüz lambaya benzer, hiçbir şeyi aydınlata-

maz. Cenap Şehabettin
•	 Talihsizlikler asla yalnız gelmezler. İngiliz Atasözü
•	 Keçiyi yerden uçuran bir tutam ottur. 
•	 Ayakkabım yok diye üzülüyordum ta ki ayaksız bir çocuk görene 

kadar.  Dratole France
•	 Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader. Y. Kemal Beyatlı 

Y01 YALAN SÖYLEMEK 

•	 Gerçeği söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda değildir.  
Barbusse
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•	 Yapılmayan, yerine getirilmeyen sözde hayır yoktur.
 Ahmed Bin Kays 
•	 Söylenenlerin ayağı yere basmalıdır ki inandırıcı olsun.
•	 Fıtrat yalan söylemez. Bedüzzaman Said Nursi
•	 Yalan en büyük hastalıktır.
•	 El yarası geçer dil yarası geçmez.
•	 En büyük onur söz tutmaktır.
•	 Söz vermek borçtur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Alçakların silahı, kötü sözlerdir.
•	 Vücutta dilin belasından şikâyet etmeyen organ yoktur.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Rakamlar yalan söylemez, yalancılar rakam kullanır. Anonim
•	 Gerçeği söyleyenin yüzü kızarmaz. Tertullian
•	 Yalan öyle bir oktur ki hedefini değil atanı yaralar. Arap Atasözü
•	 Sözün odun gibi olsun, ama dosdoğru olsun.
 Mehmet Akif Ersoy
•	 Söyleyecek yalan bulamayanların başvurduğu son çare gerçektir. 

Marcel Lenoir
•	 Kötü söz sahibine aittir. Kem söz sahibine aittir.
•	 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 
•	 Bir kez yalan söyleyen ebediyyen yalan söylemiş olur.
•	 Ciddi de olsa, şaka da olsa, yalan söylemek caiz değildir.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Yarım gerçek, bütün bir yalandır. Yahudi Atasözü
•	 Hiçbir insan, başarılı bir yalancı olacak kadar iyi bir hafızası yok-

tur. Abraham Lincoln
•	 Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz. Yap-

mayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük öfkeye sebep 
olur. Ayet-i Kerime Saf 2-3

•	 Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer. 
Kenya Atasözü

•	 Gerçeklerin kıvılcımı fikirlerin çarpışmasıyla oluşur.
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Y02  YARDIMLAŞMA

•	 Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybet-
mez. Hz. Mevlana 

•	 Olanın olmayana borcu vardır.
•	 Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah’ü Tealada onun yardım-

cısıdır. Hz. Muhammed (sav)
•	 Müslüman kardeşine ikram eden Allah’a ikram etmiş olur.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Bir insan, başka bir insanın yardımında olduğu müddetçe Allah’da 

onun yardımındadır.  Hz. Muhammed (sav)
•	 İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakladır.
•	 Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. 

Theodore Roosevelt
•	 Hayatımda edindiğim en büyük bilgi şudur: Kendi kendine yar-

dım etmeyi bilmeyene, kimse yardım etmez.  Pestalozzi
•	 Kim mümin bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah’ta onun ih-

tiyacını giderir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Bir kere ‘al şunu’ demek, iki kere ‘vereceğim’ demekten iyidir.
•	 Yardım etmek kolaydır, yardım istemek ve yardım almak zordur. 

Şarık Tara
•	 Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla 

daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun.  Cledbul
•	 İnsanlara yardım elinizi uzatarak, insanlığını kuvvetlendiriniz.
•	 Fakire verilen, daha onun eline geçmeden Allah’a ulaşır.
 Z. Abidin Erdem
•	 Her yardım, cennete doğru bir basamaktır. H. W Beecher
•	 Yardım etmek sevmekten sonra dünyanın en güzel fiilidir.
•	 İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
 Hz. Muhammed (sav)
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•	 Başkalarına yardımcı olmak için elinize her zaman büyük fırsat-
lar geçmez, ama küçük fırsatlar her gün çıkar. Sally Koch

•	 İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Her kim, kardeşinin bir ihtiyacını giderirse o kimse sanki hayatı 

boyunca Allah’a hizmet etmiştir. Hz. Muhammed (sav)
•	 Kim, üzgün bir müminin gamını dağıtırsa veya bir mazluma yar-

dımcı olursa, Cenab-ı Hak (C.C.) onun yetmiş üç günahını affe-
der. Hz. Muhammed (sav)

•	 İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Tealada merhamet etmez. 
Hz. Muhammed (sav)

•	 Kim bir mümin kardeşinin dünyaya ait bir sıkıntısını giderirse, 
Cenab-ı Allah’da onun ahirete ait bir sıkıntısını giderir.

 Hz. Muhammed (sav)
•	 Bir kimse din kardeşine yardımcı olursa Allahü Tealada ona yar-

dımcı olur. Hz. Muhammed (sav)
•	 Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. 

Sert,öfkeli olanlara yardımcı olmaz. Hz. Muhammed (sav)
•	 Başkaları için kendinizi unutun, o zaman sizi hatırlayacaklardır. 

Dostoyevski
•	 Avladığı avı yemeyip, bırakmak aslanların işidir. Nizami
•	 Merhametten mahrum olan, her türlü hayırdan mahrumdur. Hz. 

Muhammed (sav)
•	 İnsanları sizin iyiliğiniz için çaba harcar duruma getirmenin en 

iyi yolu, onlardan yardım istemenizdir. 
•	 Yardım istemek bir zayıflık işareti değil, akıllıca bir davranıştır. 

