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KENDÝNÝ KKEÞFET
Öncelikle söylemem gerekirki bu cümleyi ilk olarak kendime

söylüyorum: Kendini keþfet. Kendimi keþfedebilirsem kendime fay-
dam olabilir. Kendimi keþfedebilirsem çevreme, arkadaþlarýma, ai-
leme, insalýða bir faydam olabilir. Kendini keþfedememiþ insanýn
bir fabrikada çalýþan otomatik robotton bir farký yoktu. 

Çünkü kendini keþfedemeyenler asla üretemezler. Sadece taklit
ederek bir hayat yaþarlar. Dað baþýna bir taþ ile kendini keþfedeme-
yen bir insanýn yaþama sürecinden birbirlerinden farký yoktur.
Çünkü ikise de sadece ortamýn içinde hayatiyetlerini sürdürürler.
Deðiþmezler, deðiþtiremezler, üretmezler, faklýlaþamazlar. 

Benim amacým kendimi farklýlaþtýrmak ve üretmek. Eðer bu
yolculuðumda sende bana eþlik edersen sevinirim sevgili dostum.
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A'dan ZZ'ye kkendini kkeþfetme aalfabesi
Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun, ama sözlerini önce kalbine söyle.

Beklemeyi öðren, ama vaktinden önce geleceklere de hazýrlýklý ol. 

Cesur ol, ama cahil cesaretine yakalanma.

Çalýþkan ol, ama karýnca gibi kendin için deðil, arý gibi herkes
için çalýþ.

Dürüst ol, ama önce kendine karþý…

Ele güne güven, ama sonuna kadar deðil.

Fikirlerini söyle, ama doðru zamaný kolla.

Gerçekçi ol, ama hayalleri de ihmal etme.

Her türlü görüþe kulak ver, ama hepsine gönlünü verme.

Iþýk alan bir odan olsun, ama vakti gelince gecenin de içeri gir-
mesine izin ver.  

Ýstediðini düþün, ama her düþündüðünü söyleme.

Keþke deme, ama geçmiþteki hatalarýný da es geçme.

Laf ebesi olma, ama yeri gelince taþý gediðine oturtmaktan çe-
kinme.
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Kendini ddeðiþtiren ddünyayý ddeðiþtirir
"Genç ve özgürken, düþlerim sonsuzken, dünyayý deðiþtirmek

istedim.

Yaþlanýp akýllanýnca, dünyanýn deðiþmeyeceðini anladým.

Ben de düþlerimi biraz kýsýtlayarak sadece ülkemi deðiþtirmeye
karar verdim; ama o da deðiþeceðe benzemiyordu.

Ýyice yaþlandýðýmda artýk son bir gayretle, sadece ailemi ve ken-
dime en yakýn olanlarý deðiþtirmeyi denedim.

Ve ölüm döþeðinde yatarken, birden fark ettim ki önce kendimi
deðiþtirseydim, ailemi ve yakýnlarýmý da deðiþtirebilirdim. Onlar-
dan alacaðým cesaret ve ilhamla, ülkemi daha ileri götürebilirdim.
Kim bilir belki dünyayý bile deðiþtirebilirdim."

Bir mezar taþýnda yazan bu sözleri çok iyi anlamamýz gerekiyor.
Deðiþim kendimizden baþlar. Bizden baþlar ve tüm dünyaya yayýlýr.
Eðer Edison önce kendisini deðiþtirmeseydi, Graham Bell önce
kendini deðiþtirmeseydi, Einstein önce kendini deðiþtirmeseydi bu
gün dünya bu kadar deðiþemezdi. 

Bizim kendimizi keþfetmemiz ve deðiþme arzumuz dünyayý de-
ðiþtirmek deðil belki. Ama hepimiz kendimizi keþfederek, geliþtire-
rek daha iyi, daha güzel, daha anlamlý ve daha erdemli bir hayat
sürebiliriz. Bunu hepimiz istemez miyiz?
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Güdülenmenin enerjisi tüm çaðlarda mucizeler ya-
ratmýþ ve her zaman yüksek bir karaktere sahip olma-
nýn kaynaðý olmuþtur.   

Samuel Smiles
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Kendini yyeniden kkeþfet
Geçenlerde bir sitede rastladýðým Kadri Raþit Akdeniz'e ait

'Kendini Yeniden Keþfet' yazýsýný okuyunca yazarýn çok içten ve sa-
de bir þekilde kendimizi keþfetmenin bir pusulasýný sunduðunu gör-
düm. Sizlerle de paylaþmak istedik. Kim bilir belki de birimize bir
iþaret fiþeði çakacaktýr ve yolumuzu aydýnlatacaktýr.

"Birçok þey anlamýný yitirmiþ. Hayatý aceleye getirilmiþ bir ye-
mek gibi tüketiyoruz. Açlýðýmýz körüklendiði için kendimizi oldu-
ðumuzdan daha aç daha doymaz zannediyoruz. Hayat, mideye
oturmuþ yemek gibi daraltýyor bizi. Týkýþ týkýþ bir hayat, burnumu-
zun dibindeki nice güzellikleri görmemizi, aldýðýmýz nefeslerin han-
gi özgür daðlarýn yamaçlarýndan indiðini hissedemiyoruz. Yaþama-
ya layýk olduðumuz zamanlarýn henüz gelmediðini, henüz maça
çýkmadýðýmýzý, saha kenarýnda ýsýndýðýmýzý düþünüyoruz. Oysa maç
sürüyor, zaman azalýyor. Bizim için maçýn baþlamadýðýna inanýrken,
zamanýn yongalarýmýzý nasýl rüzgâra verdiðini görmek istemiyoruz.

Kendimizi olduðumuzdan çok öte görüyoruz. Cürmümüz nedir?
Ateþ olsak nereyi yakarýz? Nankörlüðümüz, zalimliðimiz, unutkan-
lýðýmýz, bozgunculuðumuz, ihanetlerimiz, aldatma ve aldanmalarý-
mýz… Muhakkak ki yanýlgýlar içindeyiz ve boðuluyoruz. Aþk ne
kadar da uzaðýmýzda. Sanal zamanlarýn gölgesine sýðýnmýþýz, o göl-
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Meleklere güven, ama þeytanýn ayak seslerine de kulak ver.

Neþeli ol, ama kendini neþeye kaptýrma.

Olumsuz düþünme, ama yaðmur bulutlarý yaklaþýyorsa, dýþarý-
ya þemsiyesiz çýkma.

Özel olduðunu bil, ama bu konuda yalnýz olmadýðýný unutma.

Para kazan, ama para kaybetmenin kaçýnýlmazlýðýna da kendi-
ni alýþtýr.

Rahatýna düþkün ol, ama baþkalarýný rahatsýz etmeden…

Sözlerine dikkat et, ama gözlerinin söylediklerini saklayamaya-
caðýný unutma.

Þiir yaz, ama þair olma hevesiyle deðil…

Tutkulu ol, ama tutkunun seni ezmesine izin verme.

Uyumlu ol, ama gönlüne ve aklýna uygun bulduklarýna karþý…

Ümidini koru, ama her güzele ümit baðlama.

Vaktini iyi kullan, ama aklýný daha fazla… 

Yaþlanmaktan korkma, ama yüreðin hep genç kalsýn.

Zekaný geliþtir ve ona güven, ama onunla övünme…
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Ýki þeye hakkým olduðuna karar verdim: Özgürlük ve
ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü
hiçkimse beni canlý tutsak edemez.   

Harriet Tumban
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Barýþ aabiyle bbir kkeþif yyolculuðu
Sevdiðini son bir olsun yakýndan

görmek için daðlardan bir geçit, bir yol
dilenen; iki kol düðmesinin yan yana
geliþinde, ayrý düþen sevgilileri kavuþtu-
ran Barýþ Manço, þarký sözlerinde insa-
nýn, seven ve yüz çevirenin, doðan ve
ölümü bekleyenin, gidip de gelmeyenin
hallerine dokunur. Kimi zaman nazlý
komþu kýzý Düriye'yi beriye çaðýrýr, dost-
lar baþýna hala kýzý Zehra'yý dolar diline,
sarý sarý bilezikler dizer dünyalar güzeli Kezban'ýn kollarýna. Uslan-
maz, Balböceðine tutulur, yollarýna toprak olur veya haylaz bir to-
run olup süper babaannesine aþktan dert yanar. An gelir dostlarý
buyur eder Halil Ýbrahim sofrasýna… Bazen de dudaklara son bir
türkü olur, düþer Gülpembe. En sonunda ferman dinletemez gön-
lüne, Barýþ dert katar derdine… 

Yedi düveli gezse, dolaþsa; dünyalý aþýklarýn sýrlarýna þahit olup
baþka iklimlerin rüzgarýný getirse de yanýnda, Barýþ Manço'nun þar-
kýlarýný besleyen hüzün de, aþk da; latife de, dert yanýþ da bu top-
raklardan damýtýlmýþtýr.

Mesela Sarý Çizmeli Mehmet Aða þarkýsýnda
Yaz dostum,  

Güzel sevmeyene adam denir mi?  

Yaz dostum,  

Selam almayana yiðit denir mi?
Yaz dostum,  

Altý üstü beþ metrelik bez için,  

Yaz dostum,  
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geyi de kendimiz oluþturmuþuz. Alýnlarýmýza güneþ aydýnlýðý çarpa-
maz, yer bulamadýðý için sevgi uðramaz gönüllerimize. Bütün taht-
lar doludur.

Bir sonbahar rüzgârý esmeli, içimizdeki çürümeye yüz tutmuþ
hayal yapraklarýný alýp götürmeli ve yaðmur yaðmalý biraz deliþ-
men. Yýkamalý ruhumuzun güne uzak düþmüþ köþe bucaklarýný.
Sakin bir kýþ geçirmeli ruhumuz. Uzun ama düþündürecek kadar
sakin. Ve bahar gelmeli. Topraðýn sýrtýný sývazladýkça güneþ, þýmar-
malý çiðdemler, papatyalar… Gökteki maviyi görmeli, köreltici si-
yah düþlerin tutsaðý gözler.

Kendini bir aðaca ekle kardeþim. Fakat bu arada cep telefonun
çalmamalý, uydudan bir mesaj almamalýsýn. Her telefon yürek tit-
reþimini engelleyecek, dijital bir enfeksiyon yaþayacaksýn yoksa.
Bak, sana bir karýnca göz kýrpýyor. Kendini alabilirsen, gündüz yýl-
dýz arama tutsaklýðýndan, öpebilirsin bir arýyý alnýndan. Divanlar-
dan gelen selamlar, tanýdýk bir yüz aramada. Niçin anlamsýz baký-
yorsun bir kelebeðin kanadýna? Sen çinilerden süzülüp yüzyýlýmýza
düþmedin mi? Gözlerinde deðil, bakýþlarýndan mavilik var. Kendi
hesabýný doðru yaparsan matematik sayý harabeleri olmaktan çýkar.
Bir olan sensin, çemberin merkezinde adýn yazýlý. Senin elinde taþ,
altýna dönüþtü, sen anladýn eþyanýn simyasýný.

Kendini yeniden bulabilirsin. Daha önceden de kaybetmiþtin
kendini. Topraðýn, altýnda gizlediklerini ortaya çýkaran bahar, eðer
istersen senin de gizli hazinlerinin ýþýldamasýný saðlayabilir. Iþýk ol-
mazsa hiçbir elmas parlamaz. Bu bir reklâm sloganý deðil. Kendini
yeniden keþfet. Kendi yüreðinin vandalý olmaktan çýk."
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Herþeyin bir güzelliði vardýr herkes göremese de...  

Konfüçyüs
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Ýhtiyaçlarýn KKarþýlanmasý, KKeyifli BBir YYaþam SSürme
Tatmin edilemeyen ihtiyaçlara her gün bir yenisi eklenir, çoluk

çocuk bu önüne geçilmez istekler, hevesler seline kapýlmýþ sürük-
lenir, zengin olmanýn kestirme yollarý arþýnlanýrken, Barýþ Manço
ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnýn en külfetsiz ve en eski yollarýndan bi-
rini getirip koyuyor önümüze. Alternatif yollara sapmak pek çok
kiþiye modasý geçmiþ, iþlevini yitirmiþ geleneklerin aðýna düþmek
gibi gözükebilir. Ancak þimdiye dek önümüze sunulan çaðdaþ tarif-
lerin pek de ipe sapa gelir yaný olmadýðý düþünülürse, bu sese ku-
lak vermeden geçmek olmaz. Ýþte Barýþ Manço'nun dostlarý buyur
ettiði Halil Ýbrahim Sofrasý'nda geçime, itibar görmeye, stresi diz-
ginlemeye dair söyledikleri:       

Buyurun dostlar buyurun Halil Ýbrahim Sofrasýna  

Alný açýk gözü toklar buyursunlar baþ köþeye  

Kula kulluk edenlerse ömür boyu taþ döþeye  

Nefsine hakim olursan kurulursun tahtýna  

Çala kaþýk saldýrýrsan ne çýkarsa bahta  

Halat gibi bileðiyle yayla gibi yüreðiyle  

Çoluk çocuk geçindirir haram nedir bilmeyenler…  
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Boþa geçmiþ ömre yaþam denir mi?     

diye sorarken, ölümün eli kolu baðlayýþý karþýsýnda küçük he-
saplarýn boþunalýðýndan dem vurur. Ama diyeceðini öylesine buralý
ifadelerle der ki, dünyanýn ipe sapa gelmezliðine doðru yumrukla-
rýný göstermeye, haykýrmaya hiç gerek kalmaz. Kötüyü incitmeden
iyinin tarifini yapar. Ýncinmez, yara almazsýnýz da, dinlerken bir
yumruk gelir, çöreklenir boðazýnýza. Her gün kullandýðýnýz kelime-
ler ardý arda öylesine dizilir ki, kaçmak istediðiniz, unutmak için ku-
laklarýnýzý týkadýðýnýz veya sarýp sarmalayýp hasýraltý ettiðiniz tatlý
olmayan gerçekler saklandýklarý yerden çýkar, yakalayýverirler sizi. 

Mutluluðun SSýrrý
Pek çok kavramýný batýdan ihraç ettiðimiz, kiþisel geliþim ismiyle

vitrinlere konan ilacýn yerli, Türkiyeli tohumlarýný Barýþ Manço'nun
þarký sözleriyle yýllar öncesinde ektiðini söylemek yanlýþ olmasa ge-
rek. Bugün ellerimize bir yýðýn kitap halinde paketlenerek tutuþtu-
ruluyor mutluluk formülleri. Barýþ Manço'nun mutluluk tanýmý ise
Kazma isimli þarkýnýn iki dizesinde þöyle yer buluyor kendisine:

Þam ipeðinden urba giysen bile  

Zem zem suyuyla yýkansan bile  

Dünya ahret bir keyif sürmek için  

Mutlak dökmeli helal alýn teri  

Ýnsanin bir kez ters gitmesin iþi  

Muhallebi yerken kýrýlýr diþi  

Kazma olmaya özenmeyin dostlar  

Alýn teriyle kazanan en mutlu kiþi 

14 Adem Özbay
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Sanki insanlýk pazara çýkmýþ ekmek aslanýn aðzýnda  

Bir sýcak çorba içer misin diyen yok  

Dört duvarý ören çatýsýný kapatýp içerden kitlemiþ kapýyý  

Bir döþek de sana serelim buyur diyen yok

Potansiyelini KKeþfetme
Güç sizin içinizde saklý diye buyuran kiþisel geliþim uzmanlarý-

na Barýþ Manço da hak verir gibi görünüyor. Gerçi, Benden Öte
Benden Ziyade þarkýsýnda Manço'nun sözünü ettiði kendi içinde,
kendisinden ziyade bir kudret. Ve içindeki gizli gücü mal mülk
edinme yollarýnda kullanýlmak üzere açýða çýkarmak için deðil de,
maldan mülkden vazgeçmek için arýyor sanki. Vereceði caný dü-
þündüðü zaman tüm nimetler alýný pulunu yitiriyor, baþka yollara
düþürüyor Manço'yu.         

Göz yaþlarým akýp gidecek selden öte selden ziyade  

Bir caným var vereceðim maldan öte maldan ziyade                             

Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade  

Bir sen var ki senin içinde senden öte senden ziyade

17 Kendini Keþfet

Motive OOlmayý BBekleyenlere…
Motive olmayý uma uma kendinizi sarý muma dönmüþ hissedi-

yorsanýz, Olmaya Devlet Cihanda þarkýsýndaki Barýþ Manço usulü
yöntem iþinize yarayabilir. Ýþte size uzaklara gidip masraf etmeden,
evdeki malzemeyle uygulayabileceðiniz bir motivasyon tarifi. Kim
bilir, uyguladýðýnýzda muma dönüp erimez de, yaman bir çýnar olur
boy verirsiniz yükseklere. Ya da tuz-ekmeðin vereceði afiyet yeter
keyfinize kahya kesilenleri susturmaya.              

Barýþ der biraz tuzum ekmeðim olsa  

Buz gibi pýnar suyundan bir testim olsa  

Bir de þöyle püfür püfür bir çýnar gölgesi  

Kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi  

Bir lokma ye bir yudum iç bir oh çekiver  

Ýlaç neye yarar vade gelmiþse eðer                         

Ýnsanlarý Sevme, Ýletiþim Becerilerini Geliþtirme

Barýþ Manço, Hemþerim Memleket Nire? diye soranlara yanýt
olarak yeryüzündeki yer kapma telaþesine, memleketler arasý par-
çalanmayla gelen birbirinden yüz çevirmeye getiriyor lafý. Kendi
derdine düþüp eli ayaðý tutulmuþlardan, kendi kabuðuna çekilip
yaný baþýndaki açlýðýna saðýr kesilenlerden dertleniyor. Bugün ileti-
þimsizlik olarak dillendirdiðimiz kim kime dum duma hallerinin se-
beplerini insaniyetten nasipsiz kalýþýmýza baðlýyor. Oysa ki ona gö-
re bir aça ikram edilen sýcak çorba, yolda kalmýþa serilen bir döþek
araya çekilen tüm duvarlarý yýkmaya yeter gibi. 

16 Adem Özbay



Tuz ekmek hakki bilene  

Sofra kurmasan da olur  

Ilýk bir tas çorba yeter  

Rýzkým buymuþ der içerim  

Kadir kýymet anlayana  

Sandýk açmasan da olur  

Kýrk yamalý hýrka yeter  

Ýdris biçmiþ der giyerim

Kazancýn DDoðru YYerlerde HHarcanmasý
Dýral Dede'nin Düdüðü'nde, kazandýðýný yemenin iyi hoþ oldu-

ðunu söylüyor Manço. Ancak ona göre yetim hakkýnýn karýþtýðý
lokmalar boðazdan kolay kolay geçmemeli. Gariplerin de karnýný
doyurmayan, onlarla paylaþýlmayan kazanç beþ para etmemeli.

Hele destur! Maþallah bu ne iþtah böyle  

Hele destur! Yetim hakkim yemedin mi söyle  

Hele destur! Gözümüz yok afiyet seker olsun  

Ama paylaþ gel beni dinle gariplerin de karni doysun  

19 Kendini Keþfet

Kendi HHedeflerini BBelirleme
Manço, inandýklarýnýn peþini kolay kolay býrakmayacaða benzi-

yor ve doðru bildiði yoldan þaþmamaya kararlý. Diðerleri için eðri
büðrü görünse de vazgeçmez, oyuna gelmez. Bellediði yol, hedefle-
diði varýþ noktasý bellidir, baþtan çýkarýcý sözlere kanmaz. 

Bana yolunu seç diyorlar  

Bozuk yolu seçer miyim?  

Eðri eðri doðru doðru  

Seçemezsen geç diyorlar  

Ben yolumdan geçer miyim  

Eðri eðri doðru doðru                    

Eðri büðrü ama yine de doðru 

Olumlu DDüþünme
Dört Kapý þarkýsýnda Barýþ Manço yine kiþisel geliþimcilerle

hemfikir gibi. Pek çok þarkýsýnda olduðu gibi kalender yolcu olarak
çýkýyor karþýmýza ve iyi dileklerle, eli açýk yüreklerle  verilenlerin
kendisi için ölçülmez bir deðer kazandýðýný dile getiriyor. Kaderine
razý, payýna düþenden memnun bir kul oluyor. Ona göre kadir kýy-
met bilmeyen, doymayý da  bilmez oluyor ve hemen beride kol ge-
zen mutluluk bir daha kolay kolay uðramýyor onun yanýna. Sýkça
duyduðunuz "Her þey sizin bakýþ açýnýza göre biçimlenir. Ayný bar-
daða hem boþ hem de dolu dedirten onu nasýl gördüðünüzdür."
sözlerinin Dört Kapý þarkýsýnda Manço dilinden naif ama vurucu
söyleniþi þöyle:  

18 Adem Özbay

Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Yaratý-
cýna dönüp, 'Benim büyük bir derdim var!' deme, derdi-
ne dönüp 'benim büyük bir Yaratýcým var!' de.
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leri araþtýrýr, zayýf iddialarý kuvvetli gösterir ve bunlarý baþkalarýna
öðretir.' Atinalýlar! Ýþin aslý bu konularla hiçbir ilgimin olmadýðýdýr.
Burada bulunanlarýn pek çoðu bunun doðruluðuna þahittir.  

Atinalýlar! Bu þöhreti bana kazandýran þey yalnýzca bir tür bil-
geliktir. Ne tür bir bilgelik diye sorarsanýz, bir tür insan bilgeliði di-
ye cevap vereceðim. Beni suçlayanlar bana insan üstü bir bilgelik
isnat ediyorlar; ama bunu nasýl tarif edeceðimi bilmiyorum, çünkü
bende böyle bir þey yok. Atinalýlar! Size güvenilmeye deðer bula-
caðýnýz bir þahidin sözlerini aktaracaðým. Size þahit olarak Delfi
Tanrýçasý'ný göstereceðim. Kairefon'u bilirsiniz. Çocukluðumdan
bu yana arkadaþým oldu ve sizin demokratik partinizin bir dostu-
dur. Nasýl bir insan olduðunu, ne ölçüde cesur biri olduðunu bilir-
siniz. Kairefon bir vakit evvel Delfi'ye gitti ve cesur bir surette bi-
liciye benden daha bilge birinin olup olmadýðýný sordu. Pütia Ra-
hibesi daha bilge hiç kimsenin olmadýðý cevabýný verdi. Kaire-
fon'un kendisi öldü; ama kardeþi burada mahkemededir ve söyle-
diklerimin doðruluðuna þahittir. 

Bundan niçin söz ediyorum? Çünkü bana karþý bu iftiranýn ne-
reden doðduðunu söyleyeceðim. Cevabý duyduðum zaman, kendi
kendime þöyle düþündüm: 'Tanrý ne demek istemiþ olabilir acaba?
Ve nedir bu sýrrýn izahý? Çünkü az veya çok hiçbir bilgeliðimin ol-
madýðýný biliyorum. Öyleyse Tanrý, insanlarýn en bilge kiþisi oldu-
ðumu söylerken neyi kastetmiþ olabilir? Hiç þüphesiz yalan söylü-
yor olamaz; çünkü bir Tanrý yalan söylemez. Yalan Tanrý'nýn zatýna
aykýrý bir þey olurdu.' 

21 Kendini Keþfet

Sokrates kkendini nnasýl kkeþfetti?
Sokrates'i duymayanýmýz yoktur. Bu

büyük bilge kendini arayýþ yolculuðun-
da öylesine büyük zirvelere çýkmýþtý ki,
binyýllar boyunca kendinden sonra ge-
len insanlara da yol gösterdi. Onun bu
kendini arayýþ ve keþfediþ yolculuðuna
gelin M.Ö. 339 senesinde öðrencisi Efla-
tun'un kaleme aldýðý 'Socrates'in Savun-
masý'ndan þahit olalým. Bu konuþmayý

Sokrates haksýz yere ölüme mahkûm olduðunda bir elinde zehir var-
ken yapmýþtý. Bu konuþmayý yaptý, zehri içti ve huzur içinde öldü. 

"Benim gibi yaþlý bir insana, sizlerin karþýsýna sözlerini hoþ gös-
termeye çabalayan genç bir hatip gibi çýkmak yakýþmaz. Kimse
benden bunu beklemesin. Bu sebeple Atinalýlar, sizlerden bir rica-
da bulunmam gerekiyor. Eðer kendimi kendi üslubumda savunur-
sam ve eðer pazar yerlerinde veya baþka yerlerde kullanma alýþkan-
lýðýna sahip olduðum sözleri tekrar edersem þaþýrmamanýzý ve sözü-
mü kesmemenizi isteyeceðim. Yaþým yetmiþin üzerindedir. Ýlk kez
bir mahkeme önüne çýktýðým için buranýn diline pek yabancýyým.
Bu sebeple bana gerçekten de bir yabancý gibi muamele etmenizi
istiyorum. Kendi ana diliyle konuþan biri affedilmeye layýktýr; bana
da o nazarla bakmanýzý istiyorum. Sizlerden haksýz bir istekte mi
bulunuyorum? Lütfen üslubuma aldýrmayýn, iyi olabilir veya olma-
yabilir; yalnýzca sözlerimin doðru olup olmadýðýný düþünün ve yal-
nýzca bunu dikkate alýn. Zira hakimin dürüstlüðü budur, týpký ko-
nuþmacýnýn dürüstlüðünün gerçeði söylemek oluþu gibi… 

Atinalýlar! Beni suçlayanlar þöyle diyor: 'Sokrates herkesin iþi-
ne karýþan bir suçludur, yerin altýnda ve gökyüzünde bulunan þey-

20 Adem Özbay

Beni heyecanlandýran ve hep devam etmemi saðla-
yan elimizdeki geleceðe meydan okuma gücüdür.  

Yoshihisa Tabuchi
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tek bir insan yoktur. O zaman ozanlarýn þiirlerini bilgelikle deðil,
fakat tabii olarak ve bir tür ilhamla yazdýklarýný öðrendim. Ozan-
lar da bana aþaðý yukarý ayný durumda göründüler. Böylece beni
politikacýlara üstün kýlan ayný sebeple, onlardan da üstün olduðu-
mu düþünerek ayrýldým.

Sonunda zanaatkârlara gittim; çünkü diyebilirim ki hiçbir þey
bilmediðimin þuurundaydým ve onlarýn pek çok güzel þey bildikle-
rine emindim. Fakat Atinalýlar, iyi zanaatçýlarýn bile ozanlarla ayný
yanýlgýya düþtüklerini gördüm. Ýyi ustalar olduklarý için baþka pek
çok önemli konularý da bildiklerini düþünüyorlardý. Ve bu eksiklik
onlarýn bilgeliklerini gölgeliyordu. Böylece kendime Bilici (Tanrý)
adýna þunu sordum: Bilge ve cehaletimle olduðum gibi olmayý mý,
yoksa her ikisinde de onlar gibi mi olmayý isterdim? Ve kendime ve
Bilici'ye (Tanrý'ya) benim için, olduðum gibi olmanýn en iyisi oldu-
ðu cevabýný verdim. 

Gerçek BBilge NNerede?
Böylece Atinalýlar, bu arayýþlarým benim en kötü ve en tehlike-

li türden düþmanlar kazanmama sebep oldu. Ve o günden bu güne
sayýsýz iftiraya uðradým. Benim için bilge denir, zira beni dinleyen-
ler her zaman baþkalarýnda eksik olduðunu bulduðum bilgeliðin
bende olduðunu zan ediyorlar. Ama gerçek þudur ki, Atinalýlar, bil-
ge olan yalnýzca Tanrý'dýr. Ve Tanrý bilgeliðinin yanýnda insanlarýn
bilgeliðinin deðeri ya çok az, ya da bir hiçtir. Ve gerçekte bu bilge-
lik vasfý benim için söylenemez. Tanrý, benim adýmý bir örnek ola-
rak kullanýp þunu kast etmiþ olmalýdýr: 'Aranýzda en bilgeniz, ey in-
sanlar, Sokrates gibi gerçekte bilgeliðinin hiçbir deðerinin olmadý-
ðýný bilendir.' Ve böylece bugün bile Tanrý'nýn isteði üzerine yeryü-
zünde dolaþmayý sürdürür, ister yurttaþ isterse yabancý biri olsun,
bilge görünen herkesin bilgeliðini araþtýrýp sorgularým. Ve Bilici'yi
(Tanrý'yý) doðrulamak için ona bilge olmadýðýný gösteririm. Ve Tan-
rý'ya hizmetimden ötürü tam bir yoksulluk içinde yaþarým. 

23 Kendini Keþfet

En ÜÜnlüler, EEn CCahil BBeyinliler mmi? 
Uzun bir süre Tanrý'nýn ne demek istediðini düþünüp durdum

ve sonunda bu soruyu bir tecrübeye tabi tutacak þu yöntemi bul-
dum. Düþündüm ki, eðer kendimden daha bilge birini bulabilir-
sem, rahibeye elimde onu çürüten bir delil ile gidebilir ve ona "Ýþ-
te benden daha bilge bir insan, oysa sen benim en bilge kiþi oldu-
ðumu söylemiþtin." diyebilirdim. Bu sebeple bilgeliði ile ünlü biri-
ne gittim ve onu gözledim. Kendisiyle konuþmaya baþladýktan son-
ra aslýnda onun bilge olmadýðýný gördüm. Sonra ona, kendisini bil-
ge olarak düþündüðünü fakat hakikatte bilge olmadýðýný söyledim.
Böylece oradan bu adamdan daha bilge olduðumu düþünerek ay-
rýldým. Sonra kendi kendime þunu düþündüm. 'Hakikatte, ikimiz-
den hiçbirinin doðru bir þey bildiðini zannetmiyorum. Fakat o kiþi
bilmiyor olmasýna raðmen bildiðini düþünüyor. Ben bilmiyorum ve
bildiðimi de düþünmüyorum. Böylece bu küçücük noktada ondan
üstün olduðumu anladým. Zira ben bilmediðimi biliyorum. 

Bundan sonra birbiri peþi sýra baþkalarýna gittim ve sadece düþ-
man kazandýðýmý görerek üzüldüm ve korktum. Ama yine Tan-
rý'nýn iþine her þeyden daha fazla önem vermek zorunda olduðumu
düþündüm. Böylece kendime "Bilici'nin(Tanrý) ne demek istediði-
ni anlamak için bir þeyler bilen ünlü herkese gitmeliyim." dedim.
Ve yemin ederim Atinalýlar, en ünlülerin en cahil beyinler olduðu-
nu gördüm ve daha az saygý gören baþkalarý ise gerçekte daha bil-
ge ve daha iyiydiler.

Politikacýlardan sonra ozanlara gittim. Ve orada kendi kendime
dedim ki; "Ýþte þimdi kendini hemen ele verecek ve onlardan daha
bilgisiz olduðunu göreceksin." Böylece onlarýn yazýlarý arasýnda en
inceden inceye iþlenmiþ pasajlardan bazýlarýný aldým ve bir þeyler
öðrenme umudu içinde onlara manalarýnýn ne olduðunu sordum.
Ýnanýr mýsýnýz, neredeyse gerçeði söylemeye utanýyorum. Ama söy-
lemeliyim. Onlarýn þiirlerine dair söylediði sözleri söyleyemeyecek

22 Adem Özbay



Kendini kkeþfet ssýnýrsýz ggücün oolsun
Kiþisel geliþimin dünyadaki en popüler temsilcile-

rinden ve "Sýnýrsýz Güç" ile "Ýçindeki Devi Uyandýr"
isimli çok satan kitaplarýn yazarý Anthony Robbins,
29 Þubat 1960'ta Kaliforniya'da dünyaya geldi. 

Konuþmacý Jim Rohn'dan etkilenerek NLP
üzerine çalýþmalar yaptý ve kariyerini bu alanda ge-
liþtirmeye karar verdi. Televizyonda reklam içerikli prog-
ramlar yaparak seminer ve kitaplarýný pazarladý ve
dünyada en çok okunan kiþisel geliþim yazarlarýndan
biri oldu. 

1994 yýlýnda hipofiz bezinde rastlanan tümör, bü-
yüme hormonunun normal bir yetiþkine oranla bir-
kaç kat fazla düzeyde salgýlanmasýna (acromegaly)
neden oldu. Robbins'in el ve ayak kemik yapýsý kontrolsüz bir þe-
kilde büyüdü. Ancak, organomegali (iç organlarýn büyümesi) ve
kalp kapakçýklarýnda herhangi bir soruna neden olmadýkça tümö-
rü aldýrmamaya karar verdi. 

Saðlýðýndaki bu dalgalanmalar Robbins'i iþinden bir an olsun
uzaklaþtýrmadý. En çok satan kiþisel geliþim ve motivasyon kitapla-

rýnýn yazarý Robbins, yaþam koçluðu da yapý-
yor. Seminerleri ve motivasyon içerikli ko-
nuþmalarýyla çözümlerin adamý olarak da bi-
liniyor. 

Anthony Robbins, kendi ismindeki vak-
fýn da kurucusu. Vakfýn misyonu öðrencile-
rin motivasyonunu artýrmak, yaþlý ve en-
gellilere destek olmak, hapistekilerin ya-
þamlarýný üretken bir þekilde organize et-
mek olarak tanýmlanýyor.  

25 Kendini Keþfet

Ey hakimler! Ölüm karþýsýnda umutsuz olmayýn ve kesinlikle
bilin ki bu hayatta veya ölümden sonra, iyi bir insanýn baþýna
hiçbir kötülük gelmez. Ve onun olan hiçbir þey Tanrý tarafýndan
göz ardý edilmez; ne de benim yaklaþan sonum bir tesadüftür.
Ama açýkça görüyorum ki benim için en iyisi þimdi ölmek ve so-
runlardan kurtulmak olacak. Bu sebeple beni mahkum edenlere
ya da suçlayanlara kýrgýn deðilim. Hakimlerin beni mahkum et-
medeki amaçlarý beni yaralamaktýr ve bunun için onlara biraz si-
tem edebilirim. Yine de onlardan bana bir iyilikte bulunmalarýný
isteyeceðim. Ey dostlarým! Oðullarým büyüdükleri zaman, eðer
maddi zenginlik konusunda ya da herhangi bir þey konusunda fa-
zilet için, olduðundan daha fazla endiþe ederlerse veya gerçekte
birer hiç iken bir þeymiþ gibi davranýrlarsa, sizden onlarý cezalan-
dýrmanýzý isteyeceðim. Benim sizlere sýkýntý verdiðim gibi onlara
sýkýntý vermenizi isteyeceðim. Uðruna endiþe duymalarý gereken
þeyler için endiþe duymazlarsa ve hakikatte bir hiç iken bir þey ol-
duklarýný düþünürlerse, benim sizleri azarladýðým gibi siz de onla-
rý azarlayýn. Eðer bunu yaparsanýz, hem bana hem de oðullarýma
hakça davranmýþ olursunuz.