Jeffery Pfettfer
•	 Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşamaz. Montaigne
•	 Allah yolunda ne verdin ise, öz malın odur.   Feridüttün Attar
•	 Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybet-

mez.  Hz. Mevlana
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•	 Cömertlik fazla vermekten ziyade, yerinde ve zamanında vermek 
demektir.  La Bruyere

•	 İşlerinizin rast gitmesini istiyorsanız yetimlere ve kimsesizlere 
yardım edin. Hz. Muhammed (sav)

•	 Senden aşağı olana acı ki senden üstün olan da sana acısın. 
İmam-ı Muhammed

•	 Yardım almaya alışanlar, emir almaya da alışırlar.
•	 Kimseye karşı ihtiyaç sahibi olma ki; haysiyetin yükselsin.
•	 Bir kimse din kardeşine yardımcı olursa Allahü Tealada ona yar-

dımcı olur. Hz. Muhammed (sav)

BİR MUM 
DİĞER MUMU TUTUŞTURMAKLA IŞIĞINDAN 

BİRŞEY KAYBETMEZ.

HZ. MEVLANA

Y02  YENİLİKÇİLİK, DEĞİŞİM

•	 Yeni fikirler ilerlemenin çarkıdır.
•	 Yeni ve özgün fikirler bir şirketin en güçlü rekabet avantajıdır.
•	 Kök mazide, göz atide olmalı. Yahya Kemal Beyatlı
•	 Yeni çareler uygulamayan, yeni belalar beklemelidir, çünkü za-

man en büyük yenilikçidir. Francis Bacon
•	 Her zamanki yaptığınızı yaparsanız, her zaman elde ettiğinizi 

elde edersiniz. Anonim
•	 Farklı düşünce süreçlerinin kesişmesinden açığa çıkan enerji, 

doğru şekilde kontrol altına alındığı takdirde yeniliklerin motoru 
olacaktır.

•	 Olanaksızı isteyerek, olası en iyiyi elde ederiz. İtalyan Atasözü
•	 En iyi dışındakileri kabul etmeyi red edersen çoğunlukla onu elde 

edersin. W. Somerset Maugham
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•	 Yeniliğe esas engel, risk almak istemeyen liderlerdir, yönetici-
lerdir. 

•	 Eskimiş fikirler paslanmış çiviler benzer, söküp atmak çok güç-
tür. Cenap Şehabettin

•	 Yaşayacak yenilikler ancak eskiyi bilenlerden çıkabilir.
 Cenap Şehabettin
•	 Bir şeyi kötü yapmaktansa hiç bir şey yapmamak daha iyidir.
 Mc Cormack
•	 Zihninizi başkalarının zihni ile sürtüştürmek ve parlatmak iyidir.
•	 Geliştirmeye son verdiğimizde geriye doğru kaymaya başlarız. 

H.James Harrington
•	 Ruhlarımızın esas gıdası çekici bir gelecek ve büyük ideallerdir.
•	 En uzun bir yürüyüş bile bir adımla başlar. Japon Atasözü
•	 Derisini değiştirmeyen yılan ölür.
•	 Küçük kıvılcımlardan büyük yangınlar çıkar.   Dante
•	 Gerçeklerin kıvılcımı fikirlerin çarpışmasıyla oluşur.
•	 Yenilikçilik için, ezberlerimizi bozmak, önyargılarımızı bir ke-

nara koymak zorundayız.
•	 Dikkatinizi yapılamayacaklar üzerinde değil, ne yapılabileceği 

üzerinde toplayınız.
•	 Eğer yapılan işlerde, mevzuatta altı ayda bir değişiklik yapılmı-

yorsa, o işi yapanlar yeterince düşünmüyorlardır demektir.
•	 Yola çıkmayan ilerleyip yol alamaz.
•	 Elde ettiğiniz sonuçları iyileştireceğinden emin olmadan hiçbir 

şeyi değiştirmeyin. Richard Templar
•	 Eğer değişim, dönüşüm ve yenilenme süreci iyi yürütülemezse 

işlerin daha kötüye gitme riski bulunmaktadır. 
•	 Aynı şeyleri yaparak sadece aynı sonuçlara ulaşabiliriz. 
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•	 Hayatınızdan memnun değilseniz, düşüncelerinizi değiştirin. 
Marcus Aurelius

•	 Yolunca giden yorulmaz.
•	 Geleceğinizi geçmişin gücü üzerine kurunuz.
•	 Keşif keşfi besler. Ralph Waldo Emerson 
•	 Her fikrin son kullanma tarihi vardır.
•	 Yeni bir fikir eldeki eski unsurların yeni bir bileşiminden başka 

bir şey değildir. James Webb Young
•	 İhtiyaçlar, yeniliğin anasıdır. Jonathan Swift
•	 Hayal edilmedikçe hiçbir şey olmaz. Carl Sandbfurg
•	 Güçlü bir ateş, küçük bir kıvılcımdan sonra gelir. Dante
•	 Eğer ilerleme olmazsa, insan geriler. Edward Gibon
•	 Dünyayı döndüren şey değişimdir. Aşk değil, aşk sadece dünya-

daki nüfusu arttırır. Charles Brower
•	 Yaşam geriye doğru anlaşılabilir, ancak ileriye doğru yaşanmak 

zorundadır. Sören Kierkegoard
•	 Değişim hariç, sabit olan hiçbir şey yoktur. Heraclitus
•	 Geleceğin hayallerini, geçmişin tarihiden daha çok seviyorum. 

Thomas Jefferson
•	 Sadece en akıllılarla, en aptallar değişmez. Konfüçyüs
•	 Eski makine eski olduğu için hemen atılmaz, yeni makine yeni 

olduğu için hemen alınmaz. Verimlilik hesapları ve yeterlilik ana-
lizleri yapıldıktan sonra yatırım miktarına bağlı olarak karar ve-
rilmelidir. R. Ali Topçu

•	 Kim suçlu yerine “nasıl daha iyi yapabiliriz” sorusu sorulursa çö-
züme daha çabuk ulaşılır.