Ayrýlma vakti geldi. Þimdi kendi yollarýmýza gideceðiz. Ben
ölmeye, siz yaþamaya… Hangisi daha iyi, yalnýzca Tanrý bilir.

24 Adem Özbay

Nereye bbakarsan oonu ggörürsün 

Hapishanede günlerini sayan iki mahpus birlikte duvara bir delik de-
lerler. Deliði sadece baþlarýnýn sýðacaðý kadar geniþlettiklerinde, ha-
di dýþarý bir bakalým, derler. Önce biri baþýný delikten dýþarý uzatýr ve
ekþimiþ bir yüz ifadesiyle "Çok kötü aðabeyciðim çok kötü!" der. "Her
taraf çamur, her taraf berbat…" Diðeri þaþýrýr ve baþýný dýþarý uzatýr.
Bakar bakar… Ve hayran bir yüz ifadesiyle; "Muhteþem!" der. "Muh-
teþem bir gökyüzü, aðaçlar, bulutlar, kuþlar çiçekler var…"
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Tüm kiþisel atýlýmlar, inanç ve düþüncedeki deðiþiklikle baþlar.

Sorular, sýnýrlanmýþ potansiyelin kapýsýný açacak anahtar de-
ðerindedir. 

Hayatýnýzýn kalitesi, hücrelerinizin kalitesine dayanýr. Eðer
kan dolaþýmýnýz zararlý ürünlerle doluysa, ne güçlü, canlý ve saðlýk-
lý bir bedeniniz olur, ne de biyokimyanýz dengeli bir duygusal yapý
kurmaya elveriþli hale gelir.  

Kiþisel güç, harekete geçme yeterliliðine sahip olmaktýr. 

Yaþamýnýzýn kalitesini, iletiþim kaliteniz belirler. 

Gerçek bir karar, yeni bir davranýþ geliþtirip geliþtiremediði-
ne baðlýdýr. Eðer yeni bir davranýþ yoksa, tam olarak karar verme-
miþsin demektir. 

Bizi biçimlendiren hayatýmýzdaki olaylar deðil, bu olaylar
karþýsýnda geliþtirdiðimiz inançlardýr.  

Kaliteli sorular, kaliteli bir hayat yaratýr. Baþarýlý insanlar iyi
sorular sorabilen ve dolayýsýyla iyi yanýtlar alabilen insanlardýr. 

Bildiðini yapmak, ne yapacaðýný bilmekten daha önemlidir. 

Eðer her zaman yaptýðýný yaparsan, her zaman elde ettiðinin
aynýsýný elde edersin, daha fazlasýný deðil. 

Kaderimizi belirleyen, þartlar deðil kararlardýr.  
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'Sýnýrsýz GGüç'ün YYazarýndan SSýnýrsýz GGüç VVeren
Sözler

Hazýrlýklý olarak fýrsatla karþýlaþmak, þans dediðimiz sýçrama
tahtasýdýr.

Bilinçli düþünceden geçirmediðim bir þey beni etkilemez.

Kiþiler tembel deðildir. Sadece, kendilerine esin kaynaðý
oluþturacak kadar güçlü amaçlarý yoktur.

Etkili iletiþim için, hepimizin dünyayý farklý þekilde algýladý-
ðýnýn ve iletiþimimizi bu algýya dayandýrarak gerçekleþtirdiðimizin
farkýna varmalýyýz.    

Bulmak istersen, yeni bir yol mutlaka vardýr. 

Baþarýnýn sýrrý, acýnýn ve zevkin seni kullanmasýna izin ver-
meden onlarý kullanmayý baþarabilmektir. Eðer bunu yaparsan, ha-
yatýný kontrol altýna almýþ olursun. Eðer yapmazsan, hayat seni
kontrol altýna alýr. 

Ýnançlar üretme gücüne de sahiptir, yýkma gücüne de…

Baþarýsýzlýðý, yaklaþýmýmýzý deðiþtirmek için bir uyarý olarak
görmek yerine kiþisel bir kusur ya da hata olarak görürsek, daha en
baþýnda yenilmiþ oluruz. 
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Dünyanýn döngüsü çok deðiþken olabilir. Dinlemeye
deðer bir düþünce ertesi gün saçma olur.

William Henry Seward
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Tüm kuþlar, ayný türden olsalar da birbirinin aynýsý deðildir.
Bu, hayvanlar ve insanlar için de geçerlidir. Ýki kuþun, iki hayvanýn
veya iki insanýn birbirinin aynýsý olmamasýnýn sebebi her birinin ken-
dine has ve hür bir benliðe sahip olmasý, bu benliðe dayanmasýdýr.  

Bir kere "Al þunu" demek, iki kere "Ben vereceðim" demek-
ten iyidir.  

Doðum yapan her þey diþidir. Kadýnlarýn ezelden beri bildiði
kainatýn dengelerini erkekler de anlamaya baþladýklarý zaman, dün-
ya daha iyi bir dünya olmak üzere deðiþmeye baþlamýþ olacaktýr. 

Bir çocukken, paylaþma hakkýnda her þeyi biliyordum. Uy-
garlaþtýðýmdan beri bu erdemi unuttum. 

Düþmanýmý cesur ve kuvvetli yap! Eðer onu yenersem utanç
duymayayým. 

Fakir olmak, þerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir. 

Gözlerde yaþ yoksa, ruh gökkuþaðýna sahip olamaz. 

Allah'ýn kelimeleri meþe yapraðý gibi sararýp düþmez; cam
yapraðý gibi ilelebet yeþil kalýr.

Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti deðil. Halbu-
ki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal. 

Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürü-
me, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. 

Yapmamýz gereken, her þeyi eski sadeliðine döndürmektir.
Böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacaktýr.

Biz uyurken, melekler ruhlarýmýzla sohbet eder. 

Ýlkbaharda usul usul yürü; toprak ona hamiledir...

Bir beyaz ordu Kýzýlderililerle savaþýr ve kazanýrsa bunu adý
zaferdir. Kaybederse bunun adý katliamdýr. 
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Toplu oolarak aaydýnlanmýþ iinsanlar: KKýzýlderililer
Tarihte en çok hayýflandýðým geliþmelerden birisi Kýzýlderi-

lerin toplu katliamlarýdýr. Eðer katledilmeseler ve etkin bir top-
luluk olarak sosyal hayatiyetlerini sürdürebilselerdi þu an in-
sanlýðýn farklý bir yerde olabileceðine inanýyorum. 

Hayatla, ruhla, insanla bu kadar barýþýk olabilmiþ, kendileri-
ni keþif yolculuklarýnda sonuca ulaþýp dingin bir ruha kavuþa-
bilmiþ baþka bir topluluk yok. Belki peygamberlerin ilk inanan-
larý ile kurduðu baðla gerçekleþen aydýnlanma benzeri bir du-
rum örnek teþkil edebilir onlarýn ruh hallerine. 

Hadi ben sözü fazla uzatmayayýn, sözü o güzel insanlara
býrakalým.

Dinle, yoksa dilin seni saðýr edecek.

Saygý, bir kiþiyi duyuluncaya ve anlaþýlýncaya kadar dinle-
mektir. Ancak bu þekilde Kýzýlderililerin gayesi olan denge ve
uyum gerçekleþme imkaný bulur. 

Aþký tanýdýðýnda, Yaratýcý'yý da tanýrsýn.

Su gibi olmalýyýz. Her þeyden aþaðýda; ama kayadan bile kuv-
vetli… 

Senin vicdanýn senden baþkasýný temsil edemez.

Hepimiz biliriz. Yeryüzü insanlara ait deðildir, insanlar yeryü-
züne aittir. Her þey kan baðýnýn bir aileyi birleþtirmesi gibi tek ve
birdir. Ýnsan hayatýn aðlarýný öremez. O bu aðlar içindeki bir iplik-
tir sadece. Bu aða her ne yaparsa, kendine yapmýþ sayýlýr.    

Bir baþkasýnýn kabahati hakkýnda konuþmadan önce daima
kendi makoseninin içine bak!

Ýhanet arkadaþlýk zincirini karartýr; fakat vefa onu her za-
mankinden parlak yapar. 
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olduðunu ve onu feda ederek karþýlýðýnda ele geçirdiklerimizin ise
kýsa bir süre sonra tükenip yok olacaðýný biliyoruz.

Yalan tohumdur. Bire kýrk verir. Verdiði kýrkýn her biri bir to-
humdur ki bire kýrk verir.

Bilgi de tohumdur. Bire yüz verir. Verdiði yüzün her biri bir
tohumdur ki; sana bilgelik, torunlarýna da ilham verir.

Zeka sudur. Tohumlarý yeþertir. Yalaný da bilgiyi de...

Yetenek topraktýr.

Ne ekersen onu biçersin. Ekmezsen üzerinde ayrýk otlarý biter.

Emek güneþtir. Tohuma da, suya da, topraða da hayat verir.

Kader çadýrýndaki kilimdir. Ýpliðini Ulu Manitu verir, sen do-
kursun. Deseni sendendir, renkleri Tanrý'dan.

Þans doðal gübredir. Ne zaman nereye düþeceði belli olmaz.
Kilimine düþerse kirletir. Desenini deðiþtirir. Her þeyi kirletir. Oysa
topraðýna düþerse besler.
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Ýnsanýn gözleri öyle kelimelerle konuþur ki dil onlarý telaffuz
edemez.

Bir düþman çok, yüz dost azdýr.

Kehanet, muhtemel bir olayý kesin bir bakýþ ile görmekten
baþka þey deðildir. Hava ya bulutlu olacaktýr, ya da güneþ açacaktýr. 

Komþun hakkýnda hüküm vermeden önce, iki ay onun ma-
kosenleriyle yürü!  

Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaþayanlara
ilave eder.  

Yeryüzünün her parçasý benim insanlarým için kutsaldýr. Biz
yeryüzünün bir parçasýyýz, yeryüzü de bizim bir parçamýz. 

Gözün ile deðil, yüreðin ile hüküm ver. 

Þeytan hakkýnda konuþmayýn. Gençlerin kalbinde merak
uyandýrýr. 

Unutmayýn, çocuklarýnýz sizin deðildir. Onu Yaratýcý'dan
ödünç aldýnýz. 

Sevgi ile yorulmadan ilerleriz.
Sevgi ile, sadece onunla baþkalarý
için fedakarlýk yaparýz. 

Yeryüzündeki her þeyin bir
amacý, her hastalýðýn çaresi olan bir
tohum, her insanýn bir görevi var-
dýr. Bu Kýzýlderililerin varlýk kura-
mýdýr. 

Artýk topraklarýmýzýn daha
kýymetli, bunun farkýndayýz. Beyaz
adam onun deðerini bilmediðimizi
düþünüyor; fakat biz topraðýn ölümsüz
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Hayat 55 ttopla ooynanan ooyundur

Rahmetli Üzeyir Garih, yýllar önce Çukurova'ya gelmiþ. Adana'da iþ adamlarý
toplantýsýnda bir konuma yapmýþ. Bugünlerde yaþanýlan iliþkileri görünce þöy-
le demiþ rahmetli Garih: "Hayat havaya attýðýmýz 5 topla oynanan bir oyun-
dur. Bu toplardan sadece bir tanesi lastik, diðer 4 top ise camdandýr. Bu top-
lar; iþimizi, ailemizi, saðlýðýmýzý, dostluklarýmýzý ve benliðimizi  temsil etmekte-
dir. Belirttiðim gibi, bu 5 top içinde bir tek iþimiz lastik bir toptur. Düþürürsek
zýplatabiliriz. Ancak diðer 4 top camdan yapýldýðýndan düþerse kýrýlýr, yerine ko-
nulamazlar. Bunu fark etmeli ve hayatýmýzý bu dengeye göre kurmalýyýz." 
Oysa, hepimiz o lastik topu tutabilmek uðruna diðerlerini kýrýp dökmez miyiz?
Dostlarýnýza, ailenize, saðlýðýnýza ve benliðinize sýký sýký sarýlýn, onlarý çantada
keklik sanmayýn. 
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ratmak istiyoruz. Hepimiz saðlýklý ve mutlu yaþamak istiyoruz. He-
pimiz derin, anlamlý ve bir amacý olan iliþkiler kurmak istiyoruz.
Hepimiz sevgi, neþe, mutluluk, doyum ve saygý istiyoruz. Hepimiz
her þeyin en iyisi istiyoruz. Mucizevi olan þu ki, hepimiz tüm bun-
lara sahip olabiliriz. Yapmamýz gereken tek þey korkularýmýzýn ve
olumsuz kendilik imgelerimizin üstesinden gelmek ve cesaretle
amaç, vizyon, misyon ve hedeflerimizi gerçekleþtirme yolculuðuna
çýkmak.

SSoorruunnllaarr GGiizzllii FFýýrrssaattllaarrddýýrr

Bir gün Norman adlý bir adam, doktor Vincent'ýn New York
þehrindeki ofisine girmiþ ve onun yakasýna yapýþmýþtý. Þaþkýnlýk
içinde bakan doktora þöyle demiþti: "Doktor lütfen bana yardým
edin. Sorunlarýmla baþa çýkamýyorum. Artýk bana çok aðýr geliyor-
lar." Doktor Vincent diyor ki: "Eðer yakamý býrakýrsan seni sorun-
suz insanlarýn yaþadýklarý bir yere götürebilirim." Adam eðer böyle
bir yer varsa, oraya gitmek için her þeyini verebileceðini söylüyor.
"Sadece iki apartman ileride" diyor doktor. Birlikte çýkýp yürüyor-
lar ve Forest Lawn mezarlýðýnýn geniþ demir kapýsýndan içeri giri-
yorlar. Doktor þöyle diyor: "Burada yatmakta olan yaklaþýk
150.000 kiþi var. Artýk hiçbirinin sorunlarý olmadýðýný biliyorum."

Bu hikaye bize þunu öðretiyor: "Sorunlar gerçek bir yaþamýn iþa-
retleridir!.." Sorunlarýnýzý birer fýrsat olarak görmeye baþlayýn. Deðiþ-
mek için cesaret gösterin. Baþarý yolculuðunuza emin adýmlarla çýkýn.

NNeeyyiinn OOllaannaakkllýý OOlldduuððuunnaa ÝÝlliiþþkkiinn HHaayyaall GGüüccüünnüüzzüü
GGeenniiþþlleettiinn

Hepimiz aslýnda zengin doðarýz, bizim için çalýþan 18 milyar ci-
varýnda beyin hücresiyle birlikte… Yapmamýz gereken sadece bun-
larý doðru yönlendirmek. Ýnsan zihninin iki temel bölümden oluþ-
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Keþfetme ccesaretini ggösterelim
Birlikte bir çok kitap hazýrladýðýmýz sevgili Cengiz Erengil'le bir-

likte "Kendimizi keþfetmek için nasýl bir strateji izleyelim?" sorusu-
na cevap aramýþtýk. Sonra dergide de yayýnladýðýmýz bu yazýda ba-
þarma cesareti baþlayýp manevi benliðimizi uyandýrmakla bitirmiþ-
tik. Verdiðimiz örnekler özellikle çok anlamlýydý bizim için.

Þimdi bu liste benim için daha anlamlý hale geldi. Bakalým size
nasýl faydalý olabilecek?

BBaaþþaarrmmaa CCeessaarreettiinnii GGöösstteerriinn

Yaþamýnýz ne durumda? Ýyi mi yoksa sadece fena deðil mi? Pek
iyi deðil de idare mi ediyorsunuz? Yoksa 'Artýk yaþamýyoruz, katla-
nýyoruz' mu diyorsunuz?

Her birimizin baþarýlý bireyler olduðumuzu
düþünmemizi saðlayacak özgüveni ve özsay-
gýyý geliþtirelim ve baþarýlý olalým diye bir
'plan' olarak hazýrlanmýþ. 

ÖÖnnccee CCeessuurr OOllmmaayyýý ÖÖððrreenniinn

Bahanelerin iþe yaramadýðýný keþ-
fettiðimiz zaman ilerleme yolu bizim
için açýlmýþ demektir. Bundan yararlan-
malýyýz. Gerçek sorunun insanlar ve olaylar
gibi dýþsal durumlar ve koþullar deðil de 'bilin-
çaltý ya da bilinçdýþý korkularýmýz' olduðunu anladýktan sonra ken-
di yaþamýmýzýn sorumluluðunu artýk cesaretle üstlenebiliriz. Ýstek-
lerimizi teker teker gerçekleþtirebiliriz. Hepimiz tam anlamýyla ge-
liþmek istiyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak isti-
yoruz. Hepimiz bolluk ve zenginlik istiyoruz. Hepimiz bir fark ya-
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rarlamaya baþlayýn. Ben giriþkenim. Ben baþarýlýyým. Ben dost can-
lýsýyým. Ben dengeliyim. Ben doðruyum. Ben sevilecek biriyim.

HHaayyaatt bbiirr DDeennggee KKuurrmmaa ÝÝþþiiddiirr

Sirkteki cambazlarý düþünün. Cambaz, saman kaplý yerden bir-
kaç metre yükseðe asýlmýþ bir ip üzerinde yürüyor. Amacý ipin bir
ucundan öteki ucuna kadar yürümek. Dengesini korumak için
elinde uzun bir sýrýk taþýyor. Ama yürümekten fazlasý gerekiyor;
çünkü omzundaki bir sandalyeyi de dengede tutmasý gerekiyor. Üs-
telik bu sandalyede bir genç kadýn oturuyor ve kadýnýn alnýnda bir
çubuk ve çubuðun ucunda bir tabak var. Cambaz bütün bu unsur-
lar dengelenene kadar yürümeye baþlamýyor. Denge
saðlandýktan sonra dikkatle ve yavaþ yavaþ
ipin üzerinde yürümeye baþlýyor. Denge
cambaz için her þey demek. Eðer denge-
sini saðlayamazsa aþaðýya düþecek.

Yaþam da böyle denge gerektiren bir
yürüyüþtür. Evlilik ve aile, maddi du-
rum, saðlýk ve fiziksel form, sosyal bað-
lantýlar, duygusal büyüme, ruhsal geliþim
ve zihinsel büyüme gibi unsurlarda denge
saðlamamýz gerekiyor.

SSeevvggiiyyllee BBaaþþaarraabbiilliirrssiinniizz

Bir insanýn yaþayabileceði en korkunç þeylerden biri sevgisizlik-
tir. Mutlu ve saðlýklý bir insaný, yaþamýndan sevgiyi çýkartarak
mahvedebilirsiniz. Hepimizin yaþamak için yaþamýmýzýn ilk günle-
rinden itibaren sevgiye gereksinimi vardýr. Sevgi insaný olgunlaþtý-
rýr, özsaygýsýný güçlendirir. Sevgiyle hareket edin ve her zaman gü-
lümseyin.
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tuðunu biliyoruz: bilinç ve bilinçaltý ya da bilinçdýþý. Ancak genel-
likle bütün kararlarý bilinç alýrken, bütün olanaklarý bilinçaltýnýn
saðladýðýný ihmal ediyoruz. Bilinç 'Ne' sorusunu cevaplarken, bilin-
çaltý 'Nasýl' sorusunu yanýtlýyor. O zaman hemen þimdi bir not def-
terine 'Hedeflerinizi' yazmaya baþlayýn ve bunlarý bütün dünyaya

ilan etmeye de kalkmayýn.

EEnneerrjjiinniizzii YYooððuunnllaaþþttýýrrýýnn

Doktor Victor Frankl, Auschwitz
toplama kampýndan kurtulmayý baþa-
ran ender insanlardan biridir. Çok az
yiyecek, içecek ve giyecekle, hiç týbbi
bakým görmeden hayatta kalmayý ba-

þarmýþtýr. Bu konuda þöyle der: "Tavrýmý
ya da tutumlarýmý benim belirlediðimi

her zaman biliyordum. Ümitli olmayý ya da
ümitsizliðe kapýlmayý seçebilirdim. Ümitli olma-

yý seçtim ve istediðim þeylerin üzerinde yoðunlaþtým."

Siz de enerjinizi hedeflerinize odaklayabilir ve görselleþtirme
tekniðini kullanabilirsiniz. Arnold Palmer bir golf topunu deliðe
sokmak istediði zaman, vuruþ yapmadan önce zihninde topun vu-
ruþ yaptýktan sonra gidip istediði deliðe girdiðini görselleþtirdiðini
söylemiþtir.

KKeennddiinniizzii OOlluummllaayyýýnn

Bir olumlama, bir inanç ifadesidir. Olumlama cümlesi zihniniz-
de olmadýðý zaman bilinçaltý ya da bilinçdýþý neye inanacaðýna, baþ-
kalarýnýn söyledikleriyle karar verir. Baþkalarý tarafýndan program-
lanýr. Eðitimsiz bir bilinçaltý, içine ne sokulursa ona inanýr. O za-
man þu andan itibaren istediðiniz olumlu sonuçlarý zihninizde tek-
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ZZiihhnniinniizzii GGüüççlleennddiirriinn

Zihinlerinizi televizyon programlarý ve
gazetelerden çeþitli abur cubur ile doldur-
manýz çok tehlikelidir. Hepimizin beynin-
de kullanýlmak için sabýrsýzlanan on sekiz
milyar hücre var. Acaba bunlarýn kaçta
kaçýný kullanýyoruz? Bilim adamlarý ortala-
ma olarak yüzde onunu kullandýðýmýzý söy-
lüyorlar. Kalan yüzde doksanýn içine girebil-
seydik acaba neleri baþarabilirdik? Yüzde onu-
nu da doðru kullanýyor muyuz acaba? Önce bir
'amaç' edinin. Ýyi bir amaç 'kuzey yýldýzý' gibidir. "Hedefim insanla-
ra ...." cümlesindeki boþ yerleri doldurun. Örneðin yardým etmek,
iþlerini kolaylaþtýrmak, desteklemek, hizmet etmek gibi… Zihin
gücünüzü artýrmak için doðru þeyler okuyun, zihninizdekileri pay-
laþýn, danýþýn, size esin kaynaðý olacak kasetler dinleyin ve
VCD'ler izleyin.

MMaanneevvii BBeennlliiððiinniizzii UUyyaannddýýrrýýnn

Hepimiz manevi bir evrende yaþayan bireyleriz. Her birimizin
varlýðýnýn manevi bir yönü vardýr. Ancak onu bulmak bazen uzun
ve zorlu bir süreç gerektirebilir. Yaþamlarýnýzda maneviyat duygu-
sunu geliþtirecek adýmlar atabilirsiniz. Ayný güç hepimizin içinde
uyandýrýlmayý beklemektedir. 

Baþarma cesaretini gösterin dostlar!
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EEvvlleennmmeenniinn vvee AAiillee KKuurrmmaannýýnn HHaazzzzýý

Bir þeyi yazar, görselleþtirir ve olumlar-
sanýz, onun gerçekleþmesini saðlayabi-
lirsiniz. Mark'ýn yazdýklarý þunlardý:
"Sevginin giderek artmasý için yemin
ediyorum. Aþkýn, hazzýn ve kývancýn
giderek artmasý için, her þeyin giderek

daha iyi olmasý için, ýþýðýn, sevginin ve
kahkahalarýn daha da çoðalmasý için ye-

min ediyorum."

TTooppyyeekküünn RReeffaahhaa UUllaaþþmmaakk

Topyekün refaha ulaþabilirsiniz. Maddi olarak her istediðinizi ve
fazlasýný elde edebilirsiniz. Geleceðinizde, geçmiþinizdekinden çok
daha fazla mutluluk, baþarý ve para kazanabilirsiniz. Tüm bunlarý
elde etmeniz için gereken 'Doðru Zihin Hali'dir. Hedeflerinizi ya-
zýn. Onlarý gözünüzde canlandýrýn. Olumlayýn. Gereken eylemleri
gerçekleþtirin. Ulaþacaksýnýz.

TTooppllaamm EEsseennlliiððee UUllaaþþmmaakk

Formda olmak, doðru beslenmek ve bunlar için kendini eðit-
mek eðlencelidir. Ünlü doktor Maxwell'e göre otuz gün uyguladý-
ðýnýzda, otuz birinci gün, bunlarýn yapmanýn yapmamaktan daha
kolay hale geldiðini ve bir alýþkanlýða dönüþtüðünü göreceksiniz.

ÖÖnneemmllii OOllaann KKiimmlleerrllee KKaarrþþýýllaaþþttýýððýýnnýýzz

Karþýlaþtýðýnýz insanlar sizi heyecanlandýrmalý, size esin vermeli ve
sizin büyümenizi saðlamalýdýr. Bu nedenle tanýdýðýnýz insanlarýn sayýsý-
ný ve çeþitliliðini sürekli artýrmaya gayret etmelisiniz. Bu insanlardan
her biri sizin zihninizin farklý bir yönünü geliþtirecek ve sizi uyaracaktýr.
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Dünyayla aranýzdaki kavgada dünyayý arkanýzda býrakýn.   

Franz Kafka
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Hz. AAli'den kkendimizi kkeþfetmemiz iiçin yyol
haritasý

Ýslam kaynaklarýnda "bilginin kaynaðý" olarak nitelendirilen Hz.
Ali kendimizi keþfetmek için bakýn neler öneriyor. Ben kesinlikle
bu tavsiyelerden çok þey öðrendim. Birde sen dene sevgili dostum.

t             Ölç, biç, sonra kes; düþün, taþýn, sonra söyle; anla, bil, sonra
yap.

t Akýl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras,
danýþmak gibi arka olamaz.

tAkýl tamamlandý mý söz azalýr.

t Ýþler þüpheli göründü mü, sonunu görerek önü hakkýnda hü-
küm vermek gerekir.

tBilmiyorum demeyi býrakan kiþi, öleceði yerden yaralanýr gider.

tHoþ geçinmek aklýn yarýsýdýr.

tZenginliðin en yücesi dilekleri terk etmektir.

tHalka istemediði, hoþlanmadýðý þeyleri söyleyen kiþi hakkýnda
halk da, bilmediði þeyleri söyler.

t Ýnsanlarýn gönülleri ürkektir; kim onlarý elde
ederse ona alýþýrlar.

tDevlet sana yâr oldukça ayýbýn gizli kalýr.
t Ýnsanlarýn en fazla baðýþlamasý gerekeni,

cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir.
tZenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurt-

ta gurbet.
tZanaat tükenmez maldýr.
tSeni çekindiren kiþi, sana  müjde verene

benzer, ona eþittir.
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KENDÝNÝ KKEÞFETMENÝN ÝÝLK AAÞAMASI
FARKINDALIKTIR

Sevgili dostum mutlu olmak gibi bir hayat amacýn varsa bence
ilk olarak elimizdekilerin farkýna varmamýz gerekiyor. Ýþte bize sa-
hip olduðumuz ama pek kýymetini bilmediðimiz bazý deðerlerimizi
hatýrlatan bir yazý:

-Evimi bir oturma sonrasý temizlemek için saatlerce çalýþabili-
yorsam, birçok arkadaþým var demektir.

-Faturalarýmý ödeyebiliyorsam, bir iþim var demektir. 

-Pantolonum biraz sýkýyorsa, aç kalmýyorum demektir. 

-Gölgem beni izliyorsa, güneþ ýþýðýný görüyorum demektir. 

-Otobüsten indiðim yerden iþ yerime kadar yolu uzun buluyor-
sam,yürüyebiliyorum demektir. 

-Hükümet hakkýnda eleþtiri yapabiliyor ve bu eleþtirileri baþka-
larýndan da duyuyorsam, konuþma özgürlüðümüz var demektir.

- Otobüs beklerken yanýmdaki adam anahtarlarýyla oynuyor ve
bu sesten rahatsýz oluyorsam, duyuyorum demektir. 

- Camlarý silmem, çatýyý onarmam gerekiyorsa, bir evim var de-
mektir.

- Dodalgaz faturam yüklü geliyorsa, ýsýnýyorum demektir. 

-Yýðýnla ütülenecek ve yýkanacak çamaþýrým varsa, yýðýnla giye-
ceðim var demektir.

- Çalar saatim sabahýn köründe çalýyorsa, yaþýyorum demektir.

- Akþamlarý kendimi yorgun hissedebiliyorsam ve bacaklarým
aðrýyorsa, o gün üretici olmuþum demektir.

- Ve tüm bunlarýn farkýna varabiliyorsam mutluyum demektir...

38 Adem Özbay



Neden ggülmemiz llazým?
Çok küçükken dedem bana 'Ne kadar çok gülümsersen o kadar

çok keyifli yaþarsýn!' dediðinde bunu anlayamamýþtým. Gülümse-
mek ve gülmek ile mutlu ve keyifli yaþamanýn arasýndaki baðlantý-
yý o zaman kuramamýþtým. Ama þimdi sadece kendimin deðil, et-
rafýmdaki herkesin küçücük bir gülümseme ile nasýl mutlu olduðu-
nu gözlemleyebiliyorum. 

Araþtýrmacýlar gülmenin yararlarýný 11 maddede toplamýþlar.
Bakalým gülmekle kazanacaklarýmýz nelermiþ.

11- Vücuttaki aðrýlarýn azalmasýna neden olur 

10- Tansiyonun dengede kalmasýný saðlar 

9- Þeker hastalýðýna karþý korur 

8- Soðuk algýnlýðýndan korur 

7- Cinsel yaþamýn daha iyi olmasýný saðlar 

6- Kötü huylu tümörlerle mücadele eder

5- Sindirime yardýmcý olur 

4- Fiziksel olarak iyi hissetmenizi saðlar 

3- Saldýrgan ve sinirli olmayý engeller 

2- Mutlu hissettirir 

1- Stresi yok eder 
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tDil yýrtýcýdýr; yularý býrakýldý mý salar,
parçalar.

tDostlarý yitirmek, gurbete düþ-
mektir.

tHer sayýlý þey biter; her bekle-
nen gelip çatar.

tUzaklaþmak ayýplarý örter.
Yaptýðý iþi beðenen kiþiyi kýna-
yan çok olur.

t Ýnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü
aðlasýnlar size; sað kaldýnýz mý sevgiyle
çaðrýþsýnlar sizin için.

t Ýnsanlarýn en âcizi, insanlardan kardeþ edinemeyenidir; ondan
daha âcziyse kardeþ edindikten sonra onu yitirenidir.

t Ýnsan, dilinin altýnda gizlidir.

tBilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akýl, eskimeyen, yýpranmayan
bir elbise.

tBilgin, kadrini bilen kiþidir; bilgisiz, yaptýðýný bilmeyen kiþidir.
Akýllý, ameline dayanýr, câhil, emeline dayanýr. Bilgin, kalbiyle,
gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür.

t Ýki þey vardýr ki sonu bulunmaz; Bilgi, akýl.

tKendini bilmeyen, baþkasýný nasýl bilir?
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Þansýn gerçekleþmesi için önce siz hazýr olmalýsýnýz.
Þans hiçbir zaman aptallarýn peþinden koþmaz. 

Darrel Royal
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MMuuttssuuzz bbiirr eevvlliilliikk iiççiinn ((KKaaddýýnnllaarr iiççiinn))

--Eþinizi her fýrsatta eleþtirin

--Annesinden ve kýz kardeþinden þikayet edin

--Yasamiyorlarsa geçmiste yaptiklarini anlatin

--Sizi anlamadýðýndan yakýnýn 

--Yorgun olduðu zamanlar gezmeler ayarlayýn

--Sýk sýk ilgisinin azaldýðýndan þikayet edin

--Sizin dýþýnýzda kimseyle görüþmesine izin vermeyin görüþme-
ye kalkarsa kýskançlýk krizleri geçirin

--Size yaklaþtýðýnda bahaneler bulun

--Geçen sene bugün ne giydiðinizi sorun bulamazsa hýr çýkarýn

--Maç seyrederken baþka kanallarda eglence programý arayýn

--Sizi dinlemediðinden þikayet edin dinlemeye kalkarsa artýk
geç olduðunu söyleyin 

--Evde saçbaþ daðýnýk dolaþýn baskalarýnýn yanýnda kendinize
özen gösterin

--Yaþlanýp göbeklendiðini söyleyin itiraz ederse konuþmanýzý ka-
nýtlarla destekleyin

MMuuttssuuzz BBiirr EEvvlliilliikk ÝÝççiinn ((EErrkkeekklleerr ÝÝççiinn)) 

--Eve gelmemek için daha sýk bahaneler bulun

--Eve geldiðinizde hep yorgun ve isteksiz olun

--Eþiniz konuþmak istediðinde iþiniz olduðunu
söyleyin yoksa da yaratýn
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Ne iistiyorsak oona ssahip ooluruz
Öðrenmenin en kolay yolu tecrübelerden faydalanmaktýr.

50-60 yýllýk hayat tecrübelerine sahip hayat ustalarýnýn o kadar
yýllar boyunca kazandýklarý eþsiz birikime çok kýsa bir sürede
sahip olmak mümkün olur. Yeterki o tecrübeleri ciddiye alalým.
Hayat yolunda tecrübeleri olan insanlarýn söyledikleri ýþýk fe-
nerleri gibidir. Karanlýkta bir ýþýk fenerine sahip olursak zor-
luklarla daha kolay baþ edebiliriz. Þimdi Dr. Sabri Yurdakul'un
hayat üzerine önerdiklerine kulak kabartalým derim. 