•	 Yeni şeyler denemediğiniz sürece yeni şeyler öğrenemezsiniz. H. 
Jackson Brown



271

Günleri Say, Servetini Say, Büyüklerini Say, 
Ama Yerinde Sayma.

Eşini Beğen, İşini Beğen, Aşını Beğen, 
Ama Kendini Beğenme.

Emek Ver, Kulak Ver, Bilgi Ver,
 Ama Hiçbir Zaman Boş Verme.

Satıcı Ol, Alıcı Ol, Kalıcı Ol, Bulucu Ol, 
Ama Bölücü Olma.

Paranı Ver, Selam Ver, Canını Ver, Ama Sırrını Verme.

Elini Aç , Gözünü Aç ,Kapını Aç, Ama Ağzını Açma.

   Rakibini Geç, Sınıfını Geç, Ama Gülüp Geçme.

    Ev Al, Araba Al, Abdest Al, Ama Beddua Alma.

     Zulmü Devir, Nefsi Devir, Ama Çam Devirme.

      Yaklaş, Konuş, Tanış, Ama Uzaklaşma.

       Seslen, Uslan, Ama Yaslanma.

        Doğrul, Devril, Ama Eğrilme

         İtil,Atıl,Ama Satılma

Y03   YÖNETİCİLİK

•	 Yönetim işinin yüzde sekseni iletişim, yüzde yirmisi tekniktir.  
Peter Drucker

•	 Yönetim, geçmişten ders alarak geleceği planlamaktır.
•	 Yöneticiliğin, Liderliğin ilk şartı dürüstlüktür.  Will Henry 
•	 İyi kaptan deniz dalgalı iken belli olur.
•	 Bir kişinin devlet adamı olabilmesi, her şeyden önce yönetece ği 

toplumla dost olması, dostluk kurması demektir.
 M. K. Atatürk
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•	 Adam yetiştiren adam da, çiçek yetiştiren bahçıvan kadar hassas 
olmalı… M. K. Atatürk

•	 Bir şirket ancak her düzeydeki yöneticilerinin idareleri etkiliyse 
başarılı olabilir.

•	 Yönetici, gündelik karar alma yoğunlukları nedeniyle hiçbir za-
man, strateji geliştirme vasfını kaybetmemeli ve vaktinin en az 
yüzde ellisini sistemin iyileştirilmesine ayırmalıdır.

•	 Yönetici astlarının çalışmasına ilham kaynağı olacak şekilde sü-
rekli önden gitmelidir.

•	 Yönetici, her sabah koltuğuna oturduğunda “Ben bugün şirketim 
için hangi iyileştirmeleri yapabilirim, nasıl yaparımda şirketime 
artı değer katarım?” şeklinde sorgulama ile güne başlamalıdır. 
Tunç Doğan

•	 Saat veya gündelik hesabı ile parasını ödeyerek bir insanın fiziki 
mevcudiyetini, vaktini, bazı adali faaliyetlerini satın alabilirsiniz, 
lakin onun girişkenliğini, sadakatini, kalp bağlılığını, düşünceleri-
ni ve ruhunu satın alamazsınız; bunları ancak fethedebilirsiniz.

•	 Kendinizi idare ettiğinizde aklınızı, başkalarını idare ettiğinizde 
ise kalbinizi kullanınız. Yılmaz Sönmez

•	 Eşit olmayan insanlara eşit davranmak kadar büyük eşitsizlik 
yoktur. Kenneth Blanchard

•	 Bir yönetici işlerini çoğunluk kararı ile yürütemez. Herkesin en 
çok beğendiği görüşler her zaman,  özellikle güç durumlarda, 
şirket için en iyisi değildir.  Herkes, emrinde çalışmaktan gurur 
duyacağı güçlü bir yönetici ister.

•	 Yönetici, faaliyet çalışmalarından ziyade sonuçları yönetir.
•	 İdeal bir yönetim şekli her şeyin iyi seçildiği, yetiştirildiği, eğitil-

diği, güvenilir olduğu ve fazla denetlemeye gerek duyulmadığı bir 
sistemi hedeflemelidir.

•	 Tepe yöneticisinin moral, motivasyon, amaç oluşturma, inanç ve 
değerleri yerleştirme ve ideoloji aşılama gibi birçok özel sorum-
luluğu bulunmaktadır. 

•	 Yönetici, pek çok şirket içi toplantılara katılmalı, şirketin gazete-
sinde, dergisinde makaleler yazmalı, hayalini paylaşmalı, üretim 
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hattında zaman harcamalıdır. Başarı için kolları sıvadığını göster-
melidir personele.

•	 Yönetici, kendi için yaptığı duaları çalışanları, onların aileleri ve 
işyeri içinde yapmalıdır. Yediğinden yedirmeli, giydiğinden giy-
dirmelidir personele. 

•	 “Koç” her çalışanın içindeki ateşi ortaya çıkarmak için, ateşin 
üzerindeki külleri üfleyen kişidir. Günümüz işletmelerinde en 
çok ihtiyacımız olan liderlik tarzı “koçluk”tur. Koçluk yapmak 
yöneticilerin en önemli yükümlülüğüdür. 

•	 Yöneticilik, elindeki tepsi üzerindeki değerli kristalleri kırmadan 
taşıyabilme sanatıdır.

•	 Çalışanlar, işini, işyerini değil yöneticilerini bırakırlar.
•	 Bir şirket ancak yöneticilerinin idareleri etkiliyse başarılı olur.
•	 İşe yaramayan eleman yoktur, yanlış yerde çalıştırılan eleman 

vardır. 
•	 Asiller idare eder, acizler şikâyet eder, basitler ise iftira eder.
 Anonim
•	 Hepiniz çobansınız ve emrinizdekilerden sorumlusunuz.
 Hz. Muhammed (sav) 
•	 Koyun çoban için değildir. Belki çoban koyuna hizmet içindir. 