MMuuttssuuzz bbiirr ççooccuukk bbüüyyüüttmmeekk iissttiiyyoorrssaakk

--Onu sýk sýk azarlayalým 

--Yaptýðý iyi iþleri görmezden gelelim

--Baþkalarýnýn yanýnda küçük düþürelim

--Sizi ne kadar üzdüðünü sýk sýk dile getirelim

--Beraber olmak istediðinde bahaneler öne
sürelim

--Arkadaþlarýnýn çalýþkanlýklarýný örnek verelim

--Söylediði ufak yalanlarý yüzüne vuralým

--Size þikayet için geldiðinde onu dinlemeyelim

--Sizinle konusurken baþka iþlerle meþgul olalým ya da televiz-
yon seyredelim

--Sýk sýk yorgunluðunuzu dile getirerek onunla birlikte olmak-
tan kurtulalým

--Ufak isteklerini baþtan reddelim
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MMuuttssuuzz BBiirr YYaaþþaamm ÝÝççiinn GGaarraannttiillii ÖÖnneerriilleerr 

--Kafanýza estiði gibi davranýn

--Herkesin eksiklerini bulun ve yüzlerine söyleyin

--Sigara, çay, kahve ve alkolü bolca tüketin

--Boþ anlarýnýzý hayatýnýzdan þikayet ederek degerlendirin

--Sýk sýk eski mutsuz günleri hatýrlayýn

--Sizi seven birisini görürseniz hemen altýnda çýkar arayýn, bu-
lamazsanýz aramaya devam edin

--Televizyondaki tüm kanallarý gezin ve gece yarýsýndan önce
karþýsýndan kalkmayýn 

--Spor yapýp yorulacaðýnýza televizyonda maç seyretmeyi tercih
edin 

--Yiyebildiðiniz kadar yemek yiyin, kilolarýnýzý ileri bir tarihte
atacaðýnýzý düþünerek kendinizi kandýrýn

--Gelecekte baþýnýza gelebilecek en kötü olaylarý düþünün ve
bunlarýn ayrýntýlarýný saptamaya çalýþýn

--Hayatýnýzýn monotonluðundan sýkýýlýn ama yeni yaþantýlarý
deneyip kendinizi riske atmayýn

--Ufak olaylarý büyütüp hýr çýkarýn sonra piþman olup özür di-
leyin

--Kitap, gazete ve dergilerden uzak durun boþ zamanlarýnýzý ya-
tarak geçirin

--Mutlu anlarýnýzý yalnýz yaþayýn mutsuzluklarýnýzý herkesle
paylaþýn 
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--Sýk sýk arkadaþlarýnýzla birlikte olun ve bu birlikteliði geç sa-
atlere kadar uzatýn

--Eþiniz yardým istediðinde saðlam bahaneler uydurun hiçbirini
yapamazsanýz ,erkek olduðunuzu ona hatýrlatýn

--Eþinizi hatýrlamak için onun hatýrlatmasýný bekleyin 

--Olmadýk konulara büyük tepkiler verin öfkeniz geçince piþ-
man olup özür dileyin

--Herþeye bir kusur bulun hiç bir þey bulamazsanýz beðenmedi-
ðinizi söyleyin

--Eþinizin özenerek yaptýðý yemekleri hergün yiyormuþçasýna
tepkisiz yiyin

--Eksiklikleri abartýn güzel konularý görmemezlikten gelin 

MMuuttlluu BBiirr EEvvlliilliikk ÝÝççiinn ÖÖnneerriilleerr 

--Ortak ilgi alanlarýnýzý bulun 

--Canýnýz sýkkýnken tartýþmayýn 

--Tenkitten uzak durun

--Beðendiðiniz yönlerini takdir edin

--Olumlu yönlerini bulmaya çalýþýn

--Ailesi hakkýnda olumsuz sözler söylemeyin

--Kimseyle kýyaslamayýn

--Arkadaþlarý ile geçirdiði zamaný kýsýtlamayýn

--Kendinize ait uðraþlar bulun

--Iþinizi eve getirmeyin

--Evde kendinize özen gösterin 
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olduðunu tanýmlamalýsýnýz. Onunla ne üretebileceðinizi de göster-
mek zorundasýnýz. Amaç düzenleme seminerlerimde, seminere ka-
týlanlar, biraz paraya ihtiyacým var diyerek istemektedirler. Ben de
onlara birkaç kuruþ para veriyorum. Onlar istiyorlar ve alýyorlar;
zekice istemedikleri için istediklerini alamýyorlar.

2: BBize yyardým eedebileceklerden hher zzaman
destek aalalým

Ne istediðimizi bilmek yetmez, ayný zamanda bilgi, sermaye, du-
yarlýlýk, iþ deneyimi gibi belirli kaynaklara sahip olan kimselerden
istemeliyiz. Diyelim ki, eþimizle bir sorunumuz var. Ýliþkilerimiz ko-
puyor. Kalbimizi boþaltmak istiyoruz. Bir insanýn olabileceði kadar
dürüst ve kesin olabiliriz. Bizimki kadar zayýf iliþkilere sahip birin-
den yardým istemeye kalkarsak bu kiþi bize yardýmcý olabilir mi?
Þüphesiz yardýmcý olamaz.

Yardým isteyecek uygun kiþiyi bulmak, bizi yine neyin ne iþe ya-
radýðýný öðrenmeye dikkat etme konusuna geri götürecektir. Daha
iyi bir iþ, daha iyi bir iliþki, daha iyi bir yatýrým programý, ne ister-
sek isteyelin; bunlarla ilgili bazý þeylerin baþkalarý tarafýndan yapýl-
mýþ olduðuna dikkat edelim. Buradaki asýl sorun istediklerimizi ba-
þaran kimseleri bulmak ve onlarýn neleri doðru yaptýðýný belirleye-
bilmektir. Bir çoðumuz meyhane akýllýlýðýna meyilliyizdir. Ýþittikle-
rimiz sempatik gelir ve bunlarýn hemen sonucunu alacaðýmýzý sa-
nýrýz. Sempati, uzmanlýk ve bilgiyle eþleþmedikçe bir iþe yaramaya-
caktýr.

3: ÝÝstediðimiz kkimse iiçin bbir ffayda ooluþturalým

Sadece isteyip ve birilerinin bize bir þeyler vereceðini bekleme-
yelim. Önce istediðimiz kimseye nasýl yardýmcý olabileceðimizi he-
saplayalýn. Ýþle ilgili iyi bir fikrimiz ve bunu gerçekleþtirebilmek
için de paraya ihtiyacýmýz varsa; bu parayý elde etmenin bir yolu,
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Ne iistediðini bbilmeyen bbulduðunu aanlayamaz!
Ýstemek çok önemlidir sevgili dostlar. Hayatta neyi istersek ona

sahip oluruz. Buna kliþe bir cümle olarak bakmayýn lütfen. Ýnsa-
noðlu istedikleri için mücadele eder. Ýstedikleri için çaba gösterir.
Neyi isterse ona sahip olmak için çalýþýr. Aslýnda istediklerimizi
gerçekleþtirmek zaten hayatýn doðasý gereðidir. 

Ýsteklerimiz genelde karþýmýzdaki insanlardan olur. Aile bireyi-
mizden, dostlarýmýzdan, iþ arkadaþlarýmdan hasýlý etrafýmýzdaki
tüm insanlardan zaman içinde bir þeyler istememiz gerekir. Ýstedi-
ðimize sahip olmak için istemesini bilmemiz gerekir. Bu konuda Sý-
nýrsýz Güç yazarý "Anthony Robbins" 5 adýmlýk bir yöntem öneri-
yor. Hepimizin denemesinde fayda var diyorum.

1: NNe iistediðimizi bbilelim 

Ne istediðimizi hem kendinize hem de bir baþkasýna tanýmla-
malýyýz. Ne kadar yüksek, ne kadar uzak, ne kadar çok? Ne zaman,
nerede, nasýl, kiminle? Ýþ hayatýmýzda bir krediye ihtiyacýmýz var-
sa; nasýl isteneceðini bilirsek, bu krediyi buluruz. "Üretim hattýný
geniþletmek için biraz daha paraya ihtiyacýmýz var, bize biraz kredi
verir misiniz?" derseniz, krediyi alamazsýnýz. Kesin olarak neye ih-
tiyacýnýz olduðunu, niçin ihtiyacýnýz olduðunu ve ne zaman ihtiyacýnýz
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Gücümüzü oortaya ççýkarmak iiçin iilkeler
Kendimizi kendi güçlerimiz ve inaçlarýmýz ile keþfedebiliriz

Unutmayýn sevgili dostlar:

1) Baþarýsýzlýk yoktur sadece sonuçlar vardýr.

2) Hepimiz amaçlarýna ulaþmak için gerekli kaynaklara sahiptir.

3) Güç amaçlanan hedeflere ulaþmaktýr.

4) Her zaman bir seçenek daha vardýr.

5) Bir insan bir iþi baþarabiliyorsa bunu herkes öðrenebilir.

6) Ýnsanlar algýlayabildiklerinin arasýndan en iyi seçeneði seçerler.

7) Her davranýþýn altýnda pozitif bir amaç yatar.

8) Harita, sahanýn kendisi deðildir.

9) Ýletiþimimizin anlamý almýþ olduðumuz tepkidir.

10) Ýnsan yaþantýsýnýn bir yapýsý vardýr.

O zaman yapmamýz gereken ilk iþ, iç ve dýþ güçlerimizi hareke-
te geçirmek. Gayret etmek ve baþarmak! Olay bu kadar basit sev-
gili dostlar.

Rudyard KKipling'den kkendini kkeþfetme þþiiri
30 Aralýk 1865'te Bombay'da doðan Kipling,

ilk yýllarýný Hindistan'da geçirmiþ, daha sonra
Ýngiltere'de yaþamaya devam yazardýr. Dünya-
nýn pek çok yerini gezen Kipling þiirlerinde ve
hikâyelerinde öðretici olmayý seven, dini konu-
lara aðýrlýk veren bir edebiyatçýydý. Yaþamý bo-
yunca pek çok ödül alan Kipling 1907'de Nobel
Edebiyat Ödülü'nün de sahibi olmuþtur.  
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bize hem yardým edecek, hem de bizden (yapýlacak iþten) yararla-
nabilecek kiþiyi bulmaktýr. Ona fikrimizin hem bize, hem kendisi-
ne nasýl para kazandýracaðýný göstermeliyiz. Oluþtruracaðýmýz  fay-
danýn her zaman maddi þeyler olmasý gerekmez. Oluþturduðumuz
fayda bir his, bir duyarlýlýk ya da bir rüya olabilir. 

4: KKararlý bbir iinançla iisteyelim

Baþarýsýz olmanýn en emin yolu, kararsýz olmaktýr. Biz ne istedi-
ðimizden emin deðilsek; baþkalarý nasýl emin olsun? Bu nedenle, is-
terken bir inanç içinde olalým. Fizyolojimiz ve kelimelerimizle
inancýnýzý gösterelim. Ne istediðinizden emin olduðumuzu göstere-
bilirsek, mutlaka baþaracaðýz ve mutlaka hem kendinize hem de is-
tediðimiz kimse için bir fayda oluþturacaðýz. 

Bazý kiþiler, bu dört prensibi de en iyi þekilde uygularlar; fakat
yine de istediklerini elde edemezler. Çünkü onlar beþinci prensibi
uygulamamýþlardýr. Ýstediklerini elde edinceye kadar istememiþler-
dir. Zekice istemenin beþinci ve en önemli adýmý budur.

5: ÝÝstediðini eelde eedinceye kkadar iiste

Bu ayný kiþiden isteyelim demek deðildir. Kesin olarak ayný þe-
kilde isteyelim demek de deðildir. Asýl baþarý formülü "Ne elde et-
tiðimizi bilinceye kadar duyuþsal keskinliðimizi ve kiþisel deðiþme
esnekliðimizi geliþtirmek zorundasýyýz." der. Bu nedenle, istediði-
miz zaman; istediðimizi elde edinceye kadar, kendimizi deðiþtirmek
ve düzenlemek zorundayýz. Baþarýlý kimselerin yaþamlarýný incele-
diðimizde onlarýn isteklerinde çok ýsrarlý olduklarýný, devamlý de-
nediklerini, devamlý deðiþtirdiklerini ve er ya da geç ihtiyaçlarýný
giderecek birisini bulduklarýný görürüz. Formülün en zor kýsmý ise
kesin olarak ne istediðimizi belirleyebilmektir.
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Ya da ömrünü verdiðin þeylerin bir gün baþýna yýkýldýðýný görür 

Ve eðilip yýpranmýþ aletlerle onlarý yeniden yapabilirsen; 

Eðer bütün kazancýný bir yýðýn yapabilir 

Ve yazý -tura oyununda hepsini tehlikeye atabilirsen; 

Ve kaybetsen de yeniden baþlayabilirsen. 

Ve kaybýn hakkýnda bir kerecik olsun bir þey söylemezsen; 

Eðer kalp, sinir ve kaslarýný tükendiðinde bile onlarý daha fazla
zorlayabilirsen 

Ve kendinde 'dayan' diyen bir iradeden baþka bir güç kalmadýðý
zaman dayanabilirsen; 

Eðer herkesle zaman geçirip erdemli kalabilirsen,

Eðer krallarla dolaþsan da benliðini kaybetmezsen.

Eðer ne düþmanlarýn ne de sevgili dostlarýn seni incitemezse; 

Eðer aþýrýya kaçmadan tüm insanlarý sevebilirsen; 

Eðer bir daha dönmeyecek olan her dakikanýn her bir saniyesi-
ni dolu dolu yaþayabilirsen; 

Yeryüzü ve üstündekiler senindir oðlum. 

Ve dahasý sen bir ÝNSAN olursun oðlum..." 
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Rudyard Kipling eþsiz deneyimlerinden yola çýkarak insan olabil-
menin dolayýsýyla da kendini keþfedebilmenin yollarýný 'Eðer' þiiri ile
bize anlatýyor. Hepimiz için güzel anlamlarý olduðunu düþünüyorum.

EÐER
"Etrafýndakiler panik içine düþtüp de 

bunun sebebini senden bildikleri zaman 

Eðer sen baþýný dik tutabilir ve saðduyunu kaybetmezsen; 

Eðer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir 

Ve onlarýn güvenmemesini de haklý görebilirsen; 

Eðer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan 

Veya hakkýnda yalan söylense de sen yalanla iþ görmezsen, 

Ya da senden nefret edildiði halde kendini nefrete kaptýrmazsan, 

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

Eðer hayal kurabilir ama hayallerine esir olmazsan, 

Eðer düþünebilir ve düþüncelerini amaç edinebilirsen, 

Eðer zafer ve yenilgi ile karþýlaþýr 

Ve bu iki hokkabaza ayný þekilde davranabilirsen; 

Eðer aðzýndan çýkan bir gerçeðin bazý alçaklar tarafýndan 

Ahmaklara tuzak kurmak için eðilip bükülmesine katlanabilirsen, 
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AAkkýýllllýý eelleemmaannllaarrllaa ççaallýýþþmmaakk:: Yazýlým, teknoloji ba-
kýmýndan en uç sektörlerden birisi. Böyle bir sektörde sý-
radan insanlarla çalýþýlamayacaðýný, akýllý insanlarla çalý-
þýlmasý gerektiðini düþünüyor ve þirketine hep en akýllý
insanlarý almaya çalýþýyor. Akýllý eleman kimdir, neresin-
den akýllý olduðu anlaþýlýr þeklindeki sorulara þöyle yanýt
veriyor: Akýllý insan, her þeyin tek tek söylenmesinin  ge-
rekmediði bir kiþidir. Akýllý eleman, arar bulur, geliþtirir,
yeni þeyler düþünür, düþündüklerini uygulamaya geçirebi-
lir. Microsoft, çalýþtýracaðý  akýllý elemanlarý bulmak için
çok araþtýrma yapýyor. Sýrf adam almak için birisini almý-
yorlar. Kafalarýndaki adamý bulana kadar bir pozisyonu
uzun zaman boþ tuttuklarý çok oluyor. 

EElleemmaannllaarraa hhiissssee vveerrmmeekk:: Bill Gates, kendisi de da-
hil olmak üzere çalýþanlarýna yüksek, astronomik ücretler
vermiyor. Microsoft'un hiçbir çalýþaný dünyanýn en yük-
sek ücretli çalýþanlarý listesine giremiyor. Bunun yerine
akýllý elemanlarý çekebilmek için  onlara hisse veriyor.
Örneðin, Bill Gates, Microsoft'un þimdiki baþkaný olan
Steve Ballmer'ý çalýþmaya razý edebilmek için yüklüce
hisse vermiþti. Ballmer bu hisseler sayesinde þimdi büyük
bir servete sahip (10 milyar dolardan fazla). Microsoft'un
içinde yaklaþýk on kiþi dolar milyarderi. Microsoft çalý-
þanlarýnýn üçte biri ise dolar milyoneri (toplam 37 bin ça-
lýþaný var). Bill Gates arkadaþý Paul Allen ile þirketini ku-
rarken hisse oraný yüzde 66 idi. Þu anda ise hisse oraný
yüzde 11.5. Yani, Bill Gates daðýta daðýta daha zengin ol-
manýn yolunu bulmuþ.  Çalýþanlara hisse vermek Ameri-
kada yaygýn bir uygulama ama hiçbir þirkette bu ölçüde
hisse daðýtýmýna rastlanmýyor. 
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Bill GGates'den aalmamýz ggereken ddersler
Bugün etrafýmýzdaki birilerinden dünyanýn en zengin insaný

sorsak mutlaka çoðunlukla Bill Gates cevabýný alýrýz. Bill Gates
kendini keþfetmeyi baþarabilmiþ ve bunu hem paraya hem mutlu-
luða çevirebilmiþ bir þanslý insandýr. 

Her zengin insan için kendi keþfediþ yolculuðunu tamamlamýþ
diyemeyiz. Ama Bill Gates hem insanlýðýn faydasýna olan çalýþma-
larla hem de geleceðe, deðiþime olan inancýyla örnek bir kiþidir. Þu
an milyarlarca dolarlýk servetinin çoðunu hayýr çalýþmalarýna ayýr-
mýþ olan Bill Gates'in hem kendini keþfetme serüvenindeki yapý
taþlarýný hem de baþarýya ulaþtýran ilkelerini Murat Yýldýrýmoðlu 9
maddede toplamýþ. Bakalým onlar neler:

BBiirr vviizzyyoonn ssaahhiibbii oollmmaakk:: Bill Gates, küçük yaþlardan
beri bilgisayarýn önemini ve insan hayatýnda kaplayacaðý
yeri çok iyi kavramýþ bir insan. Yakýn arkadaþý ve Micro-
soft'un kurucu ortaðý Paul Allen ile sýk sýk bilgisayarýn ge-
liþimi hakkýnda tartýþmýþlar, çeþitli düþünceler geliþtirmiþ-
ler. Bu tartýþmalarýn sonucunda, ilerde herkesin evinde
ve iþinde kendisine ait bir bilgisayar sahibi olacaðýný ön-
görmüþler. Kurduklarý þirkette amaçlarý, bu öngörüye uy-
gun olarak insanlarýn iþ yapmalarýný, kendilerini geliþtir-
melerini kolaylaþtýracak ürünler geliþtirmek. 

ÇÇookk ççaallýýþþmmaakk:: Bill Gates çok zeki bir insan. Ama zeki-
liðin tek baþýna yeterli olmayacaðýný, çok çalýþýlmasý ge-
rektiðini düþünüyor ve çok çalýþýyor. Evlenmeden once
birlikte olduðu bir kýz arkadaþýndan ayrýlma nedeni iþ dý-
þýnda geçirdiði toplam zamanýn yalnýzca 7 saat olmasý
(uyku dahil). Yanýndan çalýþan insanlardan da aynýsýný
bekliyor.   
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PPiiyyaassaannýýnn ggeelliiþþiimmiinnii ttaakkiipp eettmmeekkllee kkaallmmaayyýýpp,,
ppiiyyaassaayyýý þþeekkiilllleennddiirrmmeekk:: Bill Gates'in ve Micro-
soft'un sloganý "We set the standards" (Standartlarý biz
koyarýz). Microsoft'un tarihi bu slogana uyan çeþitli ör-
neklerle dolu. Örneðin, kiþisel bilgisayarlarda kullanýlan
programlama dili konusunda Microsoft'un ürünü Basic
bir standarttý. DOS iþletim sistemi ve daha sonralarý
ürettiði Windows iþletim sistemi piyasadaki en yaygýn
ürünler oldu. Bütünleþik ürünler için ortamýn daha ol-
gunlaþmadýðýný düþündüðünde biribirinden ayrý çalýþan
ürünler üretti ve rakiplerinin bütünleþik ürünlerini bun-
larla alt etti. Sonra koþullar olgunlaþýnca bu sefer Office
benzeri bütünleþik ürünler üretip rakiplerinin tek tek ça-
lýþan, bir arada çalýþamayan ürünlerini bir daha alt etti. 

OOddaakkllaannmmaakk:: Microsoft, yazýlým alanýnda çalýþan bir
þirket. Cirosunun yüzde doksandan fazlasý yazýlýmdan ge-
liyor. Yazýlýmýn yanýsýra  mouse, oyun kumanda cihazý, ses
kartý gibi donanýmlar da üretiyor ama bunlar aðýrlýkla
Microsoft'un yazýlým teknolojilerini desteklemek için
üretiliyor. Bill Gates, baþka þirketlerin yaptýðý gibi faaliyet
alanlarýný daðýtmýyor, en iyi olduðu alanda odaklanýyor. 
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Elemanlara deðer vermek: Microsoft en akýllý kiþilerle ça-
lýþmak istiyor ve onlarý kaybetmek istemiyor. Bill Gates
bir yazýsýnda ayrýlan her elemanýn arkasýndan "niçin ay-
rýldý, niçin onu tatmin edemedik, nerede hata yaptýk" so-
rularýný sorduðunu söylüyordu. Elemanlar Micrososft'un
en deðerli varlýklarý. Çalýþanlar da bunun bilincindeler.
Çalýþmalarýnýn her anýnda bunu hissediyorlar. 
Bunun sonucunda da Microsoft'ta eleman sirkülasyonu 
ABD ortalamasýna göre iki kat düþük. 

PPiiyyaassaannýýnn ggeelliiþþiimmiinnii ttaakkiipp eettmmeekk:: Hýzla geliþen bir
sektörde geride kalmak yok olmak anlamýna geliyor. Bill
Gates hiçbir alanda piyasanýn gerisinde kalmak istemiyor.
Geride kaldýðý durumlarda da hatasýný çabucak anlayýp
gerekli önlemleri alýyor. Örneðin, 1984 yýlýnda Apple fir-
masý Macintosh'u çýkardý. Grafik tabanlý olan bu sistem
Microsoft'un iþletim sistemlerinden çok üstündü. Micro-
soft'un yanýtý bir yýl sonra geldi. Windows adýndaki bu ye-
ni iþletim sistemi baþarýsýz oldu ama Gates yýlmadý, 1990
yýlýnda çýkardýðý 3.0 çok büyük bir baþarý kazandý. Bir
baþka örnek, internet konusunda yaþandý. Bill Gates, in-
ternet'in geliþimini yeterince ta-
kip edemedi, internete uygun
ürünler geliþtiremedi, geri kaldý
ve bunun sonucunda, tarihinde ilk
kez Microsoft hisse senetleri "Her
zaman kazandýran hisseler" liste-
sinden atýldý. Ama Gates hatasýnýn
farkýna vararak þirketini bir yýl
içinde, interneti en çok sindiren,
ürünlerini en fazla miktarda inte-
nete uyduran þirket haline getirdi. 
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Ýyi aðaç kolay yetiþmez; rüzgar ne kadar kuvvetli
eserse, aðaçlar da o kadar saðlam olur.

J. Willard Marriot
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Kendini kkeþfeden lliderlerin 221 öözelliði
Dünya tarihinde olaylar kadar liderlerde çok önemlidir. Ýnsan-

lýðýn geliþimini saðlayan insanlarýn attýðý ufak adýmlardýr. Edisonun
elektik konusunda keþifleri ne kadar önemliyse Aristo'nun varoluþ
üzerine kafa yorarak ürettiði fikirler ayný derecede önemlidir. Bü-
yük Ýskender'in fetihleri kadar Fatih'in Ýsanbul'u fethide önemlidir.
Verebileceðimi binlerce örnek var. 

Dünyanýn geliþimine liderlik etmiþ insanlar tabiî ki öncelikle
kendi içsel yolculuklarýný tamamlamýþ insalar. 

Kendi keþfini gerçekleþtiremiþ birisinin dünyanýn geliþimi için ke-
þiflerde bulunmasýnýn mümkün olmadýðý hepimizin bildiði bir gerçek. 

Dünya tarihini yön vermiþ ve kiþisel keþiflerini tamamlamýþ insan-
larýn özellikleri neler olabilir? Bu sorunun peþine düþen araþtýrmacý-
lar uzun incelemeler sonucunda 21 özellikte kara kýlmýþlar. Ýþte o 21
madde. Ve tabi ki bize kendi keþfimiz için ipucu olacak 21 özellik. 

1. Güven (Takipçilerine güvenmesi, takipçilerinin güvenini ka-
zanmýþ olmasý)

2. Açýk iletiþim kurmasý

3. Ýnançlý, kararlý ve tutarlý olmasý

4. Adalet duygusunun olmasý

5. Vizyon sahibi olmasý

6. Beklentileri vizyonla bütünleþtirmesi

7. Yenilikçi olmasý

8. Ýnsanlara karþý duyarlý olmasý

9. Örnek teþkil etmesi 

10. Tutkulu ve fedakar olmasý
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AAllççaakkggöönnüüllllüü bbiirr yyaaþþaamm ssüürrmmeekk:: Rakiplerinin he-
men hepsinin özel uçaðý, özel yatý vs. olmasýna karþýn Bill
Gates oldukça sade bir hayat sürüyor. Cimri denilebile-
cek kadar eli sýký. Buna iliþkin çok anekdot anlatýlýr: Ör-
neðin, gittiði otelin park yeri parasýný pahalý bulunca
uzun bir süre parasýz bir park yeri araþtýrmýþ. Kiraladýðý
arabayý kullanmadýðý süreler için baþkalarýna bir daha ki-
ralayarak deðerlendirmeye çalýþmýþ. Uzun bir süre uçak-
larýn hep ekonomik sýnýfýnda yolculuk yapmýþ. Bill Ga-
tes'in hayatýndaki en pahalý þey yaklaþýk 60 milyon dolar-
lýk evi. Bu eve bu kadar para harcamasýnýn nedeni, lüks
bir evde yaþama isteðinden  daha çok, geleceðin evi nasýl
olmalý cinsinden bir tartýþma yaratmak, kavramlar geliþ-
tirmek, Microsoft'un ürünlerini test etmek. Buna karþýn
rakibi Oracle'ýn baþkaný Larry Ellison'ýn bir yatý, uçaðý ve
hatta bir adet de Amerika'da uçuramadýðý savaþ uçaðý
var. Bir baþka örnek, Micrososft'u birlikte kurduðu arka-
daþý Paul Allen. Paul Allen'ýn uçaðý, yatý, jet sosyeteden
arkadaþlarý var ve pahalý partileriyle tanýyor. Geçen yýl
verdiði bir parti için tam 100 milyon dolar harcamýþtý.
Bill Gates'e niçin uçaðý, yatý vb. lükslerinin olmadýðý so-
rulduðunda þöyle yanýt veriyor: Öyle yaþarsam öyle dü-
þünmeye baþlarým ve  þimdikinden çok farklý bir kiþiliðe
sahip olurum. Yeterince çalýþamam, yeterince üretemem.
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Bir insanýn akýllý olmasýna bir þey dediðimiz yok. Ye-
ter ki; aklýný baþkalarýna kabul ettirmeye çalýþmasýn. 
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Çalýþanlarýna iyi davran. Kariyerlerinde baþarýlý olmalarýna
yardým et.

Altýn kuralý uygula: Sana yapýlmasýný istemediðin þeyleri yapma.

Seni heyecanlandýran, sevdiðin bir iþte çalýþ.

Kazanmak için yenilikçi ol, rekabet avantajýný koru ve müþ-
terilerine daha iyi hizmet ver. 

Her þeyi planla. Hiçbir þeyi þansa býrakma.

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

Örnek ol. Senin yapmayacaðýn þeyleri baþkalarýnýn yapma-
sýný bekleme. 

Pazara ve müþterilere yakýn olanlarý dinle. Sana en iyi fikir-
leri onlar verecektir.

Performans hedefleri koy. Bu hedeflere giden yolda perfor-
mansýný ölçmeye yarayan sistemler geliþtir.

Hizmet odaklý ol. Her zaman çalýþanlarýnýn ve müþterileri-
nin hayatlarýný nasýl daha iyi, daha kolay bir hale getirebilece-
ðini, onlarý nasýl ödüllendireceðini düþün.
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11. Ýlham vermesi

12. Motive etmesi

13. Ýyi bir dinleyici olmasý

14. Mütevazý olmasý

15. Geliþim odaklý olmasý

16. Sinerjik takým kurabilmesi

17. Durumlara karþý duyarlý olmasý

18. Hýzlý ve etkin karar vermesi

19. Hýz (Zamaný etkili kullanmasý)

20. Esnek olabilmesi

21. Bilgi sahibi olmasý 

Ayný þekilde günümüzde yaþayan liderlerden de çok þeyler ola-
bileceðini düþünen Erci Yaverbaum, görüþtüðü yüzlerce liderden
elde ettiði verileri birleþtirip, bu liderlerin "liderlik stratejilerini"
formülleþtirdi. Ýþte Yaverbauma göre kendini keþfetmiþ liderlerin
stratejik özellikleri:

Açýk bir vizyonun, belirgin bir yönün olsun. Þirketin için
hedefler koy.

Vizyon ve hedeflerin için en önemli olan 2-3 konuya odak-
lan. Dikkatini daha fazlasýna daðýtma.

Vizyonunu, hedef ve amaçlarýný çalýþanlarýn baþta olmak
üzere þirket içerisinde sorumluluk alan herkesle paylaþ.

Baþkalarýnýn söylediklerini dinle. Her zaman eleþtiri ve öne-
ri yapmaya hazýr ol.

Etrafýný doðru insanlarla kuþat. Ýyi bir ekibin olsun.
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Doðuþtan sahip olduklarýnýzla yaþamayý öðrenmek
bir süreç, bir katýlým, yani yaþamýnýzýn yoðrulmasýdýr. 

Diane Wakoski
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o  Hepiniz ey, çetin çalýþmayý ve hýzlýyý, yeniyi ve yabancýyý seven-
ler, pek katlanamýyorsunuz kendinize; çalýþkanlýðýnýz kaçýþtýr,
kendinizi unutma istemidir...

o  Nefreti ve kýskançlýðý tanýmayacak kadar büyük deðilsinizdir.
Bunlardan utanmayacak kadar büyük olun bari.

o  Kendi düþmanýnýzý aramalýsýnýz, kendi savaþýnýzý açmalýsýnýz ve
kendi düþünceleriniz uðruna!

o  Kimileri hiç tatlanmaz, yazdan çürürler. Onlarý dallarýnda tu-
tan, ödleklikleridir.

o  Bu dediði dedik, bu sýkýcý kiþileri kýskanma, ey gerçek tutkunu!
Dediði dedik kiþinin koluna hiçbir zaman asýlmamýþtýr gerçek...

o  Nice kimseler kendi zincirlerini çözemezler de, dostlarýnýn kur-
tarýcýsý olurlar.

o  Çok düþünülen her þey kuþkuyla düþünülür. Seni erdemlerin yüzün-
den cezalandýrýrlar. Yürekten baðýþladýklarý ancak yanlýþlarýndýr.

o  Ýnsan da aðaca benzer; ne kadar yükseðe ve ýþýða çýkmak ister-
se, o kadar yaman kök salar yere, aþaðýlara, karanlýða, derinliðe,
kötülüðe…

o  Babanýn gizlediði þey, oðulda açýða çýkar. 
o  Kiþi salt bir öðrenci olarak kalýrsa, öðretmenine borcunu iyi

ödememiþ sayýlýr.
o  Büyük borçlar insanlarý deðer bilmeye deðil, kin beslemeðe yö-

neltir. 
o  Mutsuz evliliklerin nedeni, eþler arasýnda aþkýn eksikliði deðil,

arkadaþlýðýn eksikliðidir. 
o  Kendinden ne kadar çok bahsedersen, kendini o kadar çok sak-

larsýn.
o  Beni öldürmeyen, beni güçlendirir.  
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Kendini kkeþfet üüstinsan ool!
Alman filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) insanýn, zihnin

özgürleþmesini engelleyen zincirlerinden kurtulmasý gerektiðini sa-
vundu ve bunu baþarabilen "üstinsan" kavramýný ortaya attý. Eser-
lerinden bazýlarý; Böyle Buyurdu Zerdüþt, Ahlakýn Soykütüðü Üs-
tüne, Gezgin ve Gölgesi, Gücün Ýradesi, Ýyinin ve Kötünün Öte-
sinde… Nietzsche'nin sözlerinden birkaçý burada sizleri bekliyor
sevgili dostlar! 

o  Evet, kirli bir ýrmaktýr insan. Kirli bir ýrmaðý içine almasý ve bo-
zulmadan kalmasý için deniz olmalý kiþi.

o  Ýnsanlar arasýnda yaþamayý, hayvanlar arasýnda yaþamaktan da-
ha tehlikeli buldum.

o  Dünyayý yitirmiþ olan kendi dünyasýný kazanýr artýk.
o  Sahip olunmasý zorunlu tek þey var: Ya yaradýlýþtan ince bir

ruhtur bu, ya da bilim ve sanat tarafýndan inceltilmiþ bir ruh...
o  Kendin alabileceðin bir hakký asla baþkasýnýn sana vermesine

izin verme.
o  On kez yine barýþmalýsýn kendinle; çünkü alt etme acýdýr ve kö-

tü uyur barýþmayan. On gerçek bulmalýsýn günde; yoksa gecede
ararsýn gerçeði ve canýn aç kalýr. On kez gülmelisin günde ve se-
vinmelisin; yoksa miden, o dert babasý, gece seni tedirgin eder.

o  Siz yükselmek isteyince yukarý bakarsýnýz. Bense aþaðý bakarým.
o  Doðrudur, biz hayatý severiz ama yaþamaya deðil, sevmeye alýþ-

týðýmýz için.
o  Sevgim ve umudum hakký için yalvarýrým sana; içindeki kahra-

mandan yüz çevirme! En yüksek umudunu kutsal tut!
o  Sizin þerefiniz þu olsun; hep sevildiðinizden daha çok sevmek,

hiç mi hiç ikinci olmamak...
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Kendimizi kkeþfederek bbaþarýlý oolmayý ööðre-
nebiliriz

Kendini keþfediþ yolculuðumuzda varmaya çalýþtýðýmýz hedefle-
rin baþýnda "baþarmak" arzumuz geliyor elbetteki. Hayatýn her ala-
nýnda baþarýya karþý olan açlýðýmýz bizim en büyük itici gücümüz-
dür sevgili dostlar. 