Sadi
•	 Devlet adamı, devletin hizmetkârıdır.  Büyük Frederik
•	 Şirket yöneticisi şirketin, çalışanların hizmetkârıdır. 
•	 Çalışanları yaşat ki, şirket yaşasın, gelişsin.
•	 Sahip çıkılan çalışanlar, şirketine ve işine sahip çıkarlar. 
•	 İyi yönetici, iyi bir öğretmen olmalıdır. İyi bir öğretmen olarak 

iş görenlerin belleklerinde yarı uyur halde bulunan şeyleri açığa 
çıkararak, akıllarını kullandırmalarına yardımcı olmalıdır.

•	 İş, maksimum 8 temel sorumluluğa, bölüme bölünmelidir. Çün-
kü fazlası gerçekçi olmaz.

•	 Alt yöneticilerin kontrolünde en fazla 10 kişi olması gerekir. Hiç-
bir yönetici altı aktiviteden daha fazlasını yönetmemelidir. 
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•	 Yöneticiler, geçmiş başarılarının üzerine oturmazlar. Problem de-
ğil, problem ile birlikte çözüm getirirler. Hatalardan ders çıkarır-
lar, hatalardan dolayı kimseyi suçlamazlar. Bahane uydurmazlar, 
yanlış olduysa durup değiştirmeye, düzeltmeye çalışırlar. 

•	 Yöneticiler, her işte işin son bitiş tarihini belirlerler ve işin bitmesi 
gerektiği zamanda da paniklemezler.

•	 Yönetici kalıba göre değil, kalbe göre davranmalıdır.
•	 Yöneticinin görevi insanları bir araya getirmek, birliktelik oluş-

turmaktır, bölmek, parçalara ayırmak değildir. Yönetici Ben keli-
mesini unutmalı, hep Biz olarak konuşmalıdır. 

•	 Yöneticinin, liderin görevi insanlara kendileri hakkında daha 
olumlu düşünmede ve öz imajlarını daha yüksek çıkarmada yar-
dımcı olmaktır. Başarılı bir yönetici, oyuncularının “kendilerini 
sandığından daha iyi oldukları” düşünmelerini sağlama yetene-
ğine sahiptir. Çalışanı kendisiyle ilgili daha olumlu düşünmeye 
zorlar. Kendilerine inanmasını sağlar. Ve birde gerçekten ne ka-
dar başarılı olduklarını gören çalışan elinden gelenin en iyisini 
yapmaktan asla kaçınamaz. 

•	 Bir yönetici kendi bölümündeki sorunları ve kendisinin de bu-
lunduğu ortak sorunları halletmedikçe bir üst makamı hak ve 
talep edemez. 

•	 Bilgileri kendilerine saklayıp altlarındaki elemanlarını karanlıkta 
bırakarak konumlarını korumaya çalışanlar, ancak modası geç-
miş ve verimsiz yöneticilerdir 

•	 Yönetici duvarı, lider duvarın arkasındaki görendir.
•	 Öncelik ve merkez firmadır, geleceğidir. Yönetici merkeze, önce-

liğine kendisini koyarsa takımdaşlık bozulur.
•	 Yönetici şirketi taşımalıdır, şirket yöneticisinden önde olup yöne-

ticisini taşırsa sorun var demektir. 
•	 Sorumluluk almayan yöneticiyi göndermeyen liderler sorunlu-

dur.
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•	 İşyerinin tonu ve tarzı, üst yönetim tarafından belirlenir. Yönetici 
başlama işaretini onlardan alır.

•	 İşletmelerde Liderlik ve Yöneticiliğin ayrı kişilik tarafından tem-
sil edilmesinin pek çok faydaları vardır. 

•	 Liderler duygusal zekâlarıyla ön plana çıkarken, yöneticiler ise 
mantığı ve statükoya ön plana çıkmalıdır. 

•	 Modern ekonomilerde yöneticinin, liderin görevlerinden biride 
“algı yönetimi” dir. Algi yönetimi şirket içi ve şirket dışı olmak 
üzere iki bölümden oluşur. Söylenilenler muhakkak doğru olma-
sının yanında doğru algılanmasının sağlanması önemlidir. Aksi 
takdirde “Algı Yanılgıları” olur. 

•	 Ekiple diyalog, yöneticinin ihmal etmemesi gereken en önemli 
aktivasyondur. 

•	 Yönetici, “şirketin sorun çözme kapasitesi” ni arttırmalıdır.
•	 Yeni yöneticiler 6 ayda kendilerinden beklenenin %50,60 ına, 1 

yılda %80 ine ulaşmışlarsa başarılı sayılır. Bunların altıda kalan 
performanslar yeterli değildir, yöneticiler değiştirilmelidir.

•	 Yöneticinin asıl görevi, denetim değil LİDERLİK etmektir. 
•	 Yönetici, başkalarının kusurlarını aramaz, kin tutmaz, şikâyet et-

mez. 
•	 Lider sorun çözen ve çözüm üreten, destek veren, her zaman 

olumlu düşünen, olumlu değerlendiren ve olumlu iş yapan kişi-
dir. Semra Özcan

•	 Yönetici, baskı altında ve olumsuz koşullarda dahi iradesini ve 
gücünü kaybetmeyen, eleştirilere tahammül eden kişidir. Bu ne-
denle lider, olumsuzluklardan yılmaz, sorunların altında kalmaz 
ve yenilgiyi kabul etmez. Sorunların üstesinden gelmeyi ve ayağa 
kalkmasını bilir. Semra Özcan

•	 Yönetici, kişisel bütünlüğe sahip olan, daima özü, sözü, tutum ve 
davranışları bir olan istikrarlı ve tutarlı kişidir. 