Sevdiðim yazarlardan biri olan D. Steinberg Guzman, kendini
tanýmak sürecinden baþarýlý olma anýna kadarki yolculuðu çok gü-
zel anlatýyor. Gelin biraz ona kulak kabartalým:

Eski "Kendini Taný" öðüdü güncelliðini kaybetmemiþtir; eðer
yeteneklerimizin ve olanaklarýmýzýn neler olduðunu, kim olduðu-
muzu bilmiyorsak faydalý bir iþin planlanma-
sý mümkün olamayacaktýr. Yetenekleri-
mizi bildiðimizde kendimizi, bize ve
diðerlerine faydalý bir eylemde bu-
lunacak þekilde eðitmeliyiz.

Yalnýzca karþýlýðýnda alacaðý-
mýz ödül için deðil, kendi yararlý-
lýðýmýzý doðrulamanýn tatminini
elde etmek için giriþtiðimiz tüm
iþleri iyi yapmak. Elde etmeye baþ-
ladýklarýmýzla uyuþmayý bilirken
daima yüksek bir randýman payý ara-
yarak asla bunlarla yetinmemek.

Bize zor görünse de sorunlarýn bizi ez-
melerine asla izin vermemek. Aksine çözüm-
leri ve çýkýþlarý bulmak için hayal gücümüzü zorlamak. 

Zorluklarý irademiz ve zekamýz için deneyler olarak algýlamak. 

En kötü durumda bile yeniden baþarmak için baþarýsýzlýklarý ye-
ni fýrsatlara dönüþtürmek.
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Denemekten, yyanýlmaktan kkorkmayýn
Yaþam koçu Þermin Çevirgen'in hata yapmaktan korkmamak

üzerine bir yazýsýný okuduðumda çok beðendimiþtim. Çünkü bana
göre en güzel öðrenme biçimi tecrübe etmektir. Denemektir. Elbet-
teki denerken, tecrübe ederken hata yapacaðýz. O hatalarýmýz bize
rehberlik ettiðinde ise öðrenme ve keþfetme maceramýz çok daha
hýzlý olacaktýr. Hadi gelin o güzel yazýya gözümü serelim.  

"Çoðu kiþi hata yapmaktan korkar. Oysa, asýl hata, hata yap-
maktan korkmaktýr. Neden mi? Çünkü, hatalarýmýzdan ders alýrýz.
Bu da bizi ileriye taþýr. Oysa hata yapmaktan korkmak, hareket et-
memek yani olduðumuz yerde kalmak anlamýný taþýr. 

Aslýnda, bizim kültürümüzde, tasavvufa bakarsanýz, hayat
öðrenmek içindir. Yani bir þeyler öðrenmek için hayata geli-
riz. Bunlarý öðrenmemiz için de yaþamamýz gerekli. Yaþamak
da hata yapmak anlamýna gelir.

Hata yapmaktan korkmak yerine, hatalarýmýzdan ders alma-
maktan korkmak daha iyi bir yol. Hatalarýmýzý bize doðru
yolu göstermesi için kullanýrsak, zaten öðrenmiþ olacaðýz.
Hayatýn anlamý belki de budur.

Hata yapmaktan korkuyorsanýz, muhtemelen kendinize güve-
niniz zayýftýr. Öncelikle bunu geliþtirmeyi öðrenmelisiniz.
Çünkü kendinizde beðenmediðiniz bir þeyler varsa, ya da size
çocukluktan itibaren çevreniz aþaðýlýk kompleksi pompala-
mýþsa, unutmayýn baþkalarý da ayný durumda. Dünya'daki he-
men hemen herkes, o veya þu nedenle kendinde beðenmedi-
ði bir takým özellikler taþýr. Bazýlarý bunlarý dýþarýya verecek ve
alay edecek kadar akýllýdýr. Bazýlarý ise anlaþýlmasýn diye her-
kesten kaçarken, komik duruma düþer ya da iliþki kuramaz.

Önemli olan hata yapmak deðil, hatadan ders almak. Düþ-
mek deðil, kalkmaktýr."
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Mutlu oolmak iiçin iilk þþart:
Kendini kkeþfetmek
Hepimiz gazetelerde internette sýk-

lýkla mutlulukla ilgili araþtýrmalar, in-
celemeler okuyoruz, duyuyoruz. Hep-
sinin mutlaka birileri için faydasý var.
Mutluluk da elbise gibidir, herkese ay-
nýsý olmaz. 

Time dergisinin yaptýðý bir mutlu-
luk araþtýrmasýný kendim adýma ciddi-
ye aldým. Çünkü bizim binyýllardýr bes-
lediðimiz, insan olma deðerlerlerine vurgu yapan bir araþtýrmaydý.
Ýnsan olmak ile mutlu olmak arasýnda çok yakýn bir baðlantý var
kesinlikle. Ne kadar insani deðerlere sahip olursa o kadar mutlu
olabiliriz. 

Özellikle þükredin diye baþlamasý araþtýrma sonuçlarýný daha
ciddiye almam için beni ateþledi diyebilirim. Sözü fazla uzatmaya-
yým o araþtýrmaya göre sekiz anahtarlý mutluluðun nasýl olabilece-
ðini görelim.

ÞÞüükkrreeddiinn:: Yaþadýðýnýz güzellikleri düþünün ve bunlarý her hafta
sonu yazýn. Her hafta önem sýrasýna göre en az üç-beþ olayý not edin.

ÝÝyyii oolluunn:: Baþkalarýnýn iyiliði için çalýþýn, kendinizi daha iyi his-
sedeceksiniz. Tabii bu yolla baþkalarýnýn gönlünde önemli bir yer
edinmeniz de mümkün. 

KKeeyyiiff ççaattýýnn:: Hayatýn günlük tatlarýnýn farkýna varýn. Yaþadýðý-
nýz güzel anlarý zihninize kaydederek, üzgün olduðunuz zamanlar-
da bunlarý hatýrlayýn. 

TTeeþþeekkkküürr eeddiinn:: Hayatýnýzýn kritik dönüm noktalarýnda size
yol gösterip yardýmcý olmaya çalýþanlara minnettarlýðýnýzý belirtin.
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Fýrsatlardan yararlanmayý bilmek; hayat fýrsatlarla doludur ama
kapalý gözlerle yaþarsak onlarý keþfedemeyiz. Eðer kendi çeliþkileri-
miz içerisine hapsolur ve sürekli olanlarla uðraþýrsak ulaþýlmak is-
tenen labirentin bize sunduðu binlerce kapýyý küçümseyerek ener-
jimizi kaybeder ve bu kýsýr döngüden çýkamayýz.

Diðerlerini anlamanýn en iyi yolu olan sevgiyi sürekli kendimiz-
de denemek. Ýnsanýn kendisini hoþnut hissetmesinin en iyi yolu
olan neþeli ve cömertçe diðerlerine yardým.

Yaþamýn anlamýný aramak ve kendi yaþamamýzýn anlamýný bul-
maya çalýþmak. Kendiliðinden hiçbir þey olmaz ve yanýt yalnýzca,
yanýtlarý fetihten emin olanýn cesareti ve bilgelik ruhu ile onlarý ta-
kip edenlere sunulur.

Yaptýðýmýz her þeyi gün be gün iyileþtirmek;bizi çevreleyen her
þeyi sýkýlmadan iyileþtirmek... 

Bulunduðumuz her yere (iç ve dýþ) tüm köþelere güzelliði yer-
leþtirmek.

Kim bu kadar az anahtarý uygulamada baþarýlý olursa tatmin ol-
ma insanlarýn besini oldukça kendinden emin, hoþnut bir insan
olacaktýr. Bunlarý baþaran bir insan gerçekten bir galiptir. Moda
buna izin vermediðinden kimse itiraf etmese bile, herkes baþarýnýn
bu þekline eriþmek ister.

Böyle çalýþanlar olarak sayýmýz çoðalýrsa, hayatta baþarmanýn
bu özel þeklini moda haline dönüþtürmeye deðecektir.
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Gökyüzüne doðru niþan alanlar, aðaca niþan alan-
lardan daha yüksekleri vururlar. 

G. Herbert
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Minik bbir ttest: NNe kkadar mmutlusunuz? 
Aþaðýdaki cümlelerin size uygunluðunu ölçek üzerinden belirleyin.

(1: Doðru deðil, 4: Kýsmen doðru, 7: Tamamen doðru) 

1- Birçok yönden hayatým ideallerime uygun. 

2- Yaþam koþullarým kusursuz. 

3- Hayatýmdan memnunum. 

4- Þu ana kadar hayattan beklediklerimi elde et-
tim. 

5- Yeniden dünyaya gelsem hayatýmda neredeyse
hiçbir þeyin deðiþmesini istemezdim. 

TTooppllaamm ppuuaannýýnnýýzz 

31-35 arasýysa: Hayatýnýzdan çok memnunsunuz. 

26-30 arasýysa: Çok memnunsunuz. 

21-25 arasýysa: Az da olsa memnunsunuz. 

20: Ne memnunsunuz, ne deðil. 

15-19 arasýysa: Biraz huzursuzsunuz. 

10-14 arasýysa: Memnun deðilsiniz. 

5-9 arasýysa: Hayatýnýzdan son derece memnuniyetsizsiniz. 
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AAffffeeddiinn:: Kendilerine yapýlanlarý affedemeyenler öfkelerinden
kurtulamaz ve intikam peþinde koþmaktan mutluluða ulaþamaz.
Affedenler ise kendileriyle ve baþkalarýyla barýþýk bir yaþam sürer. 

ZZaammaann aayyýýrrýýnn:: Ailenizle ve arkadaþlarýnýzla daha fazla vakit
geçirin. Ne kazandýðýnýz para, ne iþ, ne de saðlýk, sizi dostlarýnýz ka-
dar mutlu edebilir. 

ÖÖzzeenn ggöösstteerriinn:: Uyku, spor, kahkaha ruh halinizi olumlu et-
kiler. Saðlýklý insanlarýn mutluluða uzanmasý daha kolaydýr. 

MMeeyyddaann OOkkuuyyuunn:: Çaresiz kalýnca manevi deðerlere sarýlmak
size güç katar. Zorluklar karþýsýnda, 'Bu da geçecek' demek her za-
man iþe yarar. 
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Hayat 55 ttopla ooynanan ooyundur

Rahmetli Üzeyir Garih, yýllar önce Çukurova'ya gelmiþ. Adana'da iþ adam-
larý toplantýsýnda bir konuma yapmýþ. Bugünlerde yaþanýlan iliþkileri gö-
rünce þöyle demiþ rahmetli Garih: "Hayat havaya attýðýmýz 5 topla oyna-
nan bir oyundur. Bu toplardan sadece bir tanesi lastik, diðer 4 top ise
camdandýr. Bu toplar; iþimizi, ailemizi, saðlýðýmýzý, dostluklarýmýzý ve ben-
liðimizi  temsil etmektedir. Belirttiðim gibi, bu 5 top içinde bir tek iþimiz
lastik bir toptur. Düþürürsek zýplatabiliriz. Ancak diðer 4 top camdan ya-
pýldýðýndan düþerse kýrýlýr, yerine konulamazlar. Bunu fark etmeli ve haya-
týmýzý bu dengeye göre kurmalýyýz." 
Oysa, hepimiz o lastik topu tutabilmek uðruna diðerlerini kýrýp dökmez mi-
yiz? Dostlarýnýza, ailenize, saðlýðýnýza ve benliðinize sýký sýký sarýlýn, onlarý
çantada keklik sanmayýn. 

s

Hiçbir meyva olgunlaþmadan tat vermez.
Publilius Syus
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VEHBÝ KKOÇ'TAN  KKENDÝNÝ KKEÞFETMEK
ÝSTEYENLERE 

Çok çalýþacaksýn, aklýn fikrin iþinde olacak.

Saðlýðýna dikkat et. Eðlenmesini de bil ama, israftan kaçýn.

Spor yap.

Dürüst hareket ederek daima iyi tanýn. Herkese güven ver.

Hayatýnda rakiplerin olacaktýr, onlarý takip etmeyi ihmal etme.

Kültürlü olmaya çalýþ, mutlaka bir dil öðren, dünyayý takip et.

Zamaný gelince mutlaka evlen, evliliðine sadakatli ol,
edepli kal.

Ülke sorunlarýndan uzak kalma.

Ýyi eleman seç, iyi para ver. Çünkü kötü eleman sana daha
pahalýya mal olur.

Politikanýn içine girme.

Mensup olduðun dine sahip ol, dinsiz olma.

Hiç kimseyi küçük görme, dost kazan.

Hedefini belirledikten sonra sabýrlý ve cesur ol.

Müþterilerinin ve insanlarýn büyüðü küçüðü veya zengini
yoksulu olmaz; müþteri müþteridir, insan insandýr. Ne pahasýna
olursa olusun eþit davran.
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Sevdiklerinize ççok öözel ssekiz aarmaðan
11)) DDÝÝNNLLEEMMEE......

Ama gerçekten dinleyin. Kesmeden, hayal kurmadan, verece-
ðiniz cevabý düþünmeden... Can kulaðýyla dinleyin. 

22)) SSEEVVGGÝÝ......

Kucaklamalar, öpücükler, sýrt sývazlamalar ve el tutmalar konu-
sunda cömert olun. Bu ufak hareketler, aileniz ve dostlarýnýza olan
sevginizi daha açýk göstermenizi saðlayabilir.

33)) KKAAHHKKAAHHAA......

Fýkra anlatýn, neþeli hikayeleri paylaþýn. Bu armaðanýnýz "Se-
ninle birlikte gülmeyi seviyorum" anlamýna gelir.

44)) YYAAZZIILLII BBÝÝRR NNOOTT......

Basit bir "Yardýmýn için teþekkürler" notu ya da belki bir þiir...
Kýsa, elle yazýlmýþ bir not bazen ömür boyu hatýrlanýr.

55)) ÝÝLLTTÝÝFFAATT......

Basit, içtenlikle söylenen bir söz ("Bu renk sana ne çok yakýþ-
mýþ", "Harika bir is çýkardýn", "Yemek nefis olmuþ" gibi) karþýnýzda-
kinin içini aydýnlatýr.

66)) ÝÝYYÝÝLLÝÝKK......

Her gün, rutininizi kýrýp birisine hoþ, nazik bir þey yapýn.

77)) YYAALLNNIIZZLLIIKK......

Bazen tek istediðimiz yalnýz kalmaktýr. Bu anlara duyarlý olun
ve ihtiyacý olana yalnýz kalma armaðanýný verin.

88)) NNEEÞÞEELLÝÝ BBÝÝRR YYAAPPII......

Birine tatlý bir söz söylemek gibisi yoktur. Selam vermek veya
teþekkür etmek o kadar zor mu?
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Ruhsal yapýmý kontrol edebiliyor muyum?

Diðer insanlara göre daha iyi yaptýðým þeyler var mý?

Davranýþlarým mantýklý mý yoksa duygulu mu?

Yardým sever ve cömert miyim yoksa çýkarcý mýyým?

Olgunluk derecem tepkilerimi kontrol edecek ve yönlendi-
recek kadar yüksek mi?

Düþünce sistemim soyut mu yoksa pratik mi?

Huzur kavramýndan ne anlýyorum?

Huzurun kaynaðý ne?

Bu sorulara gerçekçi cevaplar verildiðinde insaný harekete geçi-
recek sonuçlara ulaþýlacaðý görülecektir.

Kendini tanýyan kiþi gerçekçidir. Her zaman doðru bildiði düþün-
celeri hayatýna geçirir. Piþman olacaðý iþlere giriþmez. Ýhtiyaçlarýný
bilir, onlarý temel ilke ve prensipleri ýþýðýnda karþýlamaya çalýþýr.

Kendini TTanýýmak == DDavranýýþlarýýn vve ooluþturduðu eetki-
leri ffarkýýnda oolmak. BBunlarýý kkontrol eetmek, ssonuçlarýýnýý bbil-
mek vve kkabullenmek."
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Kendini ttanýma ssorularý
Çok sevgili dostum Niyazi Fýrat Eres hem sporla ilgilenen hem

de kiþisel geliþimin tüm olanaklarýný deðerlendirmeye çalýþan biri-
sidir. Onun azmine, araþtýrmacý kimliðini her zaman çok takdir et-
miþimdir. Kendisinde insanýn kendisini nasýl keþfedebileceðini, na-
sýl tanýyabileceðini sormuþtum. Kendisi de soruma sorularla cevap
verdi. Bakalým neydi bu sorular? 

"Ýþte insanýn kendisini tanýmak için kendine sorabileceði birkaç
soru:

Hayatýmýn anlamý ve amacý nedir?

Var oluþumun bir sebebi var mý?

Niçin yaþýyorum?

Hayatýmda hangi kararlarý almýþ olsaydým þimdi arzu etti-
ðim yerde olurdum?

Þu an bulunduðum konum istediðim bir konum mu?

Hayatýmý ben mi yönetiyorum?
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Çok iyiyi amaçlamak motive, kusursuzu amaçlamak
ise demoralize eder.   

Dr. Harriet Braiker
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11. Ýyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik kavramlarýný doðru yo-
rumlama,

12. Konularý; olaylarý araþtýrarak sonuca ulaþma,

13. Toplumun adet ve geleneklerini kavrayarak geleceði yo-
rumlama,

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

15. Zihin geliþimlerine uygun ortamlarý tespit etme,

16. Olaylarý ve tavýrlarý sürekli sýnayarak deðerlendirme,

17. Karakterle kiþiler arasýnda bir denge kurma,

18. Üretici yetenekleri sürekli olarak geliþtirme,

19. Problem çözmede, problemi belirledikten sonra, çözüme
ulaþtýracak ipuçlarýný tespit etme,

20. Problemi tanýmlama, tahlil etme çözme becerisine ulaþma,

21. Yetenekler doðrultusunda araþtýrma yaparak kendini ger-
çekleþtirme,

22. Olaylarý olumlu ve olumsuz yönleriyle deðerlendirerek so-
nuca ulaþma,

23. Sürekli bilgi edinerek düþünüm güçlerini geliþtirme,

24. Güven duygusunu kazanacaðý çevrelerde bulunma,

25. Muhakeme ederek problem çözme yeteneklerini geliþtirme,
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Keþif yyolculuðunun 55 aaltýn aanahtarý
- Göðün her yerde mavi olduðunu anlamak için, dün-

yayý dolaþman gerekmez.

- Bak; ayný zamanda da baktýðýný gören ol.

- Geldiðin zaman boþluk dolduranlardan deðil, gittiðin zaman
yeri doldurulamayanlardan ol.

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

- Seni seviyorum derken inanarak söyle.

- Özür dilerim derken karþýndakinin gözünün içine bak.

Kendini yyenileme yyollarý
1. Kendini tanýmada ilgili kaynaklardan yararlanma,

2. Yaþam boyu öðrenmede görsel, iþitsel kaynaklardan yararlanma,

3. Baþarýya ulaþmada disiplinli çalýþmayý alýþkanlýk haline getirme,

4. Mantýk yürütmede doðru düþünceyi kavrayacaðý kaynaklarý
seçme,

5. Problem çözmede felsefi bilgilerden yararlanma,

6. Estetik duyarlýðýn geliþmesinde doðayý araþtýrma,

7. Vicdan ve dürüstlük kavramlarýný doðru yorumlama,

8. Ýlgi alanlarýna göre mesleki bilgi ve deneyim kazanma,

9. Dersin ve toplumun amaçlarý arasýnda bütünlük saðlayarak
doðru davranýþlar geliþtirme,

10. Görgü kurallarýna uygun alýþkanlýklar kazanma,
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Kendini kkeþfetmiþ,
içimizden bbirisi

Size bir güzel insanýn adýný verece-
ðim. Onun adýný duyunca baþarýya
ulaþmýþ ama ayný zamanda mütavazi
kalabilmiþ; paraya ulaþmýþ ama ayný
zamanda gönlü fakir kalabilmiþ birisi
hatýrlayacaðýz hemen. 

Onun güzel tebessümü hepimiz
hatýrlýyoruz. Kendisiyle ayný konum-
da olan diðer iþadamlarýnýn aksine
her zaman yanýbaþýmýzda dolaþan, iç-

tenliðiyle, samimiyetiyle babamýz, amcamýz gibi kendisini hissetti-
ren birisi. Dudaklarý uçurtan servete sahip olmasýna raðmen hiçbir
zaman bunu hissettirmeyen bir gönül adamý o. Anadolunun misa-
firperverliðini, Ýstanbul'un beyefendiliðini, Türkiye'nin çeþitliliðini,
Toroslarýn azmini ve pamuðun yumaþaklýðýný bize yansýtan biri:
Sakýp Sabancý.

Sakýp Sabancý kendi þartlarýnda bir insanýn keþif yolculuðunu
en iyi þekilde yapmýþtý. Bunun karþýlýðý yaþarken çok sevilerek al-
mýþtý. Ölünce de hiç unutulmayacak kadar bu ülkenin insanlarý
onu yüreðinde yaþatmaya baþladý. Ýþte bizlerde kendi çevremizde
bir Sakýp Sabancý olabiliriz. Bunun için neler yapmamýz gerektiði-
ni nasýl davranmamýz gerektiðini Sakýp Sabancý çok güzel bize
özetliyor. Ýþte onun kaleminden kendimizi keþfedetmek için kendi-
mize rehber yapmamýz gereken 50 ilke:    

1- Hedefinizi belirleyin.

2- Ayran gönüllü olmayýn.

3- Zigzak yapmayýn.
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26. Konularý bir bütün olarak deðerlendirerek uygulamaya dö-
nüþtürme,

27. Tabiatý tanýyarak hayal dünyasýný zenginleþtirme,

28. Fikirlerini tartýþacaðý ortamlarda bulunarak kendisini geliþtirme,

29. Duygularýn geliþtirilmesine uygun yaþantý ortamlarýný seçme,

30. Kýyafetinde renk ve uyum konusunda birikime sahip olma,

31. Bulunduðu ortamý güzelleþtirme konusunda dekor bilgisine
sahip olma,

32. Çocuklarýn fikirlerine deðer vererek onlarla iletiþim kurma,

33. Sanat eserlerini inceleyip deðerlendirerek yorumlama,

34. Tiyatro oyunlarýný izleyerek onlardan sonuçlar çýkarma,

35. Türk ve dünya büyüklerinin özelliklerini tanýtýcý yazýlardan
yararlanma,

36. Farklý kitaplar okuyarak hayal güçlerini geliþtirme,

37. Tasarruflu olma alýþkanlýðý kazanma,

38.Sanatýn bir veya birkaç dalýnda uygulama yaparak kendini tanýma,

39. Kendi iþini kendisi yapabilecek nitelikte deneyler kazanma,

40. Sorumluluk duygusunu geliþtirerek yerine ve zamanýna gö-
re davranýþlarýný kontrol etme,

41 Eleþtirilerde analiz ve sentez yaparak doðruyu bulma,

42. Ýlgi alanlarý doðrultusunda çalýþmalar yapma,

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

44. Ulusunu severek ulusal kalkýnmaya katkýda bulunma,

45. Görgü kurallarýna uygun davranýþlar geliþtirme,

46. Doðru ve yanlýþ davranýþlar arasýnda karþýlaþtýrmalar yapa-
rak daha iyisini kavrama.
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28- Baþarýyý paylaþmayý bilin.

29- Verginizi ödeyin.

30- Topluma karþý saygýlý olun.

31- Adýnýzý temiz tutun.

32- Daima güvenilir olun.

33- Dünyada yalnýz siz yoksunuz, 
baþkalarý da var.

34- Yaðcý olmayýn, yaðcýlardan 
uzak durun.

35- Hýrçýn olmayýn.

36- Baþarýyý üstün güç olarak kullan
mayýn.

37- Dinlenmeyi bilin.

38- Küçük çevrenin içine kendinizi mahkum etmeyin.

39- Rakiplerinizle dost olun.

40- Farklý fikirleri ve kiþileri dinleyin.

41- Baþarýnýzý, paranýzý ve þöhretinizi taþýmayý bilin.

42- Baþkalarýný dinlemeyi bilin.

43- Ayaðýnýzý yorganýnýza göre uzatýn.

44- Birçok iþi ayný anda yapmayýn.

45- Özgün olun.

46- Geçmiþle vedalaþýn.

47- Yaþayarak ölün, yaþamadan ölmeyin.

48- Bir numara olun.

49- Deðiþen þartlara uyun.

50- Arkanýzda eser býrakmak için mücadele edin.
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4- Güçlük ile baþarýsýzlýðý birbirinden ayýrýn.

5- Cepheyi daraltýn, dar cepheden hücuma geçin.

6- Geçmiþe baðlanmayýn, ancak ders alýn.

7- Ustanýn yanýnda çýrak olun, iþi öðrenin.

8- Tek adam olma devrini kapatýn.

9- Shov yapmayýn.

10- Baþarýya ulaþanlarý inceleyin.

11- Kendi çalýþacaðýnýz takýmý kurun.

12- Çekirdek kadroyu kaçýrmayýn.

13- Baþarýyý para ile ödüllendirin.

14- Adam yetiþtirin ve takýmýnýzý koruyun.

15- Masada oturan yönetici olmayýn.

16- Takým arkadaþlarýnýza saygý duyun.

17- Çaðdaþ imkanlardan yararlanýn.

18- Bilgili olun, bilgi deðiþimini izleyin.

19- En iyilerle çalýþýn.

20- Parayý sevin.

21- Ucuz adam olmayýn.

22- Ailenizle iþinizi ayýrmayý asla 
ihmal etmeyin.

23- Kendi baþýnýza filizlenin.

24- Yaþýnýzý iþinize bulaþtýrmayýn.

25- Risk almaktan korkmayýn.

26- Ýþinize politika karýþtýrmayýn.

27- Devletle ticaret yapmayýn.
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ilk akan su deðildir. ((HHeerraakklliieeddeess))

nBoþ bir çuvalýn dik durmasý zordur. ((BBeennjjaammiinn FFrraannkklliinn))

nBozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücü-
südür. ((GG.. EE.. LLeessssiinngg))

nBöcek olmayý kabullenenler, ezilince þikayet etmemelidirler.
((FF.. SScchhiilllleerr))

nBir yengece, doðru yürümesini asla öðretemezsiniz. ((AArriissttoopphhaa-
nneess)) 

nGerçek dostlukta, yaratýlýþlarý bayaðý olanlarýn alamayacakla-
rý bir tat vardýr. ((JJeeaann ddee llaa BBrruuyyeerree))

nNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir þey yoktur.
((LLaa FFoonnttaaiinnee))

nÝnsanlar baþaklara benzerler, içleri boþken baþlarý havadadýr,
doldukça eðilirler. ((MMoonnttaaiiggnnee))

nMert olmayan bir insanla iþe baþlamak, sonu gelme-
yecek, ya da kötü bitecek bir yola çýkmak de-
mektir. ((MMoonntteessqquuiiee))

nBir çok gerçekler vardýr, herkese
söylenemeyeceði gibi her zaman da
aðza alýnmazlar. ((VVoollttaaiirree))

nKörlerin ülkesinde, tek gözlü
insan kral olur.                           
((DDeessiiddeerriiuuss EErraassmmuuss))

nAðzýnda bal olan arýnýn,
kuyruðunda iðnesi vardýr.
((JJoohhnn LLyyllyy))

nFelaket, dost sayýsýný sýfýra
indirir. ((WW.. SShhaakkeessppeeaarree))

79 Kendini Keþfet

Kendini kkeþfeden ttoplumlarýn þþifreleri
Toplum da insan gibidir. Kendini bilmesi olgunlaþtýrmasý niha-

yetinde de kendini keþfetmesi gerekir. O olduðu zaman toplumla
beraber insanlarda keþif yolculuklarýnda baþarýya ulaþmýþ olurlar.
Bu yüzden baþarýlara ulaþmýþ toplumlara da kulak vermemiz lazým.
Týpký Einstain'ýn, Edison'un, Bill Gates'in, Cengiz Han'ýn, Ata-
türk'ün, Büyük Ýskender'in, Napolyon'un kiþisel baþarýlarýnýn top-
lumlarýnýn baþarýlarýyla birebir alakasý olmasý gibi. Kiþisel baþarýla-
rýn meyveleri toplumun sinesinde atýlýr. Toplum da insanlar gibi bir
hafýzaya sahiptir. Onun beyni ve kalbi vardýr. Geliþir, keþfeder ve
insanlarýna yön verir. 

Toplumlarýn kendilerini keþfetmelerinin þifreleri de atasözleri-
dir. O atasözlerinde muthteþem hayat, baþarý ve keþfediþ þifreleri
gizlidir. Aslýnda her bir atasözü bir kitap olabilir. Ben çeþitli millet-
lere ait atasözlerinden seçmeler yapýp aþaðýya aldým. Biraz da ken-
dini keþfedip baþarýlý olmuþ önemli insanlardan da sözler seçtim. 

Biraz bunlarýn üzerinden düþünmemiz gerekir. Lütfen atasözle-
rine biraz vakit ayýrýp, onlardan kendi hayatlarýmýz için, kendi ki-
þisel keþif yolculuðumuz için biraz ipucu bulmaya çalýþalým. 

nKurtlarla arkadaþ ol, yalnýz elinden baltayý býrakma.
((RRuuss AAttaassöözzüü))

nRüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür. ((ÝÝttaallyyaann AAttaassöözzüü))

nBir gün su içeceðin çeþmeye çamur sýçratma. ((ÝÝssrraaiill AAttaassöözzüü))

nKör ata ha göz kýrpmýþsýn, ha baþýný sallamýþsýn. ((ÝÝnnggiilliizz AAttaa-
ssöözzüü))

nEvlilik bir kale gibidir. Dýþarýdakiler oraya girmek için, içerde-
kiler de çýkmak için uðraþýr dururlar. ((ÇÇiinn AAttaassöözzüü))

nAyný ýrmakta iki kez yýkanamazsýn çünkü sonradan akan su,
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17. Yüz ifadenizi kontrol edin.

18. Ayaklarýnýzý masalarýn üstüne koymayýn.

19. Biri sizinle konuþurken iþinizle meþgul olmayýn.

20. Birisi konuþurken, önünüzdeki kaðýtlara çiziktirmeyin.

21. Birisi konuþurken, baþkalarýyla fýsýldaþmayýn. 

22. Sözü baþkalarýnýn aðzýndan kapmayýn. 

23. Duman makinesi olmayýn.

24. Yerinde, duramayan bir olmaktan kaçýnýn.

25. Ayný sözcükleri dilinize dolamaktan vazgeçin.

26. Ýnsanlara ne yapacaklarýný öðretmek merakýndan vazgeçin.

27. Çift anlamlý sözcüklerden kaçýnýn.

28. Ne zaman susmak gerektiðini bilin.

29. Sözünüzü güçlü bir tonla bitirin. 

30. Baþkalarýný kötülemeyin. 

31. Öðütlediðiniz þeyleri kendiniz de uygulayýn.

32. Yüksekten atmayýn. 

33. Herkesin iþine burnunuzu sokmayýn. 

34. Size akýl danýþýlmadýkça öðüt vermeyin.

35. Olduðunuz gibi görünün. 

36. Gereksiz yere zýtlýk yapmayýn.

37. Adil davranýn.

38. Böbürlenmeyin. 

39. Baþkalarýnýn canýný sýkacak espri-
lerden kaçýnýn. 

40. Ýnsanlarý terslemeyin.
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Kendini kkeþfetmek iiletiþimden ggeçer
Keþif yolculuðu bir Pazar alýþveriþi gibidir. Pazardan size faydalý

olacaðýný düþündüðünüz meyve-sebzeleri alýr torbanýza doldurur-
sunuz. Onlarý piþirir ve yersiniz. Pazar boyu yürümek ve alýþveriþ
yapmak iletiþimdir. Onlarý piþirmek ve yemekte, iç dünyamýzda ile-
tiþimden kazandýðýmýz bilgileri kullanmaktýr.

Bu yüzden iletiþimi çok önemsiyorum. Bu konuda dikkat etme-
miz gerekenleride sizler için þöyle sýralamak istedim:

Ýnsanlarla iletiþim kurarken dikkat etmemiz gereken ilkeler:

1. Karþýnýzdakini dinlemesini bilin. 

2. Sabýrlý olun. 

3. Esnek olun. 

4. Sizi dinleyenlerin anlayacaðý 
sözcükler seçin. 

5. Ýnsanlarýn gönlünü almaktan korkmayýn. 

6. Sinirlerinize hakim olun. 

7. Þaka yapacaðýnýz zaman iyi düþünün. 

8. Sorulara karþýlýk verin.

9. Konunuzu iyi bilin 

10. Düþünmeden konuþmayýn. 

11. Sürekli dert yanan biri olmayýn.

12. Karþýnýzdakilerin tepkilerine dikkat edin. 

13. Kaybetme ihtimalini de göz önünde bulundurun. 

14. Gereksiz eleþtirilerden kaçýnýn. 

15. Görüþlerinizi baþkalarýna zorla kabul ettirmeye çalýþmayýn.

16. Gürültü yapmayýn ancak sesinizi duyurun.
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Kaz KKafalý OOlmak ÝÝyidir!
Çünkü kazlarýn neden V þeklinde uçtuklarýný okuyunca sizde

böyle diyeceksiniz.

1. Uçan her kuþ, kanat çýrptýðýnda arkasýndaki kuþ için onu kal-
dýran bir hava akýmý oluþturuyor. V þeklindeki formasyonla uçan kaz
grubu, birbirlerinin kanat çýrpýþlarýndaki hava akýmýný kullanarak
uçuþ menzillerini %71 oranýnda uzatýyorlar. Yani tek baþýna gidebi-
lecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlýyorlar. 

BBÝÝZZEE ÇÇIIKKAANN DDEERRSS:: Belli bir hedefi olan ve buraya ulaþmak için bira-
raya gelen insanlar oraya daha kolay ve çabuk eriþirler. Çünkü birbirlerinin
çekimini kullanýrlar.

2. Bir kaz, V grubundan çýktýðý anda uçmakta güçlük çekiyor.
Çünkü kaldýraçla hava akýmýnýn d! ýþýnda kalmýþ oluyor. Bunun
sonucu olarak hemen formasyona geri dönüyor ve 'V'nin gücünü
kullanýyor. 

BBÝÝZZEE ÇÇIIKKAANN DDEERRSS:: Kafamýz kaz kadar çalýþýyorsa bizimle ayný yöne
gidenlerle bilgi alýþveriþini sürekli kýlarýz. 

3. Baþta giden V lideri yorulduðunda en arkaya geçiyor ve  he-
men arkasýndaki, lider konumuna geçiyor. Bu deðiþikliði sürekli ya-
pýyorlar. 

BBÝÝZZEE ÇÇIIKKAANN DDEERRSS:: Liderliði paylaþmak ve zor iþi rotasyonlu yapmak
ivme kazandýrýyor.

4. Gerideki kuþlar öndekileri daha hýzlý gitmek üzere baðýrarak
uyarýyor. 

BBÝÝZZEE ÇÇIIKKAANN DDEERRSS:: Takým ruhu.

5. Formasyondaki bir kuþ hastalanýrsa veya bir avcý tarafýndan
vurulur da uçamayacak hale gelirse... Düþen kuþa yardým etmek
üzere formasyondan iki kaz ayrýlýyor ve korumak üzere yanýna gi-
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BAÞARI SSÝZÝ BBEKLÝYOR, SSÝZ NNEYÝ!
Baþarýlý olmak istiyorsanýz, herhangi bir anda baþlayabilirsiniz

ama mutlaka baþlamalýsýnýz. Yeni bir adým atmak ya da yeni bir söz
söylemek! Ýþte insanlarýn en çok korktuklarý þeyler... Eðer bütün
olasý engellerin ortadan kalkmasýný beklemekle vakit geçirirseniz,
hiçbir þey baþaramazsýnýz. Yaþamaktan korkmayýn. Birþeylerin de-
ðiþeceðini beklemekle vakit harcamayýn. Daha çok vaktiniz olana
kadar, daha az yorgun olana kadar, beklediðinizi alana kadar, her-
þey oturana kadar, kadar, kadar, kadar... Siz yaþamaya baþlamazsa-
nýz, hayatýnýzda büyük bir deðiþiklik olacaðýný sanmayýn. Olduðu-
nuz yerden baþlayýn. Bulunduðunuz yerde 

çalýþýn. Þu anda harcadýðýnýz saat, baþarýdan uzak olduðunuzu
sandýðýnýz an, bir sürü harika fýrsatla dolu. Ýlk adýmý attýðýnýzda,
beyniniz tüm gücünü size yardýma gönderecektir. Bir kere baþladý-
ðýnýzda, sizin içinde olduðunuz ya da olmadýðýnýz herþey size yar-
dýmcý olacaktýr.

Baþlamanýn tek yolu, baþlamaktýr.

Hedefe varmak þansa baðlý deðildir. Seçimlerinizin sonucudur.
Sizi bekleyen bir þey deðil tam tersine sizin oluþtu-

racaðýnýz bir þeydir. Karþýnýza harika fýrsatlar
çýkmasýný beklemeyin herhangi bir fýrsatý de-

ðerlendirin ve harikalar oluþturun. 

Fýrsatlar bazen þanssýzlýklar ya da geçici
yenilgiler halinde gelebilir. Bulunduðunuz
noktadan baþlayýn. Þu anda tam fýrsatlarýn
ortasýndasýnýz. 

Rüyalarýnýzý elde etmek için uðraþýn ki,
elde edebilesiniz. 

(www.gencgelisim.com)
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Kendimiz oolmak hher zzaman een iiyisidir!
Afrika'da bir kabile varmýþ. Bu kabiledeki insanlar birbirlerine

sevgi ile yaklaþýr, yardýmcý olurlarmýþ. Kabileden herhangi bir kiþi-
nin baþý sýkýþtýðý zaman ona yardým ederlermiþ.

Hayatlarý bu þekilde devam ederken bir gün bulunduklarý mem-
lekete Amerika'dan araþtýrmacýlar gelmiþ. Araþtýrmacýlar bu kabi-
leyi inceleme altýna almýþlar. Ýncelemenin sonucunda ortaya þöyle
bir rapor çýkmýþ: 'Bu kabiledeki insanlar hayvancýlýkta ilerlemiþler.
Herbiri hayatýný avcýlýk yaparak sürdürüyor. Yalnýz hep kargaþýk
burgaþýk. Bizce bunlarý gruplandýrmak, sýnýflandýrmak gerekir.
Ekonomi yalnýz avcýlýk ile geliþmez...' demiþler.

Bunun üzerine kabiledeki insanlarý sýnýflara ayýrmýþlar. Yeni ye-
ni iþ alanlarý açmýþlar. Tabii olarak bu sýnýflandýrma sonucu her bi-
reyin refah seviyesi deðiþmiþ. Mesela bir birey avcýlýk ile uðraþýrken
diðer birey tarým iþi ile uðraþýyormuþ.

Yeni iþ alanlarý kabilenin bulunduðu memleketi kalkýndýrmýþ.
Bu uygulama ile insanlar zengin olmuþ. Ekonomik seviyeleri diðe-
rinin on katý, belki de yüz katý üstüne çýkmýþ. Yalnýz önemli bir
özelliklerine sýrt çevirmiþler: Önceden eþit seviyede olduklarý için,
sadece avcýlýk ile uðraþtýklarý için dostlarýndan birinin ayaðý tökez-
lediðinde yardýmcý olma özelliði... Yitirilen bu güzellik zamanla bü-
tün bireylerin arasýna kýskançlýk sokmuþ. Birbirlerini çekememeye
baþlamýþlar. 'Biz önceden eþittik. Þimdi ne oldu da þu falanca kiþi
benden daha iyi konumda.' demeye baþlamýþlar...

Aradan pek de uzun bir süre geçmemiþ, bu aralarýna düþen kýs-
kançlýk kayasý artýk parçalanmaya, uçuþan ufak parçalar da ekono-
miye zarar vermeye baþlamýþ. En sonunda kabile reisi 'kriz paketi-
ni' açýklamýþ. Hayatlarýnda görmedikleri hiper enflasyon ile karþý-
laþmýþ, önceden duymadýklarý ekonomik terimleri öðrenmeye baþ-
lamýþlar.
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diyor. Tekrar uçabilene kadar -veya ölümüne kadar- onunla bera-
ber kalýyorlar. Sonra gider bir V formasyonuna katýlýr kendi grup-
larýna ulaþýncaya kadar beraber uçarlar.

BBÝÝZZEE ÇÇIIKKAANN DDEERRSS:: Ýþler zorlaþtýðýnda kenetlenmenin faydasý ve sadakat.

Arabaya kkimi bbindirsek?   
Ýþverenlerin müstakbel iþçilerini

elemek için çeþitli zeka testlerinden geçirdiklerini biliriz. Ýþte böy-
le bir kurumda da çalýþanlar düþünmüþ ve bir soru hazýrlamýþlar.

Soruyu en güzel cevaplayanýn cevabý aþaðýda. Ancak, sizin ye-
rinizde olsam cevabý öðrenmeden önce kendimi denerdim.

Soru þöyle:

Akþam yaðmurlu bir havada arabayla seyahat ediyorsunuz. Siz
yaðmurda ýslanmamanýn tadýný çýkarýrken, yanýndan geçtiðiniz
otobüs duraðýnda 3 kiþi görüyorsunuz. Biri can çekiþmekte olan ve
acilen hastaneye yetiþtirilmesi gereken bir yaþlý teyze, diðeri haya-
týnýzý kurtaran arkadaþýnýz, diðeriyse hayatýnýzýn kadýný.

Seçim sizin. Yaþlý teyzeyi götürmem en uygunudur diye düþünü-
yor olabilirsiniz. Ancak hayatýnýzý kurtaran arkadaþýnýza borcunu-
zu bu þekilde mi ödeyeceksiniz. Öte yandan hayatýnýzýn kadýnýný
bir daha bulamayabilirsiniz.

Yaklaþýk 400 kiþi arasýndan seçilen iþçinin cavabý gerçekten sü-
per. Oldukça zeki olduðunu siz de kabul edeceksiniz. Cevabý: "Ara-
banýn anahtarlarýný hayatýmý kurtaran arkadaþýma verir ve yaþlý
teyzeyi hastaneye yetiþtirmesini rica ederdim. Ve hayatýmýn kadýy-
la otobüs beklerdim."

Unutmayýn, kutunun dýþýnda düþünürseniz her zaman kazanýr-
sýnýz.
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Bazý kküçük þþeyler bbüyük kkaybettir
Televizyon. Bu görüntülü teknoloji ürününün ömrümüze mali-

yetini hiç hesapladýnýz mý? Gelin, beraberce bir  hesap yapalým. 

Günde kaç saatimiz televizyon baþýnda geçiyor?

Ortalama -belki de iyimser - bir hesapla üç saat diyelim. Ýlk baþ-
ta pek ürkütücü gelmiyor. Ancak günler damlaya damlaya hafta
olur, ay olur, yýl olur, sonunda bir ömür olur, biter. 

Eðer televizyonun günde 3 saatten bir yýlda yiyip bitirdiði zama-
ný hesaplarsak, 1095 saat eder. Bu da gecesiyle, gündüzüyle 45 gün
demektir, televizyon baþýnda geçen 45 gün ve 45 gece.

Televizyon canavarýnýn öldürdüðü bu 1095 saat, bize neler kazan-
dýrabilirdi?

Bu rakam, bir öðrencinin bütün
bir öðretim yýlý boyunca gördüðü
ders saatlerinde daha da büyük bir
toplamdýr.

1095 saat içerisinde bir yabancý
dili iyi seviyede öðrenmek müm-
kündür. Bu demektir ki, televiz-
yon her yýl bize bir yabancý dil kay-
bettiriyor.

Kitap okumayý
tercih ederseniz,
aðýr bir okuyuþla 25000
sayfalýk kitabý bu
müddet içerisinde
bitirmeniz mümkündür.
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'Artýk ekonomideki bu dagalanma sosyal patlamaya sebep ola-
cak.' diye düþünmeye baþladýklarý gün akýllarýna eski yaþamlarý gel-
miþ. Avcýlýkla uðraþtýklarý günlerin, onlarýn þuanda bulunduklarý
durumdan kat kat daha iyi olduðu kanaatine varmýþlar. Hep birlik-
te karar vermiþler: 'Bu Amerikalýlar geldikten sonra biz bir deðiþim
yaþamýþtýk. Meðer deðiþim kýlýk deðiþtirmek, ekonomik reformlar
yapmak, sýnýf ayrýmý yapmak deðilmiþ. Bizi kandýrmýþlar... Gelin
hep birlikte el ele vererek avcýlýk yaptýðýmýz günlere geri dönelim.'
demiþler. Hakikaten de avcýlýk yaptýklarý günlere geri döndüklerin-
de, aralarýndaki muhabbet, dostluk eskisi gibi olmuþ, birbirlerine
yardým etmeye, iyilik yapmaya tekrar baþlamýþlar.

Düþünmek kkeþif yyolculuðu iiçin aazýktýr
Büyük adamlarýn hepsi düþünmeye ayrý bir önem vermiþlerdir.

Çünkü hem tüm kutsal dinler tüm kutsal öðretiler düþünmeyi takip-
çilerine hararetle tavsiye etmiþtir. Ýnsanýn doðasýnda düþünmek vardýr.
Bu güdüsünü bir kenara býrakan insanlar için geliþim yolculuðu müm-
kün deðildir. Kendimizi keþfetmek için bol bol düþünmeye ve tefekkür
etmeye ihtiyacýmýz var. Peki neyi düþüneceðiz. Hadi gelin sevilecek,
uðruna savaþýlacak, istenilen þeyler üzerine biraz kafa yoralým. 

Ýnsanlýðýn ortak mirasý sonucu bazý genellemelere varýlýr. Ýþte bu
konularda kafa yorulupta varýlan genellemeler aþaðýda.

Bakalým düþününce bizde aþaðýdaki sonuçlara varabilecek miyiz?

Ýdare edilecek 3 þey: Dilimiz, huyumuz, haraketlerimiz,

Sevilecek 3 þey: Cesaret, nezaket, yardým, 

Nefret edilecek 3 þey: Kin, kibir, nankörlük,

Ýstenen 3 þey: Saðlýk, dostluk, huzur,

Uðrunda savaþýlacak 3 þey: Þerefimiz, evimiz, memleketimiz,

Düþünülecek 3 þey: Hayat, ölüm, sonsuzluk.
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Bir gülün çevresi dikendir hardýr,

Bülbül har elinde ah ile zardýr.

Ne olsa da kýþýn sonu bahardýr,

Bu da gelir bu da geçer aðlama...

Dâimî'yem her can ermez bu sýrra,

Gerçek aþýk olan erer o nûra.

Yusuf sabýr ile vardý Mýsýr'a,

Bu da gelir bu da geçer aðlama...

Beþ mmaymun vve aalýþkanlýklarýmýz
Bir gün bilim adamlarýnýn kafalarýna esmiþ,

çok enteresan bir deney yapmýþlar...

Önce bir kafesin tavanýna bir hevenk muz asmýþ-
lar. Sonra bu kafese hiçbir þeyden habersiz beþ za-
vallý maymuncuðu doldurmuþlar. Muzu gören may-
munlarýn gözleri parlamýþ tabii. 

Hemen birisi atýlmýþ, kafesin tellerine týrmanarak
muza doðru seðirtiyormuþ ki... Dýþarýdan tazyikli
su tutarak maymunu aþaðý indirmiþler. Gariban, baþýna ne geldiðini
pek anlamamakla beraber paldýr küldür yere inmiþ. Derken öbürü
atýlmýþ muza, tabii onu da ýslatmýþlar hemen. Öbürü, öbürü ve hep-
si ayný þekilde ýslatýlmýþlar böylece. Ve sonuçta, tavanda sallanan en-
fes muzlar ve onlarý almaya cesâret edemeden altýnda bekleyen beþ
ýslak maymundan müteþekkil bir manzara çýkmýþ meydana.

Ardýndan ýslak maymunlardan biri kafesten çýkartýlýp, yerine
bir kuru maymun koyulmuþ. Yeni gelen, tavanda sallanan güzelim
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Dikkat eedelim, ççünkü:

Düþüncelerinize dikkat edin; 

DAVRANIÞINIZ olurlar...

Davranýþlarýnýza dikkat edin; 

ALIÞKANLIKLARINIZ olurlar...

Alýþkanlýklarýnýza dikkat edin; 

KARAKTERÝNÝZ olurlar...

Bu dda ggelir, bbu dda ggeçer...
Aþýk Ýsmail Daimiyi duydunuz mu bilmiyorum. Tabiî ki türkü-

lerle ilgilenenler, türküseverler mutlaka duymuþtur. Þu türküyü
þöyle kafa dinginliðiyle bir okur musunuz? Hatta melodisini mutla-
ka duymuþsunuzdur bir yerlerden, mýrýldana mýrýldana tekrarlayýn.

Bu türkü hayatý, yaþamý, önümüze çýkan engelleri, zorluklarý,
mücadele ruhumuzu yansýtan bir þiir bir türkü duymamýz mümkün
deðildir. 

Hadi baþlayalým.   

Ne aðlarsýn benim zülfü siyahým?

Bu da gelir bu da geçer aðlama...

Göklere eriþti figâným ahým,

Bu da gelir bu da geçer aðlama...
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Manevi iilaçlarý ddenediniz mmi?
Mutluluk üzerine çok araþtýr-

malarýn olduðunu ve üzerine çok
yorumlar yapýldýðýný daha öncede
söylemiþtim.  Ýþi biraz eðlenceye
verdiðinden midir nedir aþaðýdaki
mutluluk deðerlendirmesini de
beðeniyorum.

Bakalým mutlu olmak için alýn-
masý gerekli manevi ilaçlar nelermiþ?

1- Doyum saðlayacak kadar bir 

2- Geçinebilecek kadar bir 

3-Temel ihtiyaçlara yetebilecek kadar 

4- Ýþ ve eðlenceyi dengeleyebilecek kadar 

5- Birçok insaný beðenecek, bunlardan birazýný da sevecek
kadar 

6- Kendini sevecek kadar 

7- Muhtaç olanlara verecek kadar 

8- Zorluklarla yüz yüze gelecek kadar 

9- Sorunlarý çözecek kadar 

10- Her an gülecek kadar

11- Ý yi bir yarýný bekleyecek kadar 

12- Hayatý bütün deðerleri ile yaþayacak kadar bir

13- Sahip olduklarýn için 

91 Kendini Keþfet

muzlarý görür görmez atýlmýþ hâliyle. Öbürküler tecrübeliler tabii.
Hemen yakalayýp alaþaðý etmiþler kuru maymunu. Sonra da belki
dersini almamýþtýr diye bir güzel de dövmüþler. Böylece, dördü ýs-
lak biri kuru ama hiç biri de muzlarý almaya yanaþamayan may-
munlar elde edilmiþ.

Bir sonraki aþamada bir ýslak maymunla hiçbir þeyden habersiz
bir kuru maymun daha deðiþtirmiþler. Ayný þeye teþebbüs edince,
üç ýslak bir kuru maymundan ve bilhassa da kuru olanýndan esas-
lý bir sopa da o yemiþ.

Bu iþlemi tekrar etmiþler. Sýrayla önce iki kuru iki ýslak sonra üç
kuru bir ýslak maymun kafese yeni giren kuru maymunu ilk teþeb-
büsünde hemen cezâlandýrmýþlar.

Nihâyet son denemede, kafesteki son ýslak maymunu da çýkar-
tarak yerine bir kuru maymun koymuþlar. Netice ibretlik olmuþ.
Niçin olduðunu bilmedikleri halde dört kuru maymun niye oldu-
ðunu anlayamayan bir kuru maymunu muzu alma teþebbüsüyle he-
men yakalayýp bir güzel pataklamýþlar.
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Aþýk ool, ööyle ggel!
Adamýn biri büyük oðlunu Baðdat' ta yaþadýðý söylenen çok arif, alim bir zatýn
yanýna verip yetiþtirmek istemiþ. Anadolu'dan kalkýp alimin yanýna gitmiþler.

Çok hoþ karþýlanmýþlar, ikramlar yapýlmýþ, kahveler içilmiþ. Alim, ba-
bayý dinledikten sonra oðluna dönmüþ; "Evladým bekleyenin var mý?"
diye sormuþ. Genç, "Evet efendim, köyde bekleyen sevdiðim var." de-
miþ. Alim, "Efendi, gönlünde baþkasý olanýn bizimle iþi olmaz, var oð-
lunu, al git, sevdiðiyle evlendir…" demiþ.

Öyle de olmuþ ama baba bu sefer ufak oðlunu alýp yola koyulmuþ. Ayný þe-
kilde karþýlanmýþlar. Kahvelerden sonra Alim ufak oðla, "Evladým, bekleyenin
var mý?" demiþ. Çocuk; "Yok efendim!" demiþ. Alim þöyle sormuþ bu kez:
"Peki, hiç aþýk oldun mu?" "Hayýr efendim!" yanýtýný almýþ. Tebessüm ederek
bakmýþ çocuða Alim ve demiþ ki: "Evladým, önce git aþýk ol, öyle gel!"
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Kiþisel ttarihinizi ddeðiþtirin
Hatýralarýmýzýn yazýlmasý ve sonra yeniden yazýlmasý esasýna da-

yanýr. Bize acý veren hatýralar, bizim kendimizi ya da baþkalarýný suç-
lamamamýza neden olan olumsuz duygu, söz ya da davranýþlardýr. 

Bu çalýþmayý, içinde bizim de rol aldýðýmýz bir senaryo gibi dü-
þünebiliriz. Yeniden yazarken, onu daha mutlu bir senaryoya dö-
nüþtürürüz. Eski hatýralara olumlu duygular eklediðimizde ve on-
larý tekrar anýmsadýðýmýzda, bu hatýralar bize acý vermez olur. Tek-
nik, özetle þöyledir.

1. Size acý veren ve deðiþtirmek istediðiniz bir hatýranýzý ya da de-
neyiminizi tanýmlayýn. 

2. Bunu yaparken birisinin sizi izlemesini ve sizdeki olumsuz hali
anlamasýný saðlayýn. Bu aný kolunuzdaki bir noktayý çimdikle-
yerek çapalayýn. 

3. Olumsuz çapanýn iþlediðini tespit edin. Sonra dikkati baþka yö-
ne çekin, ya da hali deðiþtirin.

4. Þimdiki zamanla ilgili deneyiminiz ve bilginizi içeren yeni bir þey-
ler yazýn. Ýçinde arzu ettiðiniz mutluluk ve tatmin edicilik olsun. 

5. Öteki kolunuza olumlu bir çapalama yapýn. Çapayý deneyin.
Dikkatinizi baþka yöne çekin. 

6. Tekrar, olumsuz etkilerinden kurtulmak istediðiniz ana ya da de-
neyiminize dönün. Olumlu çapanýz devredeyken bu sahneleri
bir sinema seyreder gibi dýþarýdan (dissociated) izleyin. Algýnýzýn de-
ðiþip deðiþmediðine bakýn. Sonra olumlu çapanýzla birlikte katýlým-
cý olarak deneyime katýlýn. Olumlu yanýtlar ve bilgiler oluþturun. 

7. Son üç adýmý tekrarlayýn. Yeni ve sizi tatmin eden senaryoyu iyi-
ce güçlendirin. Sonra dördüncü adýmý tekrarlayýn ve güçlendirin. 

8. Þimdi yeni yanýt kalýbýnýz iþlemektedir artýk. Eski deneyiminizi
anýmsayýn. Hislerinizin deðiþtiðini göreceksiniz.
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Kendini kkeþfeden bbir uusta:
Beethoven

Müziðin bütün hikmet ve felsefe-
lerden yüksek bir ilham olduðunu
akýl edemeyen bir dünyayý hakir gö-
rüyorum. 

Asla þan ve onur için yazmayý dü-
þünmedim. Yüreðimde olan þey dýþa-
rý çýkmak zorunda. Bunun için beste
yapýyorum. 

Çocuklarýnýza erdem aþýlayýn, sadece bu onlarý mutlu eder, altýn
deðil.

Müzik daha yüksek bir bilgi alemine açýlan manevi bir giriþ ka-
pýsýdýr. Bu alem insanoðlunu tanýr, bilir; ne var ki insanoðlu onu id-
rak edebilmekten mahrumdur.

Gözlerimi açtýðýmda, gördüklerimin inancýma ters düþüþü kar-
þýsýnda derin bir iç çekmem, müziðin aklýn ve felsefenin ötesinde
bir tecelli olduðunu bilmeyen dünyayý ise hor görmem gerekir. 

Müzik erkeklerin gönlüne ateþ düþürmeli, kadýnlarýn ise gözle-
rinden yaþ getirmelidir.

Kendi hatalarýný kendine atfetmekten daha dayanýlmaz bir þey
yoktur.
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Doðruya ulaþsanýz bile, hâlâ ulaþýlmasý gereken tüm
gelecek önünüzde durmaktadýr.

Lao-Tao, Tao Teb King
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mektir. Bobby Kennedy'nin sözü gibi: Diðerleri dünyaya bakýyor ve
"Neden?" diye soruyor. Ben bambaþka bir dünya düþünüyor ve
"Neden olmasýn?" diye soruyorum

55.. FFaazzllaa ggüüzzeelllliikk ggöözz ççýýkkaarrmmaazz - MMaaee WWeesstt
Güzel hayat doya doya yaþanýr. Mutluluk paylaþýlýr,
hayatý sevme hissi coþkuyla beraber gelir. Ruhun mü-
ziðinde "Haydi bastýr, göster kendini." temposu vardýr.

Kibir deðil, coþku…

66.. FFýýrrssaattllaarr yyaakkaallaannddýýkkççaa ççooððaallýýrr - SSuunn TTzzuu
Baþarý cesaret ister. Baþlangýçtaki cesaret, sonradan inanca dö-

nüþür. Ýnanç, insanlýða daha iyi hizmet arzusuna dönüþtüðünde fýr-
satlar yelpazesi yukarý bir seviyede tekrar açýlýr.

77.. YYaa yyaapp yyaa yyaappmmaa.. DDeenneemmeekk yyookk!! - YYooddaa ((YYýýllddýýzz SSaavvaaþþllaarrýý))
Hayat seri hareket, karar ve kararlýlýk gerektirir. Tereddütte  kalan-

lar geride kalýr. Hayatýn üstüne gitmezseniz, hayat sizin üstünüze gelir.

88.. MMüükkeemmmmeelllliikk,, eekklleeyyeecceekk bbiirr þþeeyy kkaallmmaaddýýððýýnnddaa ddeeððiill,, aallýýnnaaccaakk
bbiirr þþeeyy kkaallmmaaddýýððýýnnddaa oolluuþþuurr - AAnnttooiinnee ddee SStt..EExxuuppeerryy

Hayatýnýzý basitleþtirin. Basite indirge, indirge, bir kere da-
ha indirge... O zaman ne kalýyor, ona bak. Ýstekler listenizi ký-
sa tutun. Kýsa tutun ki odaklanabilesiniz. Güneþ ýþýðýna büyü-
teç tutmak gibi, odaklamazsanýz hayatý yakamazsýnýz.

99.. KKaabbiilliiyyeett yyookkssaa ssaannaattççýý oollmmaazz;; aammaa ççaallýýþþýýllmmaaddýýkk-
ççaa kkaabbiilliiyyeett hhiiçç bbiirr iiþþee yyaarraammaazz - EEmmiillee ZZoollaa

Ancak akýllý, bilinçli ve odaðý þaþmayan çabalar son-
rasýnda olasý potansiyelin yapabilecekleri gerçekleþir. El-
masý yontmadýkça, elinizde sadece bir taþ parçasý vardýr.

1100.. HHaayyaattýý yyaaþþaammaannýýnn iikkii yyoolluu vvaarr.. BBiirrii hhiiççbbiirr þþeeyy mmuucciizzee ddeeððiill-
mmiiþþ ggiibbii yyaaþþaammaakk...... DDiiððeerrii hheerr þþeeyy mmuucciizzeeyymmiiþþ ggiibbii  yyaaþþaammaakk -
AAllbbeerrtt EEiinnsstteeiinn..

Þükretmeyi unutmamak gerek!
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Geçmiþin ttecrübelerine ssahip ççýkmak
Her zaman okurlarýma ve dostlarýma söylediðim  kendim için

önemi olan bir ilkem var: Bizden öncekilerin tecrübelerine dört
elle sarýlalým. Mevlana'nýn dediði gibi "Yeryüzünde söylenmemiþ
ve yapýlmamýþ bir þey yoktur."  Öyleyse biz denenmiþ yaþamlara
teðet geçmeyelim ve onlardan alabileceðimiz her þeyi alalým.

Benim gibi düþünen psikiyatri profesörü Philip E. Humbert,
"Ýnsanlara mutlu yaþamýn anahtarýný 10 kuralda toplayacak olsam,
kimleri ve hangi sözlerini seçerdim?" diyerek kapsamlý bir çalýþma
sonrasýnda þöyle bir liste çýkarttý. Tabi ki ilk madde kendimizi keþ-
fetmekle ilgili. Ýþte o 10 maddelik liste:

11.. KKeennddiinnii ttaannýý - SSookkrraatt
Kendi içinde yolculuk yap. Günlük tut. Kalbin, gönlün, vicda-

nýn ne diyor? Neyi öne çýkartýyor? Dünyaya bilinçli  bakmanýn yo-
lu baþta bu iç yolculuktan geçiyor.

22.. OOlldduuððuunn ggiibbii ggöörrüünn,, yyaa ddaa ggöörrüünnddüüððüünn ggiibbii ooll - 
MMeevvllaannaa

Dürüst ol, adil ol, hakça düþün. Ýçinden gelen sesin
öne  çýkardýðý deðerleri koru. Hayatta bir þeyleri ko-
rumak için ayakta kalmazsan her þey seni düþürür.

33.. EEnn yyuukkaarrddaa aaþþkk vvaarr - AAzziizz PPaauull
Sesi müziðe dönüþtüren aþktýr. Aþk olmazsa, sevgi iliþkileri yok-

sa, ihtimam eksikse hayatýn kuru bir daldan farký kal-
maz.

44.. DDüünnyyaayyýý hhaayyaall ggüüccüü ddöönnddüürrüürr - AAllbbeerrtt EEiinnsstteeiinn
Yaptýðýmýz her þey hayal kurarak baþlar. Hayat -

herkes için- hayalleri gerçekleþtirmek ve yapabilece-
ðinin en iyisi, olabilecek en güzelin peþinden git-
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Neþeli halinize geri dönmeniz biraz uzun sürebilir.

c) Kendi kendinizi dinler  keyfinizi kaçýranýn ne olduðunu
çözersiniz. Keyfiniz zaten çok çabuk yerine gelir.

4) En samimi kýz arkadaþýnýz kuaförde saçlarýný yaptýrmýþ  fakat çok kö-
tü görünüyor. Ona ne dersiniz?

a) ´Kuaföre mi gittin? Çok hoþ olmuþ´ diyerek arkadaþýný-
zýn moralini bozmamaya çalýþýrsýnýz nasýlsa olan olmuþtur.

b) ´Hala en yakýn arkadaþýmsýn´ diyerek  hoþ bir þekilde be-
ðenmediðinizi anlatýrsýnýz.

c) ´Eski saçlarýn daha güzeldi´ deyip net bir þekilde beðen-
mediðinizi ona söylersiniz.

5) Dostane ama sizi sürekli lafa tutan komþunuz  çok aceleniz varken si-
ze merdivenlerde rastlarsa... 

a) Onu sabýrla dinler  lafýný kesmezsiniz. Elbet bir ara diye-
cekleri bitecektir.

b) Kibarca çok aceleniz olduðunu söyler  hýzlý adýmlarla
uzaklaþýrsýnýz.

c) Konuþmayý çabucak bitirmesi için kestirme laflarla cevap
verir  sizi lafa tutup engellediðini tavýrlarýnýzla belli edersiniz.

6) Kayýnvalideniz yaþ gününüzde size çok zevksiz bir kazak hediye etti... 

a) Mutlaka teþekkür edersiniz  ama kazaðýnýz dolabýnýzýn en
alt çekmecesinde yerini alýr.

b) Hemen içine bakýp  deðiþtirme kartý olup olmadýðýný kon-
trol edersiniz.

c) Kayýnvalidenizin sizin zevkinizi hala anlamamýþ olmasý
canýnýzý sýkar ve gecenin ilerleyen saatlerinde bunu kendini-
ze dert edersiniz.
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Bir kkendini kkeþfediþ ttesti
Ara sýra dýþarýdan kendimize bakmamýzda fayda var. Aslýn-

da en güzeli çevremizdeki insanlara, özellikle görmüþ geçirmiþ
tecrübeli kiþilerin görüþlerine baþvurmak çok faydalýdýr. Baþka-
larýnýn bize ayna olmasý bizim göremediðimiz kör noktalarýmýzý
ortaya çýkarabilir. 

Her zaman tecrübelerinden ilham alabileceðimiz birilerini
bulamayabiliriz. Ýþte o zaman kendimizi yeterince tanýmak ve
çevremizdeki insanlara kendimizi doðru bir þekilde ifade etmek
için bazý testlerden yardým alabiliriz. Ýþte 10 dakikada bir keþif
yolculuðu yaþayabileceðimiz bir test. Hadi hemen baþlayalým ve
kendimizi tanýmak adýna bir adým daha atalým.

1) Çok kalabalýk bir lokantada  sipariþ vermek için bekliyorsunuz. Fakat
garson sizi 15 dakikadýr görmüyor.

a) Garsona seslenerek el sallar  dikkatini çekmeye çalýþýrsýnýz.

b) Bir daha yanýnýzdan geçtiðinde nazikçe gülümser ve ki-
barca artýk sipariþ vermek istediðinizi söylersiniz.

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

2) Haksýzlýk...

a) ... sert bir biçimde cezalandýrýlmalýdýr.

b) ... deðiþtirilemez  en mantýklýsý göz yummaktýr.

c) ... karþýsýnda elinizden hiçbir þey gelmez.

3) Çok keyifsiz bir gününüzdesiniz...

a) Sinirinizi gizlemeye çalýþmaz  neye sinirlendiyseniz belli
edersiniz. Böylece keyfiniz tekrar yerine gelir.

b) Sýkýntýnýzý sadece yakýn arkadaþlarýnýzla paylaþýrsýnýz.
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c) Tezgahtara tekrar düþüneceðinizi söyler  evinizin yolunu
tutarsýnýz.

11) Patavatsýzlýk yapýp  birilerini kýrdýðýnýz oluyor mu?

a) Elbette çok sýk oluyor.

b) Hayýr asla kýrmam çok dikkatli davranýrým.

c) Nadiren olur ama bunu asla kasten yapmam.

12) Ýnsanlara iltifat etmeyi sever misiniz?

a) Ýltifat etmesini de almasýný da çok severim.

b) Eðer gerçekten öyle düþünüyorsam söylerim  iltifat olsun
diye deðil.

c) Evet ara sýra iltifat ederim  herkes biraz övgü duymak ister.