•	 Yönetici, insanların sosyal yaşamlarının bir parçasıdır. Çalışan-
ların hüzünlerinin, dertlerinin, problemlerinin, kederlerinin ve 
sevinçlerinin ortağıdır. Etkili bir yönetici, lider daima çalışanlarla 
ve müşterilerle sosyal yönden bütünleşen kişidir. 
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•	 Alçak gönüllülük ve hoşgörü yöneticilikte, liderlikte üstün kişi-
liği tamamlayan bir taçtır. Yönetici kendini büyük görmek değil, 
başkalarının kişiyi büyük görmesidir. Lider, yaptıklarının görül-
mesini beklemez. 

•	 Yönetici günlük işlerle uğraşır. Lider önemli işlerle uğraşır. Yöne-
tici bugünü, lider yarını düşünür. 

•	 Yönetici, Lider, her şeyden önce kendisine, astlarına, çalışanları-
na, gurubuna, toplumuna ve müşterilerine inanan kişidir.

 Semra Özcan
•	 Yönetici, kendi yeteneklerinin ve değerinin bilincinde olan, baş-

kalarının takdirini beklemeyen, kibirli ve saldırgan olmayan, 
sakin fakat kararlı bir özgüvene sahip olmalıdır. 

•	 Yönetici çevresine enerji, coşku ve canlılık aşılayan bir kaynak 
gibidir. 

•	 Yönetici, hantallığın her türlüsünden kuvvetle kaçınır. Dolayı-
sıyla bulunduğu ortamda değişim ve dönüşümün anahtarı konu-
mundadır. 

•	 Lider önde gider ve önderlik eder. Yönetici arkadan iter. 
•	 Yönetici, işletmede bir eleman herhangi bir kusur ederse, bu ku-

surdan doğan vebale ortaktır. Bunun için her faaliyetten mutlaka 
haberdar olmalıdır. “Ben bilmiyordum, görmedim” demek, yö-
neticiyi vebalden kurtaramaz. Bilmiyorsan, göremiyorsan niçin 
yönetici oldun, derler adama…

•	 Yönetici kesinlikle kindar olmamalıdır.
•	 İş hayatında İyi bir yönetici, iyi sorular soran, bu soruları cevap-

sız bırakarak, çalışanları araştırmaya sevk eden, projeler yaptı-
rarak gelişmelerini, beceri kazanmalarını sağlayandır.

 Melih Arat
•	 Yönetici otoritesini tehdit unsuru halinde değil yapıcı halde kul-

lanmalıdır. Güç gösterisine dönüşmüş bir otoritenin düzenleme 
gücü kalmaz. Yönetici tehdit etmez, karar verir ve uygular.

•	 Yöneticiler ceza vermede cimri, ödüllendirmede cömert olma-
lıdır.
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•	 Yönetici etkili olmak için, tüm işlerini ve görüşmelerini kendi 
makam odasında (hâkimiyet alanı) yürütmeli, personelin oda-
sında onlara emir vermekten kaçınmalı, orada sadece misafir ol-
malıdır. 

•	 İşletmeye yeni katılan yöneticiden gelen yenilikler tepkiyle karşı-
lanır ve yıpratılmaya başlanır. Dolayısıyla yönetici önce kısa sü-
reli olarak mevcut düzene uymalı ve uyum sağlamalıdır. Eskilerle 
bir ve beraber olmalı, daha sonra ise kendisine uydurmalıdır. İlk 
günlerde sadece olaylar, insanlar hakkında bilgi sahibi olmalı, bü-
yük ve köklü değişiklikler önermemelidir.

•	 Yönetici, personelini mutlaka bağrına basmalı, her zaman onun 
halini sormalı, dertlerine ortak olmalı ve sevgisini ortaya koymak 
için her vesileyi değerlendirmelidir, ama onun karşısındaki konu-
munu ve ciddiyetini de hep korumalıdır. Aksi takdirde kontrolsüz 
sevgi ve alakanın personeli şımartıp küstahlaştırması kaçınılmaz 
olacaktır. Yöneticinin sevgi ve şefkati katiyen karşısındaki perso-
nelin ciddiyeti ihlal etmelerine sebebiyet vermemelidir.

 M. Abdülfettah Şahin
•	 Şirket, işçilerin sığındığı “sosyal bir çatıdır” aynı zamanda. Doç. 

Dr. İbrahim Öztürk
•	 Şirket kader ortaklığının adıdır.
•	 Yönetici, küçük kazançlar için büyük kayıpları göze almamalı, 

bütün sistemi tehlikeye sokmamalıdır. 
•	 Bir diplomatın başarısı, temas halinde olduğu önemli-etkili insan 

sayısıyla ölçüldüğü gibi yöneticinin de etki alanı ve önemli-etkili 
insan çevresi oluşturması önemlidir. 

•	 Birçok yönetici, eğer kendi insani kaynaklarında var olan orta-
ya çıkmamış potansiyeli nasıl harekete geçireceklerini bilselerdi, 
kuruluşlarının verimliliğinin en az iki katına çıkacağını görecek-
lerdi. Mc Groger

•	 Yöneticiler, İşletmelerde insana daha fazla değer vermeli ve çalı-
şanların işletmeyi bir aile olarak görmelerini sağlanmalıdır. 

•	 Yöneticiler; yöneticiliğin tek başına karar vermek ve bu kararları 
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tepeden inme emirler ve otoriter yöntemlerle uygulamak olmadı-
ğını kabul etmelidir. Ast-üst ilişkilerinde yakın, yüz yüze ilişkiler 
geliştirilmelidir. 

•	 İşletme içinde görev ve sorumluluklarla birlikte yetkilerin dağı-
tılması,   çalışanların kararlara   ve oluşturulması gerekli “kalite 
kontrol grupları” na katılmaları sağlanmalıdır.

•	 Bir yöneticinin tüm becerilerini ortaya koyabileceği ve başarını 
kanıtlayacağı en önemli yetkinlik karar alma becerisidir.