SSoorruu-yyaannýýtt ppuuaannllaarrýý
a b c a b c a b c

1. 5 2 1 2. 6 2 1 3. 6 3 1 

4. 1 2 4 5. 1 6 3 6. 2 5 0 

7. 1 5 2 8. 7 0 3 9. 7 3 1 

10. 3 6 0 11. 6 2 1 12. 5 3 1

Ve iþte test sonuçlarý: Bakalým insanlar sizi nasýl buluyor?
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7) Mutfakta baþarýlý olmamanýza karþýn kek yaptýnýz...

a) Kimse yaptýðým kek hakkýnda yorum yapmaz.

b) Gülümseyerek inatla insanlarýn kekimi nasýl bulduklarý-
ný sorarým.

c) Ýkram etmeden önce keki denemek için yaptýðýmý mutla-
ka söylerim ve yanýnda pastaneden aldýðým kurabiyeleri de
koyarým.

8) Bir lokantaya giriyorsunuz ve yanýnýzdaki çiftin insanlara bakarak fýsýr
fýsýr konuþtuklarýný fark ediyorsunuz...

a) Sinir olurum  baþkalarý hakkýnda böyle alenen konuþan
insanlardan hiç hoþlanmam.

b) Bir þey düþünmem!

c) Çok þeker bir çift olduklarýný ve birbirlerini yeni tanýyan
heyecanlý aþýklar olduklarýný düþünürüm.

9) Sabah koþu yaparken  sizden çok daha genç olan iþ arkadaþýnýzla kar-
þýlaþýyorsunuz ve o gülümseyerek sizi hýzlýca geçiyor.

a) Kalan tüm gücünüzü toplar siz de onu geçersiniz.

b) Siz de ona nazikçe gülümsersiniz  sporda hýzlý olmasý siz-
den daha formda ve daha ince olduðunu göstermez.

c) Temponuzu hiç bozmazsýnýz  yavaþ olmak hiç sorun deðil-
miþ gibi davranýrsýnýz.

10) Girdiðiniz maðazada tatlý dilli bir tezgahtar size çok yüksek fiyatlý bir
pantolonu satmaya uðraþýyor.

a) ´Bir daha bu dünyaya ne zaman geleceðim´ diye düþünür
pantolonu tereddüt etmeden alýrsýnýz.

b) Paranýza kýyamaz ve maðazadan çýkarsýnýz.
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Sadece yeteri kadar sevebilirseniz dünyanýn en
güçlü insaný olabilirsiniz.

Emment Fox
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En ggerçek ööneriler yyaþanmýþ öönerilerdir
Yayýncýlýk döneminde binlerce yazarla birlikte çalýþtým. Hem

kitaplarda hem dergilerde. Hepsinden çok þey öðrendim. Hep-
siyle deneyimlerimizi okurlarla paylaþmaya çalýþtýk. Bundan
çok büyük keyif aldýk. 

Ýþte o yazar dostlarýmdan bir tanesi Gazanfer Sanlýtop idi. Ken-
disi ömrünün her anýný verimli yaþamaya ve tecrübelerini insan-
lara aktarmaya gayretli bir iþadamý, eþ, baba, yazar ve insandý.

Onunla birlikte yaptýðýmýz kitaplardan biri "Mutluluðun 50 Þif-
resi" idi. Hayatý boyunca gözlemlerini, tecrübelerini ve birikimleri-
ni bu kitaba aktardý. Gerçekten bu kitaptan ve þifrelerden çok fay-
dalandým. Size de faydalý olabileceðini düþündüðüm bu 50 madde-
yi özetleyerek size sunuyorum.

Bu 50 maddeyi hayatýmýzda gerçekleþtirebilirsek kesinle kendi-
mizi daha iyi tanýmýþ oluruz ve daha iyi bir hayat sürebiliriz.

11.. ÇÇýýkkmmaazz SSookkaakkllaarraa GGiirrmmeeyyiinn:: Mutluluk bizlere çeþitli yollarla
ve þekillerle gelir. Ama en doyurucu olaný, emeðimiz ve yüreðimiz-
le elde ettiklerimizden duyduðumuz hazlardýr. Elbette en göze ba-
taný da, o baþarýlý çalýþmalar sonucu elde ettiðimiz güzelliklerdir. Ve
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99-2255 ppuuaann aarraassýý

Kesinlikle çevrenizle çok uyumlu birisiniz. Ýnsanlarla rahat
iletiþim kurmak  yanlarýnda kendinizi huzurlu hissetmek sizin
için son derece önemli.

Dikkat etmeniz gerekenler: Tüm gücünüzü insanlara ayýr-
mayýn  kendinizle ilgilenmek için de zaman yaratýn. Seveceði-
niz bir kitap  güzel köpüklü bir banyo ya da doðayla baþ baþa bir
yürüyüþ. Tüm bunlar biraz rahatlayýp kendinizle baþ baþa kal-
manýzý saðlayacaktýr.

2266-4466 ppuuaann aarraassýý

Sempatik bir görüntünün  tüm kapýlarý açan bir anahtar ol-
duðunun farkýndasýnýz. Çevrenizle iliþkilerinizde kendinize faz-
lasýyla güveniyorsunuz ve beceriklisiniz.

Dikkat etmeniz gerekenler: Düzgün davranmaya o kadar uð-
raþýyorsunuz ki  içinizdeki ´ben´ bir türlü dýþa çýkamýyor. Ara
sýra taþkýnlýktan çekinmeyin. Ýçinizdeki ´ben´i dýþarýya çýkarýn
gerçekten neyi arzuluyorsanýz onu yapýn ve herkes sizi daha az
sevecek diye endiþelenmeyin.

4477-6688 ppuuaann aarraassýý

Ýçiniz dýþýnýz bir. Hiç kimse görüþ ve düþünceleriniz konu-
sunda ikilemde kalmýyor. Zaten siz de ikilemde kalmayý  kim-
senin iþi ikircikli býrakmasýný istemiyorsunuz.

Dikkat etmeniz gerekenler: Ara sýra zayýf yönünüzü göster-
menin bir zararý dokunmaz. Ara sýra çekilin bir kenara ve ken-
dinize biraz soluk aldýrýn. Hem böylece baþkalarý siz olmadan
da bir þeyler yapmaya çalýþacaktýr.
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77.. ZZaammaannýý DDooððrruu KKuullllaannýýnn:: Ýnsan doðar, büyür, geliþir, yaþar ve
ölür. Bu bizim kaçýnýlmaz gerçeðimiz. Sadece, doðumla ölüm ara-
sýnda geçen zaman kiþiye göre deðiþkendir ve bizler onun ne kadar
süreceðini bilemeyiz. Mevlâna, Mesnevi'sinde, insan ömrünü bir
duvarýn arkasýnda duran yumaða benzetmiþ. Bizlere sadece o ipin
ucunu çekmek düþüyor. Üstelik, o yumaðýn ne zaman boþalacaðý-
ný bilmeden.

88.. DDooððaa vvee YYeeþþiillllee KKuuccaakkllaaþþýýnn:: Tabiatta bulunan hiçbir renkte, ye-
þildeki kadar fazla ton yok. Daha doðrusu; varsa
bile o farklarý böylesine büyüleyici olarak hissede-
miyoruz. Yýlýn hangi mevsiminde olursa olsun, et-
rafýmýza alýcý gözle baktýðýmýzda yeþilin, sarýdan

maviye uzanan o muhteþem ve büyüleyici tonlarýyla karþýlaþýyoruz.

1100.. GGüüzzeell SSaannaattllaarraa YYöönneelliinn:: Ýnsan, duygu ve düþünceleriyle
birlikte, özellikle, heyecanlarýyla yaþar. Güzellikler karþýsýnda heye-
can duymak, hayattaki lezzetlerin en yükseðidir. Ýlham denilen
olay, bediî (estetik) bir heyecandýr. Ruhun güzelle karþýlaþmasý bir
anlamda, güzel sanatlara atýlan ilk adýmdýr. Çünkü o heyecanla
birlikte sanat eseri ortaya çýkar. 

1111.. YYaaþþllaannmmaakkttaann KKoorrkkmmaayyýýnn:: Ölümün, er veya geç, herkesin ba-
þýna gelecek bir gerçek olduðunu kabul ettiðimizde ve ecelin ne ol-
duðunu anladýðýmýzda, hayata daha baþka gözlerle bakabiliriz. Yaþa-
dýðýmýz her saniyenin deðerini bilerek, her nefesten ayrý tatlar alarak
mutluluða ulaþabiliriz. Gençler ümitle, ihtiyarlar hatýralarla yaþar…

1122.. TTeeccrrüübbeeyyee SSaayyggýýllýý OOlluunn:: Tecrübelerden ibret almayan, baþa-
rýya ulaþamaz. Ýnsanýn, geliþmesini tamamlamasý ve sürekli mutlu
olabilmesi için, kendisinden önce yaþanan acý ve tatlý olaylarýn
özümsenmesiyle günümüze kadar gelen deneyimlere ihtiyacý var.

1133.. SSoorruummlluulluukk AAllmmaakkttaann KKaaççýýnnmmaayyýýnn:: Tabiatta her þey bir den-
ge içindedir. Baþarý ve mutluluk, bir tahterevallinin aþaðýda kalan
koluna yerleþtirilmiþtir. Öbür tarafa gönlünüzü, emeðinizi koyar-
ken, riskinizi de eklemezseniz, o güzellikleri yukarýya kaldýramazsýnýz.
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iþte çýkmaz sokaklarda dolaþmanýn hüzünlü sonucu: Çalýþmak, baþar-
mak ama göze gelir korkusuyla yeterince tadýna varamamak. Asýlsýz
inançlar ve anlamsýz saplantýlar yüzünden mutluluða uzak durmak.

22.. ÖÖnnccee SSaaððllýýððýýnnýýzzýý DDüüþþüünnüünn:: Saðlýðýnýzý yitirdiðinizde, bir gün
önce tadýna doyamadýðýnýz bir yemeði, ertesi gün hastalandýðýnýz-
da, tatmak bile istemiyorsunuz. Deðer ölçüleriniz deðiþiyor. Geçmi-
þe bakarken garipleþiyorsunuz. Hele bir de, ümitsiz bir hastalýksa
sizi saðlýðýnýzdan eden, çaresizleri, mutsuzlarý oynuyorsunuz. 

33.. ÝÝççiinniizzee KKaappaannmmaayyýýnn:: Ýnsan, yaratýlýþýndan beri her geçen gün,
artan bir þekilde sosyalleþmekte ve diðer insanlara daha baðýmlý hâle
gelmektedir. Bütün mesele, bireysellik ile toplumsallýk arasýnda iyi ve
makul bir denge kurmaktýr. Tatlý hülyalara dalmamýza, hayaller kur-
mamýza elbette kimseler karýþamaz ama, o hayaller ve o hülyalar, düþ-
tüðümüzde yara alabileceðimiz yükseklere de çýkarmamalý bizleri. 

44.. AAkkllýýnnýýzzýý KKuurrttaarrýýnn:: Mutluluk, güzel yönü yakala-
ma sanatýdýr. Her þeyi iyi yönüyle görmek, kötüye
prim vermeden, bazý þeyleri görmezden gelerek,
bazý þeyleri duymazdan gelerek, bazýlarýný da unu-
tarak gönül doygunluðuna ulaþmak, bir anlamda
üç maymunlarý oynamaktýr.

55.. AAllýýþþkkaannllýýkkllaarrýýnn KKöölleessii OOllmmaayyýýnn:: Ýnsan denen varlýk yaratýlýr-
ken, mayasýna merak da konmuþ olsa gerek. Çünkü, ilk olarak kar-
þýlaþtýðý þey ne olursa olsun, bütün teferruatýyla tanýmak, öðrenmek
istiyor. Bu önüne geçilemez merak, insaný bazen iyiliklere ulaþtýra-
bildiði gibi, dönüþü olmayan kötü alýþkanlýklara da götürebiliyor. 

66.. ZZiirrvveeyyee ÖÖzzeennmmeeyyiinn:: Zirve denilen yer dað olsa; kar, tipi, fýr-
týna çýkar, uçar gidersiniz, dal olsa kýrýlýr düþer gidersiniz. En iyisi,
göze batmayacak kadar aþaðýlarda, tatmin olacak kadar yukarýlar-
da bulunmaktýr. Yarýnlardan emin olarak çalýþmak, iyiye ve güzele
ulaþmanýn huzuru içinde, mutluluðun tadýna varmaktýr.
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lýþmýþ olmazsýn. Ýþini öyle sev ki, baþarýlarýn bedeni-
ni ve yüreðini güçlendirirken, verdiklerinle de yep-
yeni hayatlar baþlatmýþ olacaksýn. Yalnýz planlarý-
nýn deðil, baþarýlarýnýn da tadýný çýkarmaya çalýþ.
Ýþin ne kadar küçük olursa olsun, onunla ilgilen.
Hayattaki dayanaðýn odur." 

2211.. GGeenniiþþ YYüürreekkllii OOlluunn:: Karþýlaþtýðýmýz güçlüklere geniþ açýdan
bakmayý becerebildiðimiz anda birçok sorunun kendiliðinden eri-
yip gittiðini görürüz. Dar açýdan baktýðýmýzda ise baþýmýz dertten
kurtulamaz, mutluluðu bir kere daha geri çevirmiþ oluruz.

2222.. MMaall MMüüllkk HHýýrrssýýnnaa KKaappýýllmmaayyýýnn:: Böylesine kýrýlgan bir ortam-
da, büyük hýrslara kapýlarak, belki de, birilerinin mutsuzluðuna yol
açarak zenginlik savaþý vermek, bir anlamda, hayatý o uðurda har-
camak anlamýna da gelebilir. Kazanýlacak çok daha güzel þeyler ol-
duðunu unutmamalýyýz. 

2233.. BBiillggiinniizzii PPaayyllaaþþýýnn:: Bilgi kopyalanýr. Kopyalandýðý yerde ay-
nen kalýr. Kýsacasý, bilgiyi verenin herhangi bir kaybý olmaz. Ayrý-
ca, "öðretirken öðrenmek" bilinen bir gerçektir. Bilgiyi paylaþmaya-
nýn kusuru kýskançlýktan ibarettir. Baþkasý mazerettir.

2244.. VVeerrmmeelleerrii YYaarrýýnnllaarraa BBýýrraakkmmaayyýýnn:: Aðaçlarýn, güllerin budama
mevsimi vardýr. Ancak o zaman budanýrlarsa, dallanýr, budaklanýr, da-
ha gürleþirler. Mevsimi kaçýrýrsanýz eðer, tersine döner her þey. Verme-
leri yarýnlara býrakmayýn. Gün gelir o sakladýklarýnýz size de yaramaz.

2255.. HHaakkllaarraa SSaayyggýýllýý OOlluunn:: Kul hakkýndan korkan esnafýmýz, tar-
tý yaparken kefeye fazladan bir þeyler koyar ve "bu da benden ca-
basý" der. O fazlalýk, bir anlamda, tedbirdir. Bazýsý da, daha aðýr
çeksin diye, kefenin altýna bir þeyler yapýþtýrýr. Ne yazýk ki o zaval-
lý insan, yakýnýný daha baþtan sele býrakmýþtýr.

2266.. BBaaþþkkaallaarrýýyyllaa YYaarrýýþþmmaayyýýnn:: Ýnsan dediðin, her vesile ile baþa-
rýlý olmak ister. Çünkü, bir sorunu kendi baþýna halletmenin verdi-
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1144.. HHaattaallaarrddaann KKaaççýýnnýýnn:: Elbette hatalarýmýz olacak. Önemli
olan, elden geldiðince dikkatli davranmak, ayný hatalara tekrar
düþmemektir. Bazý küçük hatalarýn bizi bu konuda eðittiði de söy-
lenebilir. Yeter ki, o hatalardan gerekli dersleri çýkarabilelim.

1155.. GGüüvveenn DDuuyygguussuunnuu YYaakkaallaayyýýnn:: Kendisini güvende hissetme-
yen insan, parasý, serveti; ne kadar artýsý olursa olsun, gerçek mut-
luluða ulaþamaz. Mutluluk, bir anlamda rahatlamadýr ve o huzuru
saðlayacak tek etmen de güven duygusudur.

1166.. DDaannýýþþmmaakkttaann ÇÇeekkiinnmmeeyyiinn:: Bilemediðimiz konularda birile-
rine danýþmamýz, peygamberimizin, önemli bir tavsiyesidir. Ama
onun da önemli bir þartý var: Danýþýlan kiþi seçkin olacak. Hani,
halk arasýnda "bir bilene soralým" derler ya, iþte öyle… 

1177.. AAllççaakkggöönnüüllllüü OOlluunn:: Birçok insan, hayatýnýn büyük bölümü-
nü olduðundan farklý görünebilmek için heba edermiþ. Olduðumuz
gibi görünmekten çekinmemeliyiz, ya da bir gayret gösterip, görün-
mek istediðimiz gibi olmalýyýz.

1188.. OOlluummlluu DDüüþþüünnüünn:: Baþarýya giden yolda karþýnýza çýkabilecek
zorluklarý, olaðan þeylerden saymalýsýnýz. Her þeyi hayra yormak-

tan daha etkileyici bir rahatlama olamaz. Bakýþ
açýsý da çok önemlidir. Olumlu düþünmenin yo-
lu, kendinizle barýþýk olmaktan geçer.

1199.. HHeerr ÞÞeeyyii ÝÝyyiiyyee YYoorruunn:: Hayatta birçok þeyin
gidiþini durdurmanýn elimizde olmadýðýný çok iyi
biliyoruz. Onlar için bir þey yapamayýz ama, yine

biliyoruz ki, birçok olayý da yanlýþ yorumlarýmýzla, kendimiz için-
den çýkýlamaz hâle getiriyoruz. Her þeyi, en azýndan ilk önce iyi ta-
rafýndan ele almalýyýz. Birazcýk pembe gözlükle bakmaya çalýþmalý-
yýz. 

2200.. ÝÝþþiinniizzii SSeevveerreekk YYaappýýnn:: Bir kitabede bu konuya dair þunlar söy-
lenmiþ: "Seveceðin bir iþ seçersen, hayatýn boyunca bir an bile ça-
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3322.. VVeeffaassýýzz OOllmmaayyýýnn:: Vefasýzlýklarda, dostlar tarafýndan aldatýlmýþ
olmak vardýr. Sevilen ve güvenilenin ihaneti, kalbin derinlerinde
öyle yaralar açar ki, her nefes alýþýnýzda, her kalp atýþýnýzda bir da-
ha hatýrlarsýnýz. Ahde vefa, kiþinin aðzýndan her çýkanýn bilincin-
de olmasýdýr. Söz verip ümitlendirdikten sonra, vefasýzlýk yapmak
kadar kötü bir davranýþ olamaz.

3333.. AAzz vvee ÖÖzz KKoonnuuþþuunn:: Sözün güzelliði, cahilin anlayacaðý, bil-
genin zevk alacaðý gibi olmasýyla ortaya çýkar. Aklý baþýnda bir in-
san sözcüklere egemen olur, sözcüklerin kendisine hükmetmesine
izin vermez. Ahmak insanlar ise hiddeti cesaret, dik baþlýlýðý meta-
net, gururu yükseklik, gevezeliði güzel konuþma, edepsizliði mezi-
yet zannederler. 

3344.. ÝÝnnssaannllaarrýý BBooþþ YYeerree ÜÜmmiittlleennddiirrmmeeyyiinn:: Uçurtma göklere yük-
seldikçe pek güzel görünür. Onu seyretmek de, insana huzur verir.
Ama ayný uçurtma bir þekilde ters dönüp yere çakýlýnca parçalanýr,
darmadaðýnýk olur. Aynen ümitleri kýrýlan insanlar gibi.
Ýnsancýklarý mutsuz etmeye hakkýmýz yok. Sonra unut-
mayalým ki, ayný haksýzlýklar bizlere de yapýlabilir.
Önemli olan sonuçlardýr. 

3355.. AAffffeettmmeeyyii ÖÖððrreenniinn:: Affetmek ve unutmak, karþý
tarafa da, unuttuðunuzu hissettirebilmek en güzeli.
Böylelikle, o insanýn hatalarýndan dolayý piþmanlýk duymasý ve iyi-
liðe yönelme þansý da doðar. Ama baðýþladýðýnýz insaný, her karþý-
laþtýðýnýzda bakýþlarýnýzla ve davranýþlarýnýzla ezmek yolunu seçe-
cekseniz eðer, onu doðru yola yöneltme þansýný daha iþin baþýnda
kaybedersiniz. Öyleyse, o insaný affetmeyin daha iyi. 

3366.. KKüüççüükk MMuuttlluulluukkllaarraa ÖÖnneemm VVeerriinn:: Mutluluðun doruðuna küçük
basamaklarla çýkýlýr. Küçük mutluluklarý yaþamak, bir anlamda küçük
taþlarý bulup taþýmak, çok daha kolay. Çünkü gözünüzü büyük taþlara
dikerseniz, belki de onlarý kaldýrmakta, taþýmakta güçlüklerle karþýla-
þabilirsiniz. Onlarýn meraklýlarý da çok olabilir. Size sýra gelmeyebilir.
En iyisi, küçük mutluluklardan baþlamak…
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ði mutluluðu, baþka hiçbir þey veremez. Bir yarýþta kazanýlan baþa-
rýnýn saðladýðý mutluluk ise, daha anlamlý ve sevindiricidir. Ama
unutmamalýyýz ki, her yarýþýn bir galibi olduðu gibi, bir de maðlubu
vardýr. Her mutluluðun karþýsýnda, bir mutsuzluk boy gösterir.

2277.. TTaattllýý DDiillllii OOlluunn:: Güzel þeyler görmek, tatlý sözler iþitmek is-
tiyor herkes. "Yumuþak söz, insandaki öfke ateþine karþý soðuk su
iþlevi görür" demiþler. Konuþulan aðýr ve sert sözlerin daha deðiþik
ifade yollarý vardýr. O söylenecek þeyi, hafif olan sözlerle ifade ede-
biliriz. Birilerine güler yüzle ve tatlý sözlerle hitap etmekle ne kay-
býmýz olur?  

2288.. GGüülleerr YYüüzzllüü OOlluunn:: Ne kadar iyi niyetli ve temiz
duygularla yüklü olursak olalým, karþý tarafa verece-
ðimiz ilk mesaj dýþ görünüþümüzle gerçekleþir. Karþý
tarafta, bizim hakkýmýzda oluþan kötü izlenimi sil-
mek, zannedilenden de zor, hatta bazen imkânsýz gi-
bidir. Her ne kadar; "insanýn yüzü, içinin aynasýdýr" denilse de, biraz-
cýk gayret göstererek o görüntüyü iyimser hâle çevirmek elimizdedir.

2299.. DDüürrüüsstt OOlluunn:: Dürüst insan, kendisine güven duyulandýr.
Güven duyulan bir insan olmak ise, en büyük mutluluk nedenidir.
Dürüstlük mutlak bir olaydýr. Belli limitleri yoktur. En küçükten
en büyüðe, hiçbir ayrým yapmadan doðruluktan sapmamaktýr.

3300.. IIssrraarrccýý OOllmmaayyýýnn:: Dilimizde, "huyundan gitmek" diye bir de-
yim var. Ýnsanlarý olduklarý gibi kabul etmekten daha rahatlatýcý bir
davranýþ olamaz. Aksi halde kendimizi, bile bile sýkýntýya sokarýz.
Hem baþkalarýný kýrar, hem kendimiz üzülürüz. "Dediðim dedik,
çaldýðým düdük" demekle, üzüntüden baþka elde edebileceðiniz bir
þey yoktur. Þunu iyi bilmeliyiz ki, yaralar kaþýyarak iyileþtirilemez.

3311.. ÝÝyyiilleerrllee DDoosstt OOlluunn:: Gerçek dost, insana güç ânýnda Hýzýr gibi ye-
tiþendir. Ve bunu, herhangi bir karþýlýk gözetmeden yapandýr. Caný için
canýný, malý için malýný göz kýrpmadan tehlikeye atabilendir. Gerçek
dostlar, kendileri kötü olsalar bile sevdiklerine zarar veremezler.

106 Adem Özbay



4411..YYaaþþaammýý SSaavvaaþþaa ÇÇeevviirrmmeeyyiinn:: Her zaman istenilen sonuçlara
ulaþmak kolay olmuyor elbette. Zaten senaryoyu hazýr bulduðumuz
için, sadece küçük detaylarý deðiþtirebiliyoruz. Fakat, sahnemiz ve
dekorlarýmýz cennet gibi güzel. Oysa bazýlarý, bu oyunu farklý yo-
rumlayýp ona göre oynama eðilimindeler. Onlara göre sahne bir sa-
vaþ alaný, dekorlar birer silah, kendileri de birer savaþçý. Bütün uð-
raþlarý bu amansýz savaþý kazanmak adýna.

4422.. SSaayyggýýyyýý EEllddeenn BBýýrraakkmmaayyýýnn:: Saygý sevginin temelidir. Saygý-
nýn olmadýðý yerde, sevgi yaþamaz. Ýnsanýn, saygý duymadýðý birine
sevgi göstermesi beklenemez. Saygý görmek ise, layýk olmakla
mümkün görünse de o ayrýmý yapmak her zaman elimizde olmaya-
bilir. Bu nedenle, insanýn kendi dýþýndaki her þeye; yalnýz insanla-
ra deðil, bütün canlýlara ve eþyaya da saygý göstermesi þarttýr.

4433.. AAþþkk ÝÝllee YYaaþþaayyýýnn:: Aþk bir masaldýr, bin yýl-
lardýr anlatýlan. Aþk bir meseldir; düþünce anla-
þýlan. Aþk bir sevgidir, güzelliðe duyulan. Aþk bir
eylemdir, karþýlýksýz yapýlan. Aþk bir hazinedir,
yüreklerde korunan. Aþk bir ýrmaktýr, yükseklerde çaðlayan. Aþkýn
gözü deðil, aþka düþendir kör olan. 

4444.. KKööttüü ÖÖrrnneekk OOllmmaayyýýnn:: Kolayý herkes becerir. Önemli olan;
zor da olsa iyiye, güzele ve doðruya yönelmektir. Kolay sonuçlara
ulaþabilmek uðruna, baþkalarýna zarar vermeyelim. Kötü örnek
olup, baþkalarýný da heveslendirmeyelim. Karþýlýklý olarak, mutlu-
luklarý engellemekten kaçýnalým.

4455.. ÝÝssrraaffttaann KKaaççýýnnýýnn:: Ýnsan her þeyin deðerini kaybedince anlý-
yor. Oysa bilmiyor ki, elden kaçýrýlan bir þeyi geri almak için har-
canan emek, onu elde tutmak için harcanandan kat kat fazla. Pa-
ranýzý, zamanýmýzý ve en önemlisi, saðlýðýmýzý boþ yere harcýyoruz.
Savurganlýk sonucu kaybettiðimiz deðerlere ihtiyaç duyanlarýn ne
kadar çok olduklarýnýn bile farkýnda deðiliz.

4466.. ÖÖnnccee AAnnllaayyýýnn:: Söz, anlamak isteyene söylenir. Anlamak is-
temeyen, sözleriniz ne kadar deðerli olursa olsun anlamaz. Böyle
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3377.. HHaaddddiinniizzii BBiilliinn:: Haddimizi bilmiyoruz. Günlük hayatta, he-
men söze karýþýp görüþ bildiriyor, fetvalar veriyoruz. Durmadan çizmeyi
aþmakla meþgulüz. Biri iyi bir þey yapmaya görsün. Hemen ortaya
atýlýp tenkidi yapýþtýrýyoruz. Yok þurasý þöyle olmuþ, yok burasý böy-
le olmamalýymýþ, konuþup duruyoruz. Peki, gel de sen yap bakalým
denilince de, donup kalýyoruz. "Ergene eþ boþamak kolay" derler
ya, bu da öyle bir þey! 

3388.. HHaayyaattýýnnýýzzýý BBaaþþkkaallaarrýýnnaa GGöörree KKuurrmmaayyýýnn:: Her davranýþlarýnda
baþkalarýnýn onayýný arayan kimseler, hayatýn birçok güzelliðini ýs-
kalarlar. Özellikle evhamlý insanlar, kendilerini öylesine baþkalarý-
na baðlý hâle getirirler ki, yalnýzca kendilerine ait olmasý gereken
özel hayatlarýný bile yeterince yaþayamazlar. Onun bunun oyunca-
ðý hâline gelirler. Hayatlarý kararýr.

3399.. CCeennnneettii ÞÞiimmddiiddeenn YYaaþþaayyýýnn:: Dünyevî cenneti þimdiden ya-
þamak o kadar zor deðil. Bunun için yapýlmasý gereken ilk þey, mut-
luluðun gerektirdiði eylemleri vaktinde ve zamanýnda, hakkýyla ye-
rine getirmek ve ileriye ümitle bakmaktýr. Üstelik o zaman, kötü-
lüklerden uzak kalacaðýmýz için, belki de cenneti yakalayabilmek
uðruna cehennem ateþiyle yýkanmamýza gerek kalmayabilir.  

4400.. GGuurruurr KKaallkkaannýýnnaa SSýýððýýnnmmaayyýýnn:: Ama her güzel
þey gibi, güzel huylara ulaþmak da zor. Olay sadece
olduðunuz gibi görünmekle, ya da göründüðünüz gi-
bi olmakla bitmiyor. Bir de olmak istediðiniz gibi gö-
rünmek var ki, en zoru ve en tehlikelisi bu olsa ge-
rek.  Çünkü, istediðiniz gibi olamazsanýz eðer, o gö-
rüntüye ulaþabilmek için, yanlýþ þeyler yapmak zorunda kalýyorsu-
nuz demektir. Mecburen gurur denen kalkana sýðýnýyorsunuz. Oy-
sa o kalkan, sadece bir yönünüzü gizleyebiliyor.  Bir anlamda, ken-
dinizi inandýrýyor ama aldandýðýnýzýn farkýna varamýyorsunuz.
Önemli olan, kim olduðunuzun farkýna vararak, olduðunuz gibi
görünmenizdir. 

108 Adem Özbay



Yarýn, bbugünden bbellidir
Yaþlý bir marangozun emeklilik çaðý gelmiþti. Ýþveren müteahhi-

dine, çalýþtýðý konut yapým iþinden ayrýlarak eþi ve büyüyen ailesi
ile birlikte daha özgür bir yaþam sürmek tasarýsýndan söz etti. Çek-
le aldýðý dolgun ücreti elbette özleyecekti. Ne var ki, emekli olma-
sý gerekiyordu. 

Müteahhit, iyi iþçisinin ayrýlmasýna üzüldü ve ondan, kendine
bir iyilik olarak son bir ev yapmasýný rica etti. Marangoz, bu tekli-
fi kabul etti ve çalýþmaya baþladý. Fakat, gönlü yaptýðý iþte deðildi,
bu çok açýk biçimde görülüyordu. Baþtan savma bir iþçilik yaptý ve
kalitesiz malzeme kullandý. Kendini adamýþ olduðu mesleðine böy-
le son vermek ne büyük talihsizlikti!..

Ýþini bitirdiðinde iþvereni, evi gözden geçirmek için geldi. Dýþ
kapýnýn anahtarýný marangoza uzattý. "Bu ev senin." dedi, "Sana
benden hediye."

Marangoz, þoka girdi. Çok utanmýþtý! Keþke yaptýðý evin kendi
evi olduðunu bilseydi, böyle yapar mýydý hiç!

Hayat, herkes için biraz böyledir. Her an kendi hayatýmýzý kura-
rýz. Çoðu zaman da, yaptýðýmýz iþe elimizden gelenden daha azýný ko-
yarýz. Sonra da, marangoz gibi þaþkýnlýkla kendi kurduðumuz evde
yaþayacaðýmýzý anlarýz. Eðer, hayatý yeniden yaþayabilsek eski hatala-
rýmýzý yapmaz ve her þeyi daha iyi kurarýz, fakat geriye dönemeyiz.

Bu marangoz sizsiniz, biziz sevgili dostlar. Her gün bir çivi çakar,
bir tahta koyar ya da bir duvar dikersiniz. Bugün yaptýðýnýz davra-
nýþlar ve seçimler, yarýn yaþayacaðýnýz evi kurar. Öyle ise onu akýl-
lýca kurun. Unutmayýn, paraya ihtiyacýnýz yokmuþ gibi çalýþýn. Hiç
incinmemiþ gibi sevin. Kimse izlemiyormuþ gibi dans edin…
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insanlara dert anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur.
Bu konuda ýsrarcý olmanýn anlamý da yoktur. Hem canýnýz sýkýlýr,
hem saðlýðýnýz. En iyisi iþi uzatmamaktýr.  

4477.. MMuuttlluulluukk ÝÝsstteemmeekkllee BBaaþþllaarr:: Mutlu olmak, neyi istediðinizle
doðrudan ilgilidir. Ama bu istek doðrudan bir þeyin olmasýný deðil,
bizzat mutluluðun kendisini istemektir. Kýsacasý; mutlu olmamýz
için mutlaka arzuladýðýmýz isteklerin gerçekleþmesi þart deðildir.
Onlar olsa olsa birer vasýtadýr mutlu olabilmemiz için. Özlemek ve
hayal etmekle de ulaþýlabilir mutluluða. Yeter ki, içimizde ona ulaþ-
mak için yanan bir ateþimiz olsun. Yeter ki, ona ulaþmak için ka-
yýtsýz þartsýz bir istek duyalým. 

4488.. MMuuttlluulluukk ÝÝnnaannççllaarrllaa GGeelliiþþiirr:: Her insan topluluðu, az veya
çok, bir inanca sahiptir. Adýna doða deseler, baþka söylemler de
bulsalar, ateistlerin bile kendilerince birer inançlarý vardýr. Çünkü
insan, yalnýzca etten ve kemikten ibaret bir varlýk deðil; onun yü-
reði var, gönlü var, ruhu var. Ýnançlarýmýz olmasaydý eðer, acýlara
katlanamaz, güzellikleri hazmedemezdik.

4499.. MMuuttlluulluukk PPaayyllaaþþmmaakkllaa BBüüyyüürr:: Mutluluk vermekle baþlar.
Yükselen, olgunlaþan insanlar, hep vererek yükselmiþ ve olgunlaþ-
mýþlardýr. Emeðinizle, gönlünüzle, yüreðinizle elde ettiklerinizin bir
bölümünü, ona en çok ihtiyacý olanlarla paylaþmaktan daha doyu-
rucu bir duygu olamaz.