 Prof. Dr. İsmet Barutçuğil
•	 Yönetici, ödüllendirebileceği, normal kabul edeceği ve acil dü-

zeltici eylem uygulayacağı davranışları bilmelidir. Bunları nasıl 
belirleyeceğine karar vermelidir, eğer değiştirilmesi gereken dav-
ranışlar söz konusu ise bunları nasıl değiştirebileceğini önceden 
kararlaştırmış olmalıdır.  Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Yönetim bilgisi eğitimle, yönetim becerisi ise zamanla, yaşanan 
deneyimle kazanılır. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Bir yönetici için en temel becerilerden biri bilgi ile etkili çalış-
maktır. 

•	 Yönetici, bir yöneticiden çok lider niteliklerini geliştirerek, çalı-
şanlarına sadece talimat vererek değil, ilham vererek yöneten, de-
ğerlere saygılı vizyoner ve dönüşümcü olmak zorundadır. Prof. 
Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Üst düzey yöneticilikte kalmak, oraya ulaşmaktan daha zordur. 
Üst düzey yöneticiler, göz önünde olduklarını, her karar ve dav-
ranışlarının izlendiğini, en küçük hatalarının bile bir yerlere kay-
dedildiğini bilmelidir. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Beden, akıl ve ruh sağlığını kaybeden bir yönetici her şeyini kay-
beder. Prof. Dr. İsmet Barutçuğil

•	 Yönetici asla küsmez, küserek bir kenara çekilmez. Olumsuz bir 
şeyi hayalinden bile geçirmez. Etrafına devamlı coşku ve heyecan 
aşılar, en zor durum ve şartlarda bile işinin başında olur, kendi-
ni geri çekmez, her zaman kanlı ve canlı olur. Beni anlamıyorlar, 
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değerimi bilmiyorlar, bu işin içinde ben yokum, benden bu kadar 
gibi laflar yapmaz, ümitsizliğe düşmez.  

•	 Yönetici derinlik ve insanı kalite anlamında asla değişmeyen-
dönüşmeyen ve aynı zamanda sistemi mükemmelleştirme anla-
mında değiştiren–dönüştüren bir güç olmalıdır.

•	 Yöneticilerin önemli görevlerinden biriside işyerinde olan çatış-
maların yönetilmesi ve çözümlenmesidir. Çatışmaların sebep-
lerinin başında iletişimsizlik gelir. Çatışmalar doğru yönetildiği 
zaman bireyin ve kurumun ilerlemesini sağlayan itici güç haline 
gelir. Prof. Dr. Bengi Semerci

Z01    ZAMAN YÖNETİMİ

•	 Zamanın değerini yapacak işi olanlar bilir. Nureddin Topçu
•	 Terazi tartıyla, her şey vaktiyle.  Atasözü
•	 Bugünün işini yarına bırakanlar helak olur.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Zor iş; zamanında yapmamız gerekip de, yapmadığımız kolay iş-

lerin birikmesiyle meydana gelir. JJ. Rouesseau
•	 Yavaş yavaş acele edin.
•	 Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Bugün de dünün bir 

yarını değil midir? Ömer Hayyam
•	 Bugünün işini yarına bırakma. Aldous Huxley
•	 Daha sonranın sonu yoktur.  M. Drumes
•	 Duran saat geri kalandan yeğdir.
•	 Eğer hemen değilse, ne zaman?”  Saint Fransuva Dasis
•	 Bir iş bir kere geri kalırsa, bir daha ilerleyemez.  Hz. Ömer (ra)
•	 Musibetlerin en büyüğü, vakti faydasız şeylerle geçirmektir.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Değirmene önce gelen önce öğütür. Genphart Hauptmann
•	 Benim biricik kuralım, daima o günün işinin o gün bitirilmesidir. 

Duke of Wellington
•	 Zaman paraya benzer lüzumsuz yere sarf edilmedikçe daima ye-

ter. Nihat Katlan
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•	 Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugü-
nün gücünü tüketir. A.J. Cranin

•	 Bugünü yaşa, yarın çok geç olabilir. Martial
•	 En doğrusunu zaman gösterir.
•	 Dün tecrübedir, öğren. Yarın tahmindir, planla. Bugün fırsattır, 

kullan. Abd Atasözü 
•	 Dün iptal edilmiş bir çektir. Yarın; emre yazılı bir senettir. Bugün 

ise peşin paradır. Bugünden yararlanınız.  Kay Lydas 
•	 Randevuya daima vaktinde gelmek, ötekinin gecikmesini yüzüne 

vurma sanatıdır. Liverpool Echo
•	 Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak 

zorunda kalır. Giovio
•	 Benim biricik kuralım daima, o günün işini o gün bitirilmesidir. 

Duke of Wellington Günlük program yapılırken zamanınızın 
çoğunu acil işlere değil, önemli işlere ayırınız.

•	 Meşgul olmadan boş zamanın kıymetini bil.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Hiçbir şey, yıllarımız kadar çabuk geçmez. Ovidius
•	 En iyi zaman şimdidir, şimdi değilse ne zaman.
•	 Her günü, sanki son gününmüş gibi geçir. Publius Syrus
•	 Dün tarihtir, yarın bilinmeyendir, bugün bir hediyedir. 

E.Roosevelt
•	 Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım. 
 Dostoyevski
•	 Bugün dünlerin toplamıdır. Dünkü sebep neyse, bugünkü sonuç 

aynıdır. Henri Bergson
•	 Bütün başarımı işlerimi vaktinden önce yapmaya borçluyum.
•	 Hayatını bulunduğun an bil. Bediuzzaman
•	 Geçmiş zamanlar, bizim için yedi mühürlü bir kitaptır.  Goethe
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•	 Zamanlarını iyi kullanmayı bilenler, ilim ve tecrübeyi hayatlarıy-
la birleştirirler.  Montaigne

•	 Bir günde bir zamanda yapman lazım gelen bir işi ertesi güne bı-
rakma. Zira her günün derdi gibi, işi de kendine yeter.