5500.. MMuuttlluulluuððuunn YYoolluu SSeevvggiiddeenn GGeeççeerr:: Mutluluk, güzelliði yaka-
lama sanatýdýr. Her þeyi iyi yönleriyle görmek, kötüye prim verme-

den gönül doygunluðuna ulaþmaktýr. Kötü olan ne
varsa görmezden gelmek, bir anlamda üç maymunla-
rý oynamaktýr. Sevgiyle birlikte insanlarýn gülen yüz-
lerini görmeye baþlarýz. Dünyaya seven gözlerle baka-
rýz. Mutluluðu yaþarýz.
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gören son görüþ de onu, kültürel hoþgörü ve kardeþliðe dayalý bir
ülke kurma peþinde olan bir fatih olarak tanýmlýyor. 

Bu birbirine hiç benzemeyen, ancak tek bir kiþiye atfedilen ka-
rakter özelikleri arasýnda önümüzü kolay kolay göremesek de, yo-
lu Anadolu'dan da geçen bu liderin komutanlýk sýrlarýna dair söy-
lenecek sözler olmalý diye düþündük ve Ýskender'in zaman zaman
ona asi gelip ayaklansa da Yunanistan'dan Hindistan'a kadar olan
topraklarý komutanlarýnýn peþi sýra arþýnlayan ordusuna uyguladý-
ðý motivasyon taktiklerine dair bir yazý hazýrladýk. Gördük ki, ön-
celeri daha insancýl ve geleneksel metotlar kullanan Ýskender, top-
raklarýný geniþlettikçe hileli ve insafsýz, pek de tekin olmayan stra-
tejiler uygulamaya koyulmuþ. Öyle ya da böyle, sýra dýþý bir komu-
ta ve motive etme kabiliyetine sahip olmasaydý, tarihin kendisine
biçtiði "efsanevi kahraman" rolünün altýndan kolay kolay kalka-
mazdý. Ýþte Büyük Ýskender'in ordusunu yönetme taktikleri:

Güven vve EEþitlik ÝÝlkesi
Büyük Ýskender savaþ arkadaþlarýna, beraberinde çalýþanlara ve

askerlerine güvenir, bunu onlara hissettirirdi. Hatay yakýnlarýna
Perslerle çarpýþtýðý Ýssos Savaþý sýrasýnda gerçekleþen þöyle bir olay
anlatýlýr: Bu çetin savaþ sýrasýnda Ýskender ateþlenmiþ, yataða düþ-
müþtür. Üst düzey generallerden Parmenio, Ýskender'e, doktoru
Philip'in Pers imparatoru Darius'tan rüþvet aldýðýný ve ilaç yerine
kendisine zehir verdiðini öne süren bir mesaj gönderir. Bu notu
okuyan Ýskender anýnda ilacýný içer ve ardýndan bu notun yazýlý ol-
duðu kâðýdý doktorunun eline tutuþturur. Böylece, doktoru Philip'e
ne kadar güvendiðini hayatýný riske atarak göstermiþ olur. 

Ödüllendirme

Ýskender, yeni evli ya da çocuklu askerlere savaþ süresinde ev-
lerine gitme izni veriyordu. Maðlup edilen ordunun hazineleri
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Kendini kkeþfetmiþ bbüyük aadamlar
Herkes kendi görüþ açýsýyla deðerlendirir tarihteki güzel insan-

larý. Onlar bizim için kendini geliþtirmiþ, hayatýn deðerini bilmiþ,
ruhunu keþfetmiþ insanlýðýn tadýný çýkarmýþ kiþilerdir. Benim lis-
temdeki kiþilerin bazýlarýn sayayým izninizle: Musab bin Ömer,
Neyzen Tevfik, Büyük Ýskender, Che, Tarýk bin Ziyad, Mevlana,
Köroðlu, Karacaoðlan, Fatih gibi bir yelpazededir benim güzel in-
sanlarým. Onlar hem fedakarlýðýn hem de baþarýnýn zirvesine ulaþ-
mýþlardý. Daha baþka baþarýlý insanlar biliyoruz ama benim için en
güzel baþarý içinde zekilik ve fedakarlýk barýndýrandýr.

Hadi gelin bunlardan birini Büyük Ýskender'i biraz inceleyim. 

Pers Ýmparatorluðu'nu yýkarak Yunanistan'dan Hindistan'a uza-
nan topraklarda hâkimiyet kuran efsanevi lider Makedonyalý Bü-
yük Ýskender'in 35.000 kiþilik orduyu kilometrelerce peþinden sü-
rükleyen baþarý sýrrý neydi? Tarih, Eski Yunan'la Doðu'yu buluþtu-
ran, Araplarca Zülkarneyn olarak anýlan Büyük Ýskender adýna
birbiriyle çeliþkili pek çok not düþmüþ. Komutanlýk sýrlarýna, özel
yaþamýna, hýrslarýna, tutkularýna, anne-babasýyla iliþkilerine dair
yazýlýp çizilenler 2300 yýl öncesinin gizemli lideri hakkýnda güveni-
lir birer kaynak teþkil eder mi bilinmez ama, söylenen bunca þey bu
sýra dýþý kahramaný daha da esrarengizleþtiriyor. 

12 yaþýndayken Aristo'dan ders almaya baþlayan, 16 yaþýnday-
ken Roma'ya karþý savaþan babasý kral Philip'in yerine ülkeyi idare
eden, 20 yaþýndayken tahta çýkan bu komutan için hâlihazýrda 3
farklý karakter tahlili mevcut. Bunlardan birincisine bakarsak Ýs-
kender eþi benzeri görülmemiþ derecede gaddar, gözü dönmüþ ve
acýmasýz bir adamýn tekiymiþ. Ýkinci görüþe göreyse, aslýnda iyi bir
kiþi olan Ýskender, doðu seferiyle sonu gelmez bir fethetme arzusu-
na tutulmuþ, karakteri deðiþmiþ, gözünü hýrs bürümüþ ve böylece
de kendi çöküþünü, sonunu hazýrlamýþ. Ýskender'i bir aziz gibi
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Ýskender'i, kendisini ölüme götürebilecek bu gözü kara atýlganlýða
sevk eden bir diðer neden de askerlerin zihinlerine kurtuluþun tek
yolunun zafer elde etme olduðunu, bu anlamda ölmenin olaðanüs-
tü bir durum gibi algýlanmamasý gerektiði fikrini sokmaktý. Liderin
savaþma isteðinin derecesini göstermesi açýsýndan etkili olan bu
motivasyon yöntemi, özellikle bir komutanýn astlarýný harekete ge-
çirme söz konusu olduðunda hatýrý sayýlýr bir yöntem olarak ele alý-
nýr. Buradan çýkardýðýmýz bir diðer sonuç da Ýskender'in Pers kral-
larý gibi muhafýzlarý tarafýndan korunmak için deðil, onlara yol gös-
termek, liderlik etmek, ateþ ve heyecan vermek için savaþ mey-
danlarýnda bulunduðudur.    

Hitabet YYeteneðini KKullanma

Savaþ sonrasý orduya seslenen Ýskender, yaptýðý konuþmada sa-
vaþta elde ettiði baþarýlarý, ele geçirdiði topraklarý Makedonya'yý
Yunan Devletleri'nin önderi durumuna getiren babasý Philip'in ba-
þarýlarýna nispet ederek dile getiriyordu. Bu da onun olduðundan
daha üstün ve yetenekli bir komutan olarak görülmesini saðlýyordu. 

Ordudan gelen þikâyetler karþýsýndaysa, kendisinin orduyu güç
duruma sokmadýðýný, ancak askerlerin onu savaþýn güç zamanla-
rýnda yarý yolda býraktýðýný ifade ediyordu. Yalan söylemiyor; ancak
üstün hitabet yeteneðini ustaca kullanarak askerlerin zihinlerini
kolayca manipüle edebiliyordu. Kullandýðý bu ikna edici dil ve re-
torikle, ne yapýp edip, tüm itiraz ve þikâyetler karþýsýnda üste çýk-
mayý baþarýyordu her seferinde. 

Büyük ÝÝskender''in DDüzenlediði SSahte MMektup

Aktarýlan bir baþka olay da Pers Kralý Darius'un Ýskender'e gön-
derdiði bir mektuba dair… Darius Ýskender'e bir mektup göndere-
rek eðer savaþa son verir, dostluk anlaþmasý imzalarsa Asya'nýn ba-
týsýndaki topraklarý kendisine vereceðini vaat eder. Ancak Ýskender'in
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talan edildikten sonra, askerlerine savaþ sonrasý toplanan ganimet-
lerden sunardý. Savaþta öne çýkanlara da niþan ve hediyeler veri-
yor, bir sonraki çarpýþmada baþarýlý olanlar için yeni ödüller vaat
ediyordu. 

Savaþ SSonrasýnda YYaralýlarý DDinleme

Savaþýn ardýndan Ýskender ordunun arasýnda teker teker gezi-
yor, yaralýlarla onlara güç vermek için birer birer ilgileniyordu. As-
kerler baþlarýndan geçenleri anlatmalarýný istiyor ve hikâyelerini
abartmalarýna sesini çýkarmýyordu. Bu ordu için bir psikoterapi iþ-
levi görüyor, lider ve ordusu arasýnda yakýn iliþkilerin oluþmasýný
saðlýyordu. 

Ölenlerin AArdýndan MMerasim DDüzenleme

Savaþta ölenler için gösteriþli bir yürüyüþ ve cenaze merasimi
düzenliyordu. Bu da hayatta kalan askerlere komutanlarýnýn ken-
dilerine ne kadar saygý duyduðu mesajýný iletiyordu. 

Kendini AAteþe AAtma

Makedonya ordusu için korkaklýk, asi gelmekten daha fazla
ayýplanan ve onur zedeleyen bir davranýþtý. Bunu bilen Büyük Ýs-
kender, ordu yorulduðu, yer yer çözülmeler ve isyanlar gerçekleþti-
ði zamanlarda karþý birlikteki okçularýn tek hedefi olacak þekilde
öne atýlýyor ya da þehrin duvarlarýna týrmanýyordu. Liderlerinin
kendisini böyle bir tehlikenin içine atmalarý karþýsýnda daðýlmýþ ve-
ya isyan durumunda olan ordu bir araya geliyor ve Ýskender'in ta-
kipçisi oluyordu. Savaþýn en ciddi ve tehlikeli zamanlarýnda haya-
tý pahasýna aldýðý bu risk orduyu ayaklanma zamanýnda bile düþ-
mana karþý savaþmaya yönlendirme taktiði olarak görülmektedir.
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Büyük ÝÝskender''in AAðzýndan BBaþþarý SSýrlarý

Diðerlerine üstün gelmemin sebebi kudretim ve ordularýmýn
gücü deðil, mükemmelliðin ne anlama geldiðini biliyor olmamdýr.

Kiþi tüm dünyaya yetmediðinde, mezara yetecek demektir.

Gayret edip çalýþan bir insan için, imkânsýzlýk kavramý söz
konusu olamaz. 

Atina'da iyi bir isim yapabilmek adýna çetin güçlüklerle yüz-
leþmek zorunda kaldým.

Yaþýyor olmamý babama, iyi yaþýyor olmamý da öðretmenime
borçluyum.

Yavaþ yavaþ eriyip gözden kaybolarak unutulmaktansa, yanýp
kül olmak yeðdir. 

Dünya inanç ve ümide dair bir fikir birliði içinde olamasa da
hala herkes merhamet ve yardýmseverlikten söz ediyor.

Meçhullük ve karanlýklarla dolu uzun bir hayat yerine, zafer-
le taçlanan kýsacýk bir ömrü tercih ederim. 

Birimizin nasýl davranacaðýnýn, tümümüzün kaderine baðlý
olduðunu unutma!  

Sana hardal tohumu gönderirsem, zaferimin ne kadar acý ol-
duðunu tadar, tanýr ve anlarsýn.  

Ýnsanlarý dar kafalýlarýn yaptýðý gibi, barbarlar veya Yunanlý-
lar diye ayýrmam hiçbir zaman, kökenleri ya da ýrklarý beni ilgilen-
dirmez. Benim için önemli olan erdemdir. Gözümde her iyi yaban-
cý, bir Yunanlýdýr; her kötü Yunanlý da bir barbardan beter durum-
da olan kiþidir.     

Yunanistan'da büyük düþünür Diyojen'in yaþadýðý yer olan Ko-
rint'e yolu düþen Ýskender, bu zatýn yaþamýný sürdürdüðü fýçý içinde
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istediði daha fazlasýdýr. Bunun üzerine bu mektubu saklar ve doy-
mak bilmez ele geçirme tutkusuyla sahte bir mektup düzenler. Da-
rius'un aðzýndan yazdýðý bu mektupta onu oldukça küstah bir kiþi
gibi gösterir. Bu sahte mesajý okuyan Büyük Ýskender'in savaþ arka-
daþlarý Darius'un teklifini geri çevirirler. Tabi aslýnda neyi kaçýrdýk-
larýndan bihaberdirler.

Asya'nýn fatihi olma yolundaki Büyük Ýskender'in 33 yaþýnda
ateþli bir hastalýkla gelen apansýz ölümü, Gordion düðümünü tek
bir kýlýç darbesiyle bölerkenki sabýrsýzlýðýný hatýrlatýr. Kim bilir, za-
man zaman baþarýya hileli yolardan ulaþmak isteyen bu efsanevi
komutan, düðümü sabýrla ve usulüne uygun yöntemlerle çözmeyi
tercih etseydi, kehanet gerçekleþecek ve Büyük Ýskender, Büyük
Asya Fatihi olarak anýlacaktý belki de… 
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AAttaassooyy MMüüffttüüooððlluu''ddaann 77 ööððüütt

Dýþýmýzdaki ihtilaflar, içimizdeki ihtilaflar yüzündendir.

Dýþýmýzdaki engeller, içimizdeki engeller yüzündendir. 

Dýþarýda gördüðümüz zorluklar, içimizde karþýlaþtýðýmýz zorluklar yü-
zündendir. 

Dýþýmýzdaki kopuk halkalar, içimizdeki kopuk halkalar yüzündendir. 

Dýþýmýzdaki düzensizlik, içimizdeki düzensizlik yüzündendir.

Ýnsan, zaman nezdinde belirttiði kýymet ve taþýdýðý deðerlerle deðil,
hakikat nezdinde belirttiði kýymet ve taþýdýðý deðerlerle insandýr...

Hakikat geçmiþlere özgü bir öykü deðildir. Geçmiþlerde gerçeði do-
kuyan hakikattir, geleceklerde gerçeði dokuyan yine hakikat olacaktýr.
Bütün zamanlarýn kirli saçlarý hakikatin taraðýyla taranmýþtýr, taranmak-
tadýr.
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Keþfin bbir bbaþka aanah-
tarý sýra ddýþý oolmaktýr 

Herkesin yaptýðýný yapmayý
býraktýðýmýz zaman, hep böyle
gidenleri böyle gitmemeye doðru
sürüklediðimiz zaman, eski köye
yeni adet getirdiðimiz zaman ha-
yata ve kendimize daha baþka
açýlardan bakabiliriz. Kendi ha-
yatýmda da etrafýmdaki özel ör-
neklerde hep sýra dýþýlýðýn ka-
zandýrdýklarýna þahit oldum. 

Tarihteki önemli insanlarýn
baþarýlarýnýn altýnda mutlaka bir
sýra dýþýlýk vardý. Mesela Cengiz
Han tek baþýna tarihi deðiþtirken kendinden önce kimsenin yap-
maya cesaret edemediklerini yapmýþtý. Ýþte onlardan birkaçý: 

* Cengiz Han savaþçý kimliði yanýnda politik, idari ve sosyal
anlamda da ülkesini etkileri bugüne dek uzanan pek çok yenilikle
tanýþtýrmýþ. Ýþte Cengiz Han'ýn bir devlet adamý olarak dünya tari-
hine etkileri:  

* Geniþ sýnýrlara yayýldýðý Moðol Ýmparatorluðu Rusya ve Çin gi-
bi Asya ülkelerinin kültürlerini derinden etkilemiþ. Kontrol altýna
aldýðý her bölgede aristokrasiye son veren Cengiz Han, üstün zekalý
ve kabiliyetli kiþilerin yönetime geldiði bir idare biçimini benimsedi. 

* Büyük bir posta sistemi kurdu. 

* Abaküs ve pusulanýn Asya'da yaygýnlaþmasýný saðladý.

* Evrensel bir alfabenin yayýlmasý için çalýþtý. Okur-yazar olma-
dýðýna dair genel bir kaný yaygýnken, son bulunan Çin ve Moðol
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oturup güneþlendiðini ve Ýskender'i pek de umursamýyor göründü-
ðünü fark eder. Diyojen'in bu hali karþýsýnda çok þaþýran Ýskender,
onun için bir þey yapmak ister. Diyojense þöyle yanýtlar Ýskender'i:
"Gölge etme; baþka ihsan istemem." Bu cevap üzerine þaþkýnlýðý bir
kat daha artan Ýskender'in aðzýndan, "Eðer Ýskender olmasaydým,
Diyojen olmak isterdim." sözleri dökülüverir. Ýþte Ýskender'i büyük
yapan ayný zamanda bu kafa yapýsýdýr.
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ÝÝyyiilliikk vvee kkööttüüllüükk
Yaþlý kýzýldereli reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuþ, az öte-
de birbiriyle boðuþup duran iki kurt köpeðini izliyorlardý. Köpeklerden
biri beyaz, biri siyahtý ve on iki yaþýndaki çocuk kendini bildi bileli o
köpekler dedesinin kulübesi önünde boðuþup duruyorlardý. 
Dedesinin sürekli göz önünde tuttuðu, yanýndan ayýrmadýðý iki iri kurt
köpeðiydi bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için bir köpeðin yeterli
olduðunu düþünüyor, dedesinin ikinci köpeðe neden ihtiyacý olduðu-
nu ve renklerinin neden siyah ve beyaz olduðunu anlamak istiyordu
artýk. O merakla sordu dedesine. Yaþlý reis, bilgece bir gülümsemey-
le torununun sýrtýný sývazladý:
- Onlar benim için iki simgedir evlat. 
- Neyin simgesi?
- Ýyilik ile kötülüðün simgesi. Aynen þu gördüðün köpekler gibi, iyilik
ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onlarý seyrettikçe
ben hep bunu düþünürüm. Onun için yanýmda tutarým onlarý. 
Çocuk, sözün burasýnda; 'mücadele varsa, kazananý da olmalý' diye
düþündü ve her çocuða has, bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi: 
- Peki, sence hangisi kazanýr bu mücadeleyi?
Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktý torununa ve þöyle dedi:
- Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem!
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generaller önde bulunan süvarilerle keþfe çýkar, saldýrýr ve geri dö-
nerlerdi. Asýl birlikse Uygurlarýn yüksek teknolojileriyle donatýl-
mýþ silahlarla geride beklerlerdi. 

* Askerler savaþ sýrasýnda ihtiyaç duyacaklarý alet ve araçlarý
temin etmekle yükümlüydüler. Yanlarýnda getirdikleri yüksek rüt-
beli kumandanlar tarafýndan kontrol edilirdi. 

* Her askerin birden fazla atý bulunur ve atlarýn yorulmamasý
için de savaþ sýrasýnda deðiþtirilerek kullanýlýrdý. 

* Erkek askere gittiðinde evde ve askerde onun yerini kadýn
alýrdý. 

* Cengiz generallere kendi yetkileri verir, bunlar önde düþma-
na saldýrýrken, asýl birlikler ileri teknolojinin kullanýldýðý silahlarla
geride beklerlerdi. 

* Savaþta askerler yarý aç býrakýlýrdý. Çünkü tok olan askerin
savaþta verimli olamayacaðý inancý hakimdi. 

* Savaþta elde dilen ganimetler askerler arasýnda eþit þekilde
taksim edilirdi. 
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kaynaklarý Cengiz Han oldukça kültürlü bir
adam olduðunu gösteriyor. Cengiz han'ýn
olduðu kanýtlanan eski bir el yazýsýnýn içeri-
ðine bakýlýrsa, Cengiz Han Tao vaaz metin-
lerinin bile okuyabiliyormuþ. 

* Moðol Ýmparatorluðu'nun Ýpek Yolu-
nu yeniden inþasý çalýþmalarýnda saðladýðý
politik istikrar Çin, Orta Doðu ve Avrupa

arasýnda seyahat ve ticaretin geliþmesine olanak verdi.

* Moðollarýn Asya'da egemen olmasýyla eski Göktürk toprak-
larýnda yaþayan Türk boylarý Batý'ya göç etmeye baþladýlar. 

* Ýþkenceyi yasaklayan Cengiz Han, öðretmenleri ve doktorla-
rý vergiden muaf tuttu. 

* Hâkimiyeti altýnda bulunan kiþilere din özgürlüðü tanýdý.

* Koyduðu kurallarý Moðolca bir yasa kitabýyla metinleþtirdi. 

* Asya'da tek ve büyük bir devletin egemen olmasýyla iktisadi
yaþamda önemli deðiþiklikler meydana geldi. Ülkeler arasýnda sý-
nýrlar ve gümrükler ortadan kalkarken, Asya'nýn genelinde ticaret
önemli ölçüde canlandý.  

* Cengiz Þaman inancýna sahip olmakla birlikte, siyasal olarak Ýslam
ülkelerine yakýnlaþmasýyla pek çok Moðol Ýslamiyet'i kabul etti. Böylece
Asya'daki dinler mücadelesinde hatýrý sayýlýr bir rol üstlenmiþ oldu.

* Cengiz'in ordusu onluk sistem ve hareketli birliklere dayaný-
yordu. Onlara, yüzlere, binlere ve onbinlere(tümenlere) ayrýlan
orduda tümenler birbirlerinden baðýmsýz olarak hareket etme hak-
kýna sahipti.  Cengiz han generalle kendi yetkilerini veriyor ve bu
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Ýyiliði, hastalýðý, sefaleti, mutluluðu, zenginliði, fakirliði
yapan zihindir.

Edmund Spencer
YY

Hayatýnýzý cesurca kabullenin, baþarýya dönüþtüðünü
göreceksiniz.

Emerson

YY



Verimli çalýþmayý sakýn iþ üzerinde geçirdiðin zamanla ölçüp
de, eh bugün þu kadar saat çalýþtým, yetiþir deme. Çalýþmanýn so-
nucuna ve öðrendiðine bak.

Bir iþe baþladýðýn, bir dersi öðrenmeye baþladýðýn, bir kitabý
okumaya koyulduðun zaman telaþ edip sabýrsýzlanma. Sakin ve
metin ol, yol al; fakat acele etme. Sindirerek çalýþ ve öðren.

Dikkat et! Sözlerin ve yazýlarýn kýsa, açýk ve anlamlý olsun.

Bir iþi yapýp yapmamakta kararsýzlýða düþtüðün vakit, iki þýk-
tan her birinin fayda ve zararlarýný iyice hesapla. Faydasý çok, zara-
rý az olan þýkký tercih et.

Bir iþe öfkeli ve sinirli iken karar verme. Bekle öfken geçsin.
Zira öfke ile kalkan zararla oturur.

Çok konuþma. Yerinde ve özlü konuþ. Kýymet ve tesir çok
sözde deðil, yerinde ve özlü sözdedir. 

Kimsenin yüzüne karþý söyleyemediðini arkasýndan söyleme
ve bil ki arkadan konuþma korkaklýðýn en kötü þeklidir.

Kimsenin cahilliðini yüzüne vurma. Bil ki insanlarý en çok
kýzdýran ve gücendiren, cahilliklerinin yüzlerine vurulmasýdýr.

Yalan söyleme. Yalan söyleyen yakalanma korkusu içinde ya-
þayan hýrsýz gibidir.

Daima olduðun gibi görün, göründüðün gibi ol. Olduðundan
fazla görünmek isteyen, karþýsýndakilere kendi ahmaklýðýný göster-
miþ olur.
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Türk uusulü kkendini
keþfetme ööðütleri

Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat
Baþgil'in "Gençlerle Baþbaþa" kita-
býnda çok sevdiðim bölümler vardýr
ve kaç kere okudum bilemiyorum.
Kendi kültürümüze ait bir insanýn

hayatý, baþarýyý, kendini tanýmayý ve keþfetmeyi bu kadar güzel
özetlemesi çok hoþuma gitmiþti. Sizlerle Baþgil hocanýn bu güzel
önerilerini paylaþmak istiyorum.  

Çalýþma için uygun gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve
her saat çalýþmanýn en uygun zamanýdýr.

Çalýþmak için uygun yer ve köþe arama. Bil ki, her yer ve her
köþe çalýþmanýn en uygun yeridir.

Bir günde ve bir zamanda yapman gereken bir iþi ertesi güne
býrakma. Zira her günün derdi gibi, iþi de kendine yeter.

Bir zamanda yalnýz tek bir iþ yap, yalnýz bir ders, bir kitap,
hatta bir fasýl üzerinde çalýþ. Ta ki, dikkattin ve kuvvetin yayýlýp za-
yýflamasýn. Bir zamanda birden fazla iþ yapayým diyen, hiçbirini
tam ve temiz yapamaz 

Devamlý ve planlý çalýþ. Ve her gün ayný saatlerde mutlaka
çalýþmaya otur. Çalýþmayý uzun süre kesip terk etme. Hasta ve yor-
gun deðilsen tatil aylarýnda bile yavaþ ve az da olsa çalýþ ki, çalýþ-
ma alýþkanlýðýn körlenmesin ve tekrar çalýþmaya koyulmak için
zahmet çekmeyesin.

Bir iþ üzerinde yorulursan dinlenmek için iþini deðiþtir ve ça-
lýþma hýzýný yavaþlat. Fakat dinlenme bahanesi ile, asla boþ oturma.
Boþ oturanýn içi iþlemeyen demir gibi pas tutar.
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Büyük adamlarýn hatalarý güneþ tutulmasýna benzer,
onlarý herkes görür. 

Cucong

YY



de akýllýca olmaz mý? Cüzdanýnýza koyduðunuz her on sikkeden do-
kuzunu kullanmak için geri alýn. Kýsa süre içinde dolacak olan cüz-
danýnýzýn artan aðýrlýðýný hissetmek, sizi memnun edecektir.

22.. AAþþaammaa ((HHaarrccaammaallaarrýýnnýýzzýý kkoonnttrrooll aallttýýnnaa aallýýnn))

Keyif için yaptýðýnýz harcamalar ile zorunlu harcamalarýnýzý bir-
birinden ayýrt etmelisiniz. Dikkatlice, alýþkanlýklarýnýzý düþünün.
Burada en çok karþýlaþýlacak alýþkanlýk, kabul edilmiþ olan belirli
harcamalardýr. 

Akýllýca davranýrsak, bu harcamalarý en aza indirebilir veya sýfýr-
layabilirsiniz. Parolanýz, harcanan her para için deðerinin yüz misli-
ni istemek olsun. Gerekli olan bütçeyi hesaplarken, cüzdanýnýzý þi-
þirmekte olan onda bire sakýn dokunmayýn. Býrakýn, o sizin gerçek-
leþmekte olan en önemli arzunuz olsun. Bütçeniz üzerinde çalýþma-
ya devam edin, size yardým etmesi için sürekli olarak ayarlamalar
yapýn. Þiþman cüzdanýnýzý korumak için, onu asistanýnýz yapýn.

33.. AAþþaammaa ((SSaahhiipp oolldduuððuunn aallttýýnnýý ççooððaalltt))

Size söylediðim gibi, bir adamýn serveti cüzdanýnda taþýdýðý pa-
ralarda deðil, cüzdanýnýn sürekli olarak dolu olmasýný saðlayan ge-
lirinde ve sürekli olarak cüzdanýna akan altýn kaynaðýndadýr. Her-
kesin arzu ettiði de budur. Hepinizin arzu ettiði þey bu; çalýþsanýz
da, gezseniz de sürekli olarak akan bir gelir.

Vasat bir gelir ile baþlayýp, sahip olduðum birikimler ile benim
için çalýþýp daha fazla kazandýran altýn çalýþanlar haline getirdim.
Bu altýn çalýþanlar, onlarýn ürünleri ve onlarýn da ürünleri ile, ka-
zançlarýn inanýlmaz boyutlara gelene kadar hep birlikte çalýþtýlar.

Çalýþtýrdýðýn her para, týpký çayýrdaki ayný türden sürünün ken-
di kendini çoðalttýðý gibi çoðalarak, cüzdanýna doðru akan servet
kaynaðý ile sonsuz gelir kaynaðýn olacaktýr.
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Her þþey oolmasa bbile hher þþeyin yyarýsý pparadýr
Hayatýmýzý sürdürmek için paranýn ne kadar gerekli olduðunu

hepimiz biliyoruz. Ben paraya olan ihtiyacýnýn oranýný sana býraký-
yorum. Ama þunu söylememede izin ver sevgili dostum: Para kesin-
likle hayatýmýzýn her þeyi deðil. Parayý ve paranýn çerçevelediði eko-
nomik durumlar hayatýmýzýn yarýsýný oluþturabilir. Yeterki bu oran
daha fazla artarak yaþamýmýzýn rotasýný paraya sabitlemeyelim. 

Nasýl para kazanabiliriz. Bunun herkes için yöntemi farklýdýr. Ge-
lin George S.Clason "Babil"in en zengin adamý" adlý kitabýnda para
kazanmak için önerdiði yedi aþamalý süreci birlikte inceleyelim. 

11.. AAþþaammaa ((CCüüzzddaannýýnnýý ddoolldduurrmmaayyaa bbaaþþllaa))

Para kazanmanýn birçok yolu var. Bu yollarýn hepsi birer altýn
kaynaðýdýr ve iþçiler bu kaynaktan akan altýnlardan bir kýsmýný
cüzdanlarýna doðru yönlendirmektedir. Böylelikle az ya da çok, he-
pinizin cüzdanýna doðru akan bir altýn kaynaðý olur. Deðil mi?

Eðer rahat yaþamak istiyorsanýz, sahip olduðunuz iþ imkanlarýný
kaynak olarak görüp, onlardan faydalanarak baþlayabilirsiniz. Bu sizce
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Herkes aylýk olarak cüzi bir miktarda para ödeyerek kendisini
sigorta ettirecek. Sigorta olan kiþi öldüðü zaman, biriken yüklü
miktardaki para ailesine verilecektir. Bunu gerekli olarak görüyor
ve tavsiye ediyorum.

Geleceði deðil de, þu aný yaþadýðýmýzdan, amaçlarýmýza ulaþabil-
mek için gereken herþeyi yapmalý ve her fýrsatý deðerlendirmeli-
yiz.Yaþlýlýk dönemin ve aileni korumak için gerekli olan ihtiyaçla-
rýný önceden temin etmelisin. 

77.. AAþþaammaa ((PPaarraa kkaazzaannmmaa yyeetteenneeððiinnii ggeelliiþþttiirr))

Baþarýlý olmaya, onu arzu ederek baþlamalýyýz. Arzularýnýz kesin
ve saðlam olmalý. Sýradan arzular, zayýf isteklerdir. Bir adamýn zen-
gin olmayý istemesi için küçük arzular yeterlidir. Bir adamýn beþ
parça altýn arzulamasý, somuttur ve bunu gerçekleþtirmek için ýs-
rarcý olacaktýr. Servetin artmasýný saðlayan iþlem þudur: önceleri az
miktarda olan servet, yöntemini öðrenip, daha yetenekli olduðu-
nuz zaman fazlalaþýr.

Ne kadar çok bilgi sahibi olursak, o kadar çok kazanýrýz. Boþ bir
cüzdana dair 7. ve son çare, kendi gücünü geliþtirmek, çalýþýp da-
ha bilgili olmak, daha hünerli olmak, kendini saygý duyduðunu ka-
nýtlar þekilde davranmaktýr. Böylece kendine güvenerek, senin
için çok önemli olan arzularýna baþarýlý bir þekilde ulaþabilirsin.
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44.. AAþþaammaa ((SSeerrvveettiinniinn zzaarraarr ggöörrmmeessiinnee iizziinn vveerrmmee))

Yatýrým yapmanýn en önemli kuralý, sermayenin korunmasýdýr.
Herhangi bir alanda yatýrým yapmadan, karþýlaþacaðýn tehlikeleri
önceden araþtýrýp, bilmelisin. Aklýnýza çok fazla güvenerek, serve-
tinizi olasý yatýrýmlarýn tuzaklarýna emanet etmeyin. Paranýzýn kar
etmesini istiyorsanýz bu konuda tecrübe sahibi olanlara danýþýn. Bu
türden bir tavsiye beklenmeden verilir ve yatýrým yapmak istediði-
niz miktarýn toplamýna eþit deðerde altýna kolaylýkla sahip olmaný-
zý saðlar. Eðer sahip olduðun serveti kaybetmeni önlüyorsa, bunun
gibi þeyler onun esas deðeridir.

O zaman boþ bir cüzdaný doldurmaya dair 4.yöntem budur ve
en önemli etkisi, dolu  bir cüzdanýn boþalmasýný önlüyor olmasýdýr.
Akýllý adamlara danýþ. Tavsiyelerini dikkate al. Sahip olduklarý tec-
rübeler ile servetini zararlý yatýrýmlardan korumalarýna izin ver.

55.. AAþþaammaa ((SSaahhiipp oolldduuððuunn eemmllaakk kkaarr ggeettiirreenn bbiirr yyaattýýrrýýmm oollssuunn))

Bir adamýn kalbinin mutluluk ile dolmasý için kendi bahçesin-
deki aðaçtan incir ve kendi baðlarýndan üzüm yiyebilmesi, sahip
olduðu ev ile gurur duymasý gerekir. Böylece, sizlere tavsiyem, ba-
þýnýzý sokabilecek bir ev sahibi olmanýzdýr.

Ev sahibi olmanýz ile azalan harcamalar sayesinde sahip olduðu-
nuz geliri kendi zevkleriniz için harcayýp, arzularýnýz gerçekleþtir-
menin mutluluðunu tadacaksýnýz. 