•	 Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının gele-
ceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil.  Hasan Basri

•	 Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. A. Guterman
•	 En büyük zaman hırsızı, kararsızlıktır. C. Floru
•	 Geçmiş zamanlar, bizim için yedi mühürlü bir kitaptır.  Goethe
•	 Meşgul insanların en kıymetli şeyleri zamanlarıdır.
•	 Zamanın değerini yapacak işi olan kimse bilir. Arap Atasözü
•	 Hiçbir şey meşgul olmak kadar KOLAY, verimli olmak kadar 

ZOR olmaz. John Jensen
•	 Zaman bizim sahip olabildiğimiz en az şeylerden biridir.
 Ernst Hemingway
•	 Dün; iptal edilmiş bir çektir. Yarın; emre yazılı bir senettir. Bugün 

ise peşin paradır. Bugünden yararlanınız. Kay Lydas
•	 Bugünkü işini yarına bırakanlar helak olmuştur.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Zamanın para demek olduğunu unutma.  B. Franklin
•	 Saman hayvana, zaman insana yaraşır.
•	 Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.
•	 Küllü atin karib. Her gelecek yakındır.
•	 Basit insanlar zamanlarını nasıl öldüreceklerini, değerli insanlar-

da nasıl kazanacaklarını düşünürler. Schoupen Haurer  
•	 Boşa geçirilen bir dakika, ebediyen kaybedilmiş demektir.
 Hz. Muhammed (sav)
•	 Eğer doğru kullanırsak, zamanımız yeterlidir.
 Johan Wolfgang Won Goethe
•	 Yapmak istediğiniz neyse şimdi yapın. Yarınların sayısı çok değil. 

Micheal Landon
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•	 KEŞKE demeyin. GELECEK SEFERE deyin. Bugün kaybettiği-
nizi yarın yakalayabilirsiniz. Yoksa hep kaybettiğinizle birlikte 
kalırsınız.

•	 Terazi tartıyla, her şey vaktiyle...  Atasözü
•	 Vakit nakittir.
•	 Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer.
•	 Zamanı üreterek tüketin.
•	 Zaman buz gibidir, eritmeden tüketin.
•	 Zamanın değerini bilmeyenler zamanla değersiz olurlar.
•	 Ben öyle zatlara eriştim ki, onlar sizin paranızı boşa harcamaktan 

çekindiğinizden fazla vakitlerini boşa harcamaktan çekiniyorlar-
dı. Hasan Basri

•	 İşi çok olanların, gözyaşı için zamanları yoktur.  Lord Byron
•	 Bugünle dünün tartışmasına girersek geleceği kaybederiz.
 W. Churcil
•	 Zamanın değerini yapacak işi olan bilir. 
•	 Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak 

zorunda kalır.  Giovio
•	 Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.
•	 Zamanın değerini yapacak işi olan bilir.  Atasözü
•	 Hedefe ulaşmak ona yönelmekle gerçekleşir.
•	 Vakit değerlidir ama gerçek, vakitten daha değerlidir.
 Benjamin Disraeli
•	 Erteleme alışkanlığı en önemli zaman yönetimi tuzaklarından bi-

ridir.
•	 Geçmişi görebilen, geleceği inşa eder.
•	 Değerlendirilen zaman damlaları başarı gölü meydana getirir. 
•	 Bugün yapmadıklarımın gelecekteki sonuçları ne olacak?
•	 Zaman çok önemli olduğu için günümüzde insanların zamanını 

çalmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
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•	 Hayatta asla unutulmamalıdır ki, zaman hiçbirimizi beklemez. 
Dün geride kaldı, yarın ise gerçekten uzak. Bugün ise, avuçları-
mızın içinde bize sunulmuş bir armağan. Bugünü kaçırmayın. 
Arkadan takside tutsanız yakalayamazsınız.Bunun değerini en 
çok anlayan çocuklardır. Tanyer Sönmezer

•	 iş hayatında zaman kazanmanın önemli bir aracı işleri devret-
mektir. Eğer şirketinizde bir işi sizin kadar iyi yapabileceğini 
düşündüğünüz daha az ücret alan bir kişi varsa o iş artık sizin 
değildir. Çalışanların en kısa sürede bilgi ve deneyim kazanma-
sını sağlayarak sizin için sıradan yada ayrıntı niteliğindeki işleri 
üstlenmelerini sağlanmalıdır. 

•	 Geç kalan teselli idamdan sonraki affa benzer. Ekmel Tatrakan
•	 Birisinden bir şey istediğinizde zamanı mutlaka belirtin.
•	 Erken kalkmak gibi zaman tasarruf edici yöntemler bulmaya, za-

manı öldürücü faktörleri yok etmeye çalışarak ve fazladan zaman 
kazanmaya çalışın. 

•	 Zamanınızı yıllık, aylık, haftalık ve günlük periyotlarla planlayın. 
Yıllık planınızı birkaç gün, aylık planınızı birkaç saat, haftalık pla-
nınızı 10-15 dakika ve günlük planınızı en fazla 10 dakika içeri-
sinde yapmalısınız. 

•	 Zamanını etkin yönetmek isteyen kimsenin kendisinden başka 
bir yardımcısı yoktur. Bu ancak kendi çabası ile mümkün olabi-
lecektir.

•	 Her yarın dündür sonraki yarına. Murat Başaran
•	 Hayatta rövanş yoktur. Ahmet Hamdi Tanpınar
•	 Hayat gecikmeyi asla affetmez. Samuel Johnson
•	 Bugünün işini yarına bırakmayın, zira her ünün işi kendine yete-

cek kadardır. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
•	 Farklı tempolarda yaşayanlar için, zaman da farklı hızlarda akar. 