66.. AAþþaammaa ((GGeelleecceeððee yyöönneelliikk kkaazzaannçç ssaaððllaayyýýnn))

Servet sahibi olmanýn kurallarýný anlayýþ biçiminden dolayý faz-
lasý ile kazanan kiþi, ileriye yönelik de düþünmelidir. Zamaný geldi-
ðinde hazýrlýklý olabilmesi için, yýllar boyunca faydalanabileceði be-
lirli yatýrýmlar planlamasý veya temin etmesi gerekmektedir.
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Yerinde sayanlar, yürüyenlerden fazla ayak patýrtýsý
yaparlar.   

Cenap Þahabettin

YY



11. Aðaç dikin, yabani otlarý yolun, býrakýn elleriniz kirlensin

12. Bez bebek ya da tahtadan oyuncak yapýn

13. Ýhtiyaçlarýnýzý artýrmak yerine isteklerinizi azaltýn

14. Kendinizi aðlamaklý hissettiðinizde aðlayýn

15. Diðer insanlarýn mutluluklarýna ortak olun

16. Gülmek için size eþlik edecek birilerinin olmasýný beklemeyin 

17. Her gün þükredin

18. Yaptýðýnýz hatalar için kendinizi affedin

19. Acý hissettiðinizde veya bir yeriniz aðrýdýðýnda hemen ilaç
almayýn

20. Ýlerlemek için kývýlcým oluþmasýna izin verin 

21. Sevdiðiniz insanlarla konuþurken onlarýn gözlerine bakýn

22. 1'in tüm sayýlarý içerdiðini unutmayýn

23. Saðanak altýnda þemsiyesiz gezmeyi deneyin

24. Baþkasý için hoþ bir þey yapýn

25. Günlük hayat içinde çevredekilerden gelecek mesajlarý ka-
çýrmamak için gözlerinizi ve kulaklarýnýzý açýk tutun

26. Sabýrlý olun

27. Yeþil renkli bir þeyler yeyin

28. Deðiþtirebileceklerinizi deðiþtirin ve geri kalanýný kendi ha-
line býrakýn

29. Hakikatle el ele olun

30. Neþe ve gülücükle dolu günleriniz öfke ve keder dolu gün-
lerine aðýr bassýn her zaman
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Mutlaka bbir llisteniz oolsun
Ýster mutluluk listesi, ister hayattan keyif alma listesi, ister hu-

zurlu yaþama listesi deyin. Mutlaka ama mutlaka kendinize bir
liste yapýn. Bu listede hayatýn her alanýna dair notlarýnýz olsun.
Öncelikle kendinize sonra da tüm insanlýða yapabileceðiniz öneri-
ler olsun. 

Ýþte benim kendi listem. Sizde kendi listenizi yaptýktan sonra
bana ulaþtýrýn. Mutlaka sizin listelerinizden benimde öðreneceðim
öneriler olacaktýr. 

1. Birine yardým eli uzatýrken, baþka birine çelme takmadýðýnýz-
dan emin olun

2. Her zaman eski, rengi solmuþ bir kot pantolonunuz olsun

3. Baþarýsýzlýklarýnýz kadar baþarýlarýnýzý da anmayý unutmayýn

4. Dolabýn bir köþesinde kalmýþ ve hiç yakýlmamýþ bir mumu yakýn

5. Mükemmellik için deðil daha iyisi için çalýþýn

6. Baþarýlý olamayacaðýnýzý söyleyen sesin yalan söylediðini
unutmayýn

7. Günde en azýndan bir kez oturun ve hiçbir þey yapmayýn

8. Kaç yaþýnda olursa-
nýz olun tüm doðum
günlerinizi kutlayýn

9. Kendinizi en son sý-
raya koymayýn   

10. Yaþamda kendinize
koyduðunuz sýnýrlarý be-
lirleyin ve bunlarý neden
koyduðunuzu öðrenin
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51. Her dakikayý yakalayýn ve dolu dolu yaþayýn

52. Son birkaç yýldýr kullanmadýðýnýz bir þeyi ihtiyacý olan biri-
ne verin ya da satýn.

53. Kendini küçük görmekten vazgeç

54. Düþündüklerinizi ve hissettiklerinizi sahiplenin

55. Kendini þýmartýn

56. Sakýn çocuklarý üzecek ve incitecek bir þey yapmayýn

57. Uykudan önce baharatlý bir þeyler yiyin

58. Ýhtiyacý olan bir kiþiye yardým etmeye gönüllü olun

59. Ýþinize, eþyalarýnýza ya da çevrenizdeki kiþilere aþýrý düþ-
künlük göstermekten kaçýnýn

60. Yarým býraktýðýnýz bir iþi tamamlayýn

61. Ýçten olun

62. Öfkenizi yapýcý bir þekilde yenin

63. Yokluktan çok varlýk üzerine konuþun; çünkü hakkýnda
düþündüðünüz þey büyür

64. Kendin bir kurbaný olarak deðil yaþayan olarak gör

65. Bir hayvaný okþayýn, ya da yapabiliyorsanýz sarýlýn

66. Baþarýyý elde etmek zorunda olduðunuz bir þey gibi deðil,
zaten sahip olduðunuz bir þey gibi görün

67. Gün batýmýnýn ihtiþamýný ve tüyler ürperticiliði hissedin

68. Mucizelere inanmak yerine onlara güvenin

69. Bir çocuðu sirke götürün

70. Tutumunuzu deðiþtirin, böylece bütün hayatýnýz deðiþecek

71. Baþka bir kiþi üzerinde güç gösterisi yapmayýn
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31. Yalnýzlýktan kaçmak yerine onu baðrýnýza basýn

32. Kýskanç olmak yerine direþken ve gayretli olun

33. Uzun süredir kin beslediðiniz birini affedin

34. Yavaþlayýn ve anýn keyfini çýkarýn

35. Ýnsanlarý yargýlamadan önce kendinizi bir anlýðýna onlarýn
yerine koyun

36. Kendine hoþ bir mesaj gönderin, mektup yazýn

37. Korkularýnýzý ne kadar çýlgýnca ya da gereksiz görünseler
bile kabul edin

38. Diðer insanlarýn fikirlerinin sizin nasýl olduðunuzu belirle-
melerine izin vermeyin

39. bir dua oku

40. Baþarýlarýnýzý þansa ya da talihe vermeyin

41. Ne zaman hayýr diyeceðinizi bilin

42. Negatif durumlarýn pozitif yanlarýný bulun

43. Fiziksel bir beden içinde ruhsal bir yaratýk olduðunuzu ha-
týrlayýn

44. Ýnsanlardan sürekli onay almayý beklemeyin, bu sizi köle ve
onlarý da efendi haline getirir

45. Deðiþtiremeyeceðiniz þeyleri kabul edin

46. Karþýlaþtýðýnýz problemler için dýþýnýza deðil içinize bakýn

47. Tüm hislerinizin kabul edilebilir olduðunu bilin 

48. Kendinizi kötü etkilerden koruyun

49. Ýnandýðýnýz þeyler için ayakta kalýn

50. Diðerleri hayýr dediðinde onlarýn isteklerine saygý duyun
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Gülümsemek een iiyi iilaçtýr
Gülümsemek her þeyin tedavisi olan tek ilaçtýr. Onunla her

hastalýðý ama her hastalýðý tedavi edebilirsiniz. Özellikle de ru-
humuzun yakalandýðý hastalýklarý. 

Gülümsemenin sadaka sayýldýðý bir toplumda yaþadýðýmýz
halde bunu çok sýk yaptýðýmýzý söyleyemeyeceðim. Umarým gü-
lümsenin faydalarýný okuduðunuzda gülmeye hayatýnýzda daha
çok yer ayýrýrsýnýz. 

Gülmek gerginlik, stres, öfke, kaygý, heyecan ve sýkýntýlarý-
nýzla baþa çýkmak için birebirdir. Týpký aðlarken olduðu gibi gü-
lerken de içinize attýðýnýz duygularýnýz özgürce ifade bulur. Kah-
kahayla güldükten sonra ferahladýðýnýzý, rahatladýðýnýzý hisse-
dersiniz.  

Týbbi araþtýrmalarýn ortaya çýkardýðýna göre gülmek baðýþýk-
lý sistemini güçlendiriyor, hastalýklara karþý sizi daha dirençli
kýlýyor.  

Gülmek, doðal mutluluk hapý olan endorfin isimli kimyasal
maddenin salgýlanmasýný saðlayarak acý hissinin azalmasýný
mümkün kýlar.
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72. Daima geçmiþin gittiðini ve geleceðin belki de hiçbir za-
man gelmeyeceðini hatýrlayýn

73. Hayatýnýzý sizin için doðru olana göre yaþayýn

74. Kusurlu yanlarýnýzý kabul edin

75. Bir aðaç dikin ve her gün büyüyüþünü izleyin

76. Ýlk kez karþýlaþtýðýn insanlarýn yüzünde sevmediðiniz bir ki-
þinin deðil bir dostunuzun yüzünü görün

77. Karýncalar sürüsünü, evlerini ve þehirlerini inþa ediþlerini,
aðýrlýklarýnýn 10 katý yiyecek taþýyýþlarýný izleyin.

78. Ýçindeki çocuðun yaramazlýk yapmasýna izin verin, býrakýn
istediði kadar aðlasýn, ya da haylazca sýrýtsýn  

79. Sürat yapmayýn, yavaþ davranýn

80. Problemlerinizi adým adým çözmeye çalýþýn

81. Kusurlarýnýz nedeniyle kendinizi kýnamayýn

82. Sýk sýk tevazunu kaybedip kaybetmediðinizi sorun kendinize

83. Hayatýnýzý baþkalarýnýn doðrularýna göre yaþamayýn

84. Baþarý bir süreçtir, varýþ noktasý deðildir, bunu hep hatýrlayýn

85. Çimenlerin üzerinde giysilerim boyanýr diye korkmadan
oturun

86. Tüm olumlu yönlerinizi keþfedin ve onlara onay verin

87. Evinizde çiçek besleyin, onlarla sohbet edin
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Kullandýðýnýz kelimeler, nasýl yaþayacaðýnýzý belirler.

Yunan Atasözü
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Ýnsanlar kendilerini güldüren ki-
þileri severler. Böylece daha çok
arkadaþýnýz olacaktýr. 

Sindirim sisteminin düzenli
çalýþmasýný saðlar. 

Vücuda 'aerobik' yaptýrýr.
Vücudun üst kýsmýndaki tüm
kaslarýn, sinirlerin ve organla-
rýn egzersiz yapmasýný saðlar. 

Hayatýn kargaþasýyla baþa çýk-
maya çalýþýrken ihtiyaç duyduðumuz
denge duygusunu size ancak gülmek kazandýrýr. 

Olaylara farklý ve olumlu bir perspektiflerden bakabilmeyi
kolaylaþtýrýr.

Gülmek bir egzersiz gibidir ve bir görüþe göre yüz kaslarýný-
zýn yaný sýra diðer organlarýnýzýn da çalýþmasýna yardýmcý olur. 

Çevreye ve kendine güveni artýrýr. 

Çevreyle daha kolay iletiþim kurulmasýný saðlar. 

Gülmek kaçýnýlmaz olaný kabul etmenizi, beklenmedik olay-
larla rahatlýkla yüzleþmenizi ve her türlü güçlüðün üstesinden
gelmenizi mümkün kýlar.

Yüksek tansiyonu düþürür ve dengeler. 

Pozitif duygularý öne çýkarýrken, öfke, gerginlik ve korku gi-
bi duygularý azaltýr.
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Baþarýya motive olmayý kolaylaþtýrýr.

Komik bir söz, bir yazý veya bir olay, beynin iki yarýsýnýn da
entegrasyonunu saðlar. Sol lob söylenen sözlerin anlamýný çöz-
mek üzere iþlevselleþirken, sað lob da duyulan þeyin komik mi
deðil mi olduðu hakkýnda yorumlama yapar. Böylece her iki lob
da ayný anda çalýþmýþ olur.

Aðýzda anti-bakterilerin oluþumunu hýzlandýrýr. 

Pozitif bir ruh hali kazandýran kimyasal maddelerin daha faz-
la salgýlanmasýný saðlar.

Gülmek hayatýnýza tat veren bir baharattýr. Onsuz bir hayat
düþünemezsiniz.

Yaralarýnýzýn daha çabuk kapanmasýna yardýmcý olur.

Kendi kendinizi tiye almayý ve kendinize gülmeyi baþarýrsa-
nýz, bunu yapmak için baþkalarýna fýrsat vermemiþ olursunuz.
Size yönelik itirazlarýn da önünü týkarsýnýz. 

Gülerek belirsizliklere tahammül edebilmeniz ve risk alma-
nýz kolaylaþýr.

Mizah yeteneði sizi daha iyi bir iletiþimci ký-
lar, daha verimli çalýþmanýzý saðlar.

Özellikle grup çalýþmalarýnda,
gülen ve güldüren bir ele-

man vazgeçilmezdir. 

Sinirlerinizi gevþetir.

Problem çözerken
yeni yollar deneyebilme ko-

nusunda size cesaret verir ve
yaratýcý fikirlerin yolunu açar.
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« "Hazret-i Âdem buyurdu: "Ey Þit! Oðullarýna söyle, yapa-
caklarý iþin sonunu düþünsünler. Eðer ben yasak aðacýn mey-
vesinden yerken bu iþin sonunu düþünseydim, baþýma bun-

lar gelmeyecekti." ((Hazret-ii ÂÂdem)
« "Bir iþe baþlarken, içinde o iþe ait bir endiþe ve isteksizlik
olursa, tekrar bir daha düþünüp yeniden tetkik etsinler. Þa-
yet ben yasak aðaçtan yiyeceðim sýrada içimdeki endiþe ve
isteksizlik üzerine durup kararýmý yeniden gözden geçirsey-
dim, bu piþmanlýða düþmeyecek, o hatayý iþlemeyecektim."
(Hazret-ii ÂÂdem)
« "Doðruluk ve isabet derecesini kesin olarak bilmedikleri
iþlerde de istiþare etsinler. Eðer ben meleklerle istiþare edip
iþimin sonunu onlarla müzakerelerden sonra karara baðla-
saydým, baþýma gelenlere müstahak olmayacak, musibetlere
maruz kalmayacaktým." (Hazret-ii ÂÂdem)
« "Ve (Yusuf'un) gömleðinin üzerinde yalan bir kan getirdi-
ler. (Yusuf'un hayatta olduðunu peygamberlik ferasetiyle an-
layan Yakup) dedi ki: "Hayýr, nefisleriniz sizi (aldatýp, kötü)
bir iþe sürüklemiþ, artýk (bana düþen) güzel bir sabýr(dýr).
Çünkü sizin bu anlattýklarýnýza kendisinden yardým istene-
cek olan, ancak Allah'týr." (Yusuf SSuresi, 667)
« "Kibirlenip insanlara yüz çevirme. Yeryüzünde þýmarýk þý-
marýk yürüme. Zira Allah, kibirlenmeyi ve kendini beðenip
övüneni sevmez." (Lokman HHekim)
« "Yürüyüþünde mutedil ol! Sesini biraz alçalt. (Söylerken

baðýrma.)" (Lokman HHekim)
« "Oðulcaðýzým! Âlimlerin sohbetinde bulun. Hikmet sa-

hiplerinin sözlerine kulak ver." (Lokman HHekim)
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GEÇMÝÞTEN GGELEN BBAÞARI VVE MMUTLULUK
ÖÐÜTLERÝ

Baþarý ve mutluluk herkesin ortak hedefleri arasýnda yer almak-
tadýr. Kimileri baþarýyý içinden gelen güçle elde etmeye çalýþýrken,
kimileri de etraflarýna bakýnarak ve çevrelerinde gördükleri baþa-
rýlý kiþileri model alarak yakalamaya çalýþýrlar. Model almak baþa-
rýda önemli bir adýmdýr. Bu gün dünyanýn pek çok yerinde azmi ve
sabrýyla baþarýya ulaþmýþ binlerce kiþi mevcuttur. Onlar, baþarýlý
olabilmek için pek çok yol denemiþler ve uzun uðraþlar sonunda
baþarýyý yakalamýþlardýr.

Baþarýlý ve mutlu olmanýn bir yolu da geçmiþ tecrübelerden ya-
rarlanmaktýr. Büyüklerin sözlerine kulak vermek ve onlarýn yaþa-
dýðý deneyimlerden istifade edebilmek önemlidir. Amerika'yý yeni-
den keþfetmeye gerek yok. Sezar'ýn hakký Sezar'a verilmelidir. Ýlk
insan Hazret-i Âdem'den bu yana baþarý ve mutluluk üzerine söy-
lenegelen pek çok söz vardýr. Bu yazýmýzda baþarý ve mutluluk üze-
rine söylenmiþ sözlerden oluþan küçük bir derleme yaptýk. Ýlk in-
san, ilk peygamber Hz. Âdem'den günümüze kadar gelen peygam-
berler ve velilerin baþarý ve mutluluk üzerine söylemiþ olduklarý
öðütlerden pasajlar sunduk.
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« "Ýlk edineceðin þey iman, imandan sonra da salih bir ar-
kadaþ, bir dost olsun. Zira iyi bir dost hurma aðacý gibidir.
Altýnda oturursan, gölgelendirir. Odun olarak yakarsan, sa-
na fayda temin eder. Meyvesinden yersen onu çok hoþ bu-
lursun." (Lokman HHekim)
« "Bildiklerinle amel etmeden, bilmediklerini öðrenmeye

kalkýþma." (Lokman HHekim)
« "Ey oðlum! Sözü tatlý söyle; katý, kaba, sert söyleme. Ço-
ðu zaman sus. Düþün. O zaman dilin belasýndan emin olur-
sun." (Lokman HHekim)
« "Ýnsanlara güler yüzlü ve doðru sözlü ol."

(Lokman HHekim)
« "Baþkalarýyla meþgul olup da kendini unutma. Zira bunun
zararýný onlar deðil, sen görürsün. Daima dengeli hareket et."
(Hazret-ii ÖÖmer)
« "Þayet bir güçlükle karþýlaþýrsan onu bir kolaylýk takip

edecektir. Bu sebeple sabýrlý olmalýsýn." (Hazret-ii OOsman)

« "Ahmakla arkadaþ olma! Çünkü ahmak sana yararlý ola-

yým derken zararlý olur." (Hazret-ii AAli)
« "Yalancýlarla asla dost olma! Çünkü onlar sana, uzak ola-

ný yakýn, yakýn olaný da uzak gösterirler." (Hazret-ii AAli)
« "Cimrilerle asla arkadaþlýk kurma! Çünkü cimri, senin en
çok ihtiyaç duyduðun þeyi bile sana vermekten çekinir."
(Hazret-ii AAli)
« "Ey oðlum! Ýnsanlara kýzmaktan çok sakýn, yoksa sana da
kýzarlar. Boþ iþ ve konuþmaktan sakýn, sonra aþaðýlanýrsýn."
(Hz. CCafer-ii SSadýk)
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« "Ey oðlum! Ahmakla düþüp kalkma. Ýkiyüzlü kiþiyle bir

araya gelme." (Lokman HHekim)
« "Yapacaðýn iyiliði, kýymetini bilen kimseye yap."

(Lokman HHekim)
« "Oðulcaðýzým! Hayýrlý kimselere köle ol, þerlilere (kötüle-
re) dost olma!" (Lokman HHekim)
« "Oðulcaðýzým! Bir iþe arkaný dönerek talepte bulunma.
Ona yönel ve onu kastederek iste. O þekilde hareket, fikir-
sizlik ve akýl eksikliði olur." (Lokman HHekim)
« "Oðulcaðýzým! Cahilin sevgisine raðbet etme. Cahil, iþle-
diklerinde senin rýza gösterdiðini sanýr." (Lokman HHekim)
« "Yalandan sakýn. Yalan, dilini bozar. Ýnsanlar yanýnda mü-
rüvvetin noksanlaþýr. Bu takdirde utanma hissin azalýr, kü-
çük düþersin. Konuþtuðun zaman seni kimse dinlemez. Bir
þey söylediðinde tasdik etmez." (Lokman HHekim)
« "Oðulcaðýzým! Ýlim adamlarýyla düþ kalk. Hikmet sahibi
kimselerin sözlerine kulak ver, iyice dinle."
(Lokman HHekim)
« "Ey oðul! Cahil kimseyi, (iþin için) elçi olarak gönderme.
Hâkim birini bulamazsan, kendi kendinin elçisi ol. (Kendi
iþini kendin gör.)" (Lokman HHekim)
« "Ýþlerden küçük olanlarý hakir görme. Zira küçükler za-
manla büyürler." (Lokman HHekim)
« "Eðer bir kimseyi kendine kardeþ edinmek istersen,
kardeþ olmadan önce bir bahane ile öfkelendir. Nasýl dav-
ranacak bak. Eðer öfkeli olduðu halde sana insaflý davra-
nýrsa, onu kardeþliðe kabul et. Aksi takdirde onu býrak,
ondan sakýn." (Lokman HHekim)
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« "Ýnsanlar vardýr, þafak vaktinde doðar, akþam ezanýnda
ölürler. Dünya senin gözlerinin gördüðü gibi büyük deðildir.
Bütün fethedilmemiþ gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin
fazilet ve adaletinle gün ýþýðýna çýkacaktýr. Ananý ve ataný
say! Bil ki, bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inan-
cýný kaybedersen, yeþilken çorak olur. Çöllere dönersin.
Açýk sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bil-
din, deme! Sevildiðin yere sýk gidip gelme; muhabbet ve iti-
barýn zedelenir…" (Þeyh EEdebali)

Mahmut AÇIL (www.gencgelisim.com)
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« "Ey oðlum! Öðrenmek mecburiyetinde olduðun bir me-
seleyi, bilmemeye devam ve ýsrar etme. Muhtaç olduðun
meseleyi öðrenmek maksadýyla bilginlere müracaat ederek
öðren." (Ýmam-ýý AAzam)
« "Ey oðul! Fayda saðlayacak fýrsatlarý kaçýrma. Muhtaç ol-
duðun þeylere iyice sahip çýk. Görülmesini acele ettiðin iþle-
rinde dikkatini baþka taraflara daðýtma. Ýçinde bulunduðun
toplumun adet ve geleneklerine saygýlý ol." (Ýmam-ýý GGazali)
« "Ey oðul! Dostlarýna da düþmanlarýna da hoþnutluk gös-
ter. Baþkalarýna eza ve cefa etmekten kendini alýkoy ve bu-
nu onlardan korkup ürktüðün için de yapma. Sadece iyi bir
huy olduðunu düþünerek öyle davran." (Ýmam-ýý GGazali)
« "Ey evlat! Saðlam ol; açýk sözlü ve iyi olursun. Bir hüküm
verirken için temiz olursa konuþman güzel olur. Yaptýðýn iþ-
ler iyi olur. Ýçini temiz tutarsan dýþýn da hoþ olur."
(Abdulkadir GGeylani)
« "Ey evlat! Gayretin kadar alýrsýn. Ne kadar çalýþýrsan, þere-
fin o kadar olur. Her þey karþýlýklýdýr. Çalýþmadan verilmez."
(Abdulkadir GGeylani)
« "Oðlum! Çok uyku yoksulluk getirir. Az uyu, daha çok
uyanýk dur." (Feridüddin AAtar)
«"Sana lazým olan þeylerden biri de vaktini lüzumsuz ve boþ
yere geçirmemendir. Yani içinde bulunduðun her vakti de-
ðerlendir." (Muhiddin-ii AArabî)
« "Haklý olduðun mücadeleden korkma! Bilesin ki atýn iyi-
sine doru, yiðidin iyisine deli (korkusuz, pervasýz, kahraman,
gözü pek) derler." (Þeyh EEdebali)
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Elinizdekinin ddeðeri 
Cimri bir adam, tüm mal varlýðýndan emin olmak için her þeyini sa-
tar ve altýna çevirir. Altýnlarýný yer altýna gömüp ara sýra ziyaret ede-
rek inceler. Bu hareketi iþçilerinden birinin dikkatini çeker ve orada
bir hazine olduðundan kuþkulanýr. Gece o noktaya gider ve altýný ça-
lar. Cimri ertesi sabah altýnýn yerinde yeller estiðini görür, aðlayarak
saçýný baþýný yolar. Onu böyle periþan gören komþusu nedenini öð-
renince þöyle der: "Kendini üzme artýk, bir tas alýp ayný çukura koy
ve o taþýn altýnlarýn olduðunu düþün. Çünkü kullanmayý hiç düþün-
mediðine göre tas da ayný iþi görecektir."
Elimizdekilerin deðeri onlara sahip olmakta deðil, onlarý kullanmak-
tadýr. Hiçbir þey için "benimdir" deme. Sadece de ki; "yanýmdadýr".
Çünkü ne altýn, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur,
ne de keder… Hiçbiri daima seninle kalmaz.
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oGGüünnllüükk vveeyyaa hhaaffttaallýýkk ppllaann yyaapp
Kendine günlük ve haftalýk plan hazýrlayabilirsin. Her gün ya-

pacaðýn iþleri bir gün önceden kararlaþtýr ve bunlarýn her birini ne
kadar sürede bitireceðini not et. Daha önemli ve öncelikli iþlerine
daha çok zaman ayýr. 

oÝÝþþlleerriinnii ssýýrraayyllaa vvee ppaarrççaallaarraa aayyýýrraarraakk ttaammaammllaa
Her þeyi ayný anda yapmaya çalýþma. Biri bitmeden diðerine

baþlama. Uzun zaman alan iþlerini parçalara ayýrarak tamamla.
Tümünü bir seferde yapmak hem gözünü korkutur, hem de verimi-
ni düþürür. Örneðin bir proje ya da ödev hazýrlaman gerekiyorsa ön
hazýrlýk ve araþtýrma için zaman ayýr. 5 günde tamamlaman gere-
ken bir projeyi bu süre içine yay. Yumurta kapýya geldiði zaman ha-
rekete geçersen istediðin sonucu alma þansýn azalýr. 

o ZZeekkaannaa vvee hhýýzzýýnnaa ffaazzllaa ggüüvveennmmee
Zeki ve hýzlý düþünen biri olabilirsin. Ama sen yine de iþlerini

son ana býrakma. Yoksa birçok iþi sýnýrlý bir zaman içinde bitirmek
zorunda kalýrsýn ve bu seni iyi sonuçlar elde etmekten ve güzel iþ-
ler çýkarmaktan alýkoyar. Zamaný etkin kullanarak çok daha etkili
sonuçlara varabilecekken, potansiyelini sýnýrlamýþ olursun ve çok
da iyi olmayan sonuçlarla yetinmek zorunda kalabilirsin.   

oTTeemmbbeelllleerr zzaammaannaa yyeenniilliirrlleerr
Tembellik etme. Zaman tembellerin aleyhine iþler, onlarýn ha-

yatlarýndan çalar ve bir daha geri dönmemek üzere alýr baþýný gi-
der. Sen anlamadan öylesine hýzlý akar ki zaman, bir de bakar-
sýn yapman gereken pek çok iþ birikmiþ ve sen hiçbirine elini
sürmemiþsin. 
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Güzel bbir ggün yyaþamak iiçin ööneriler

SSaabbaahhýýnn bbeerreekkeettiinnddeenn iissttiiffaaddee eett

Sabah erken kalk. Eskilerin dediði gibi sabahýn bereketi vardýr.
Güne erken baþlamak sana günün rutin iþleri için zaman kazandý-
rýr. Pek çok kiþi uykudayken iþe koyulursan, gün senin için hem
daha uzun olur, hem de hayata diðerlerinden birkaç adým önde
baþlarsýn.

o  YYaarrýýnnýýnn iiþþiinnii bbuuggüünnddeenn yyaapp
Bugünün iþini yarýna býrakma. Hatta bugün yapacaklarýný ta-

mamladýysan, yarýnýn iþlerinden bir kýsmýný bugünden yapmaya
çalýþ. Yarýnýn hangi kötü sürprizlerle dolu olduðunu bilemezsin.
Hiç hesapta olmayan baþka iþler, ertesi günün tüm planlarýný altüst
edebilir. Onun için sen sen ol, yarýna güvenerek iþlerini geçiþtirme. 

oÝÝþþiinn uussuullüünnüü ööððrreenn
Hýzlý ol ama acele etme. Seri ve çevik davran ama elin ayaðýna

dolaþmasýn. Ayný anda hem elini hem aklýný kullan. Kestirme san-
dýðýn yollar seni baþladýðýn yere döndürebilir. Kýsa yollar seni tah-
min etmediðin kadar uzaða götürebilir. Tuzaða düþmemek için hem
kendini hem de görev ve sorumluluklarýný iyi taný. 

oÝÝþþ bbiittttiikktteenn ssoonnrraa kkeennaarraa ççeekkiillmmee
Bir iþi bitirmeden, ondan sonra neye baþlayacaðýný kararlaþtýr.

Mesela daha çok kitap okumak istiyorsan bir kitabý bitirdiðinde di-
ðeri de elinin altýnda hazýr olsun ve öncekini bitirir bitirmez diðe-
rinden birkaç sayfa okumaya çalýþ. 
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oDDooððrruu iiþþii ddooððrruu zzaammaannddaa yyaapp
Analitik düþünmen ve hýzlý karar vermen gereken iþleri yapmak

için günün öðleye kadar olan kýsmýný, sabah vaktini tercih et. Sa-

bahleyin hem zihnin daha açýk, hem de bedenin daha dinamik

olur. Bunun için uykunu iyi almýþ ve kahvaltý yapmýþ olman gere-

kir. Aç karnýna verimli çalýþamazsýn. Öðleden sonra ise üzerine öð-

le yemeðinin aðýrlýðý çöker. Hem hareket etmen güçleþir, hem de

zihnini toparlamakta ve konsantre olmakta zorlanýrsýn. 

oZZiihhnniinn ddee bbeeddeenniinn ddee ççeevviikk oollssuunn
Dengeli beslenmeyi ve spor yapmayý ihmal etme. Bedeninin ve

zihninin hýzlý çalýþmasýný istiyorsan önce onlarý beslemen ve sürek-

li olarak eðitmen gerekir. Yeterince hýzlý hareket edemeyen bir be-

den ve çabuk düþünüp karar vermekte zorlanan bir zihin iþlerini

sekteye uðratýr ve verimini düþürür. 

oYYaarrddýýmm eett,, yyaarrddýýmm ggöörrüürrssüünn
Sadece kendi iþlerine odaklanma; bu seni ben merkezci yapar.

Baþkalarýna yardým et, fýrsat buldukça onlara destek ol. Senin de

sýkýþtýðýn bir zamanda onlardan destek görmeye, dar vakitlerde

çevrendekilerin yardýmýna ihtiyacýn olabilir. 

oKKeennddii yyöönntteemmiinnii yyaarraatt
Farklý ve alternatif yollar dene. Bir iþi hep ayný yollarla tamam-

lýyorsan bu hem geliþimini durdurur, hem de iþin bir rutin halini al-

masýna sebep olur. Bu nedenle farklý metotlar deneyerek iþlerini,

ödevlerini renklendir; eðlenceli bir hale getir. 
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oÞÞiikkaayyeett eettmmeeyyee vvaakkttiinn yyookk,, sseenn eenn iiyyiissii hheemmeenn iiþþee kkooyyuull
Yapacak çok iþin olduðunu ve hepsini yetiþtiremeyeceðini dü-

þünebilirsin. Bu durumdan þikayet emek yerine hemen bir yerler-

den iþe baþla. Göreceksin, baþlamak bile seni mutlu edecek. Elin

kolun baðlý oturduðunda hem vicdan azabý çekersin, hem de ta-

mamlanmayý bekleyen iþler gözünde büyüdükçe büyür ve daha

da zor bir hal alýr. 

oYYuummuurrttaayyýý kkaappýýyyaa ggeettiirrmmee
Ýþlerini son ana býrakma. Her birinin tamamlanmasý için gere-

ken süreyi sapta ve buna göre yapacaklarýný sýraya koy. Bir iþ tah-

min ettiðinden daha çok zamanýný alabilir. Bunlarýn hangi tür iþler

olacaðýný kavramaya çalýþ. Onlara programýnda öncelik ver. 

oÝÝþþlleerr sseennddeenn kkoorrkkssuunn
Yapacaklarýný gözünde büyütme. Bu, hem iþe baþlamaný güçleþ-

tirir, hem de iþten soðumana neden olur. Görev ve sorumluluklarý-

na karþý önyargýlý davranmak yerine onlarýn senin ve sevdiklerinin

hayatlarýna getireceði olumlu etkileri düþün. Bu seni motive eder. 

oBBaaþþllaa vvee bbiittiirr!!
Baþladýðýn iþi bitir. Uzun zamanýný alacaksa parçalara ayýr ve

her bir parçayý önceden belirlediðin sürede tamamla. Ýþe sýk sýk ara

veriyorsan ve bir kýsmýný yapýp geri kalaný erteliyorsan bu durum,

en kýsa süreli iþin bile gereksiz yere uzamasýna neden olur ve seni

býktýrýr. Hem sana sýkýntý verir, hem de kýsa zamanda çok iþ deðil,

uzun zamanda az iþ yapmana neden olur.  
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Güzel BBir YYaþamý HHak EEtmek 
Nietsche satýrlarýnda iyi bir yaþamýn nasýl hak edileceðini dile getiri-

yor. Bu dizelere yansýyan hayat, belki de sizinkisi... Biz en iyisi kulak ve-
relim Nietsche'ye…

Öyle bir hayat yaþýyorum ki, 

Cenneti de gördüm, cehennemi de 

Öyle bir aþk yaþadým ki, tutkuyu da gör-
düm, pes etmeyi de 

Bazýlarý seyrederken hayatý en önden, 

Kendime bir sahne buldum, oynadým. 

Öyle bir rol vermiþler ki, 

Okudum okudum, anlamadým. 

Kendi kendime konuþtum bazen evimde, 

Hem kýzdým, hem güldüm halime

Sonra dedim ki "söz ver kendine" 

Denizleri seviyorsan, dalgalarý da seveceksin. 

Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin.

Uçmayý seviyorsan, düþmeyi de bileceksin