Albert Einstein
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ZAMAN, ZAMAN YAŞAYABİLMEK İÇİN 

ZAMAN AYIRIN…

Yaşamaya zaman ayırın, çünkü zaman bunun için ayrılmıştır.

Zaman öldürmek intihar etmektir.

Çalışmaya zaman ayırın, başarının bedeli budur.

Düşünmeye zaman ayırın, iktidarın kaynağı budur.

Eğlenmeye zaman ayırın.

Etrafınızdakilere nazik davranmaya zaman ayırın, mutluluğa 
giden yol budur.

Hayal kurmaya zaman ayırın, dünyanın dertlerini kısa bir 
zaman unutmak için en tatlı çare budur.

Çevrenize bakmaya zaman ayırın, günler insanın bencil 
olmasına izin vermeyecek kadar kısadır.

Gülmeye zaman ayırın, ruhun musikisi budur.

Terbiyeli olmaya zaman ayırın, bir toplum içinde 
başkalarıyla birlikte yaşamanın gereği budur.
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Çalışmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş 
milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, en sonunda da 

istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar. M. Kemal Atatürk

Bugünkü başarımızın sırrı bence iyi adam kullanmaktan geçer. 
Rahmi Koç

Bizim sevinçlerimiz başkalarının acısı olmamalıdır. Fatih Terim

Yabancı ot keçinin karnını ağrıtır. Ahmet Nazif Zorlu 

Fakire verilen, daha onun eline geçmeden Allah'a ulaşır.
Zeynel Abidin Erdem

Çok çalışmak, mütevazı olmak, tüketiciye saygı duymak ve
zamana ayak uydurmak. Sabri Ülker

Güneş girmeyen eve hastalık girer, büyüme olmayan ekonomide, 
şirkette, ailede ise işsizlik, huzursuzluk, yolsuzluk ve kavga olur. 

Rıfat Hisarcıklıoğlu

Bir istek, bir ideal için yola çıkan kişinin karşılaştığı zorluklardan 
şikâyet etmeye hakkı olamaz. Hz. Mevlana

Kriz zamanları, ölü zamanlar rakiplere fark atma zamanıdır. 
Tahsin  Öztiryaki

Ulvi gayelere harcanan emekler, hicrana uğrasa da,
hüsrana uğramaz. M. Akif Ersoy

Hayatınızın bütününde başarılı, mutlu, yeni bir vizyon sahibi 
olmayı, hayata yeni bir bakış açısıyla bakmayı düşünüyorsanız 

doğru kitabı bulmuşsunuz demektir.   

RECEP ALİ TOPÇU

Ailenin büyük oğlu olarak 1960 
tarihinde Ardahan ili Posof ilçe-
sinde dünyaya geldi. 

1979 yılında Ticaret Lisesini dere-
ceyle bitirmesiyle birlikte Bursa’da 
İnşaat ve Nalburiye malzemeleri 
satışı yapan babasının yanında ça-
lışma hayatına başlamıştır. 

İş ve üniversite yaşamını birlik-
te yürüterek devam ettiği Uludağ 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Maliye bölümünü 
1984 yılında derece ile bitirdi. 

Askerliğini kısa dönem er olarak 
Isparta’ da yaptı.  Evli ve 4 çocuk 
babasıdır. İstanbul’da ikamet et-
mektedir. İngilizce bilmektedir.

İlk işini kardeşleri ile birlikte inşaat 
ve yapı malzemeleri satışı yapmak 
üzere 1987 yılında kurdu. Daha 
sonra armatür ve vana üretimini 
gerçekleştirmek üzere Adell Ar-
matür ve Vana Fabrikaları Ano-
nim Şirketini, sanayi ve konut 
inşatları yapmak üzere Toyap İn-
şaat Endüstrisi ve Yatırım Limited 
Şirketini, radyatör ve ısı cihazları 
üretmek üzere Vıta Radyatör ve 
Isı Cihazları Anonim Şirketini ve 
fabrikalarda, endüstriyel uygula-
malarda, otomasyonda kullanılan 
teknik ürünleri üretmek üzere ise 
Faber Vana ve Akış Kontrol Sis-
temleri Anonim Şirketini kurdu. 

Gerek firması ve gerekse şahsı 
adına pek çok ödül almıştır.

Sıradışı sonuçlar ancak
sıradışı gayretlerle elde edilebilir.

En fakir insan kimdir?
Affetmekle kendimize nasıl iyilik 
yapmış oluruz?
Taş kafa, boş kafa, hoş kafa nedir?
İnsan gelişiminin önündeki en 
büyük engel nedir?
Öğrenilmiş çaresizliği nasıl yeneriz?
Yaşamın altın kuralları nelerdir?
Rakipleriniz hangi uygulamaları-
nızı kopyalayamazlar?
İşletmeleri hangi giderler batırır?
Bir işletmeyi besleyen kan 
damarları nelerdir?
Başarılı insanları başarıya 
götüren unsurlar nelerdir?
En tepeye, zirveye çıkmanın yolu 
nedir?
Hayatı güzelleştirmenin kuralları 
nelerdir?
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 
nasıl fetih etti?
İletişimde sihirli kelimeler 
nelerdir?
Hangi insanlar potansiyellerinin 
en iyi noktasındadır?
Sıradışı sonuçlar nasıl elde edilir?
İşletmeler durgunluk 
dönemlerinde neler yapabilir?
Sıradan insanlara sıra dışı işler 
nasıl yaptırılır?
Etkin liderlik ve yöneticiliğin 
sırları nelerdir?
Kaliteli elemanları şirkete nasıl 
çekebilir, nasıl elde tutabiliriz?

Bu ve benzeri sorular sizi ilgilendi-
riyorsa, cevaplarını bu kitapta 
bulabilirsiniz. 
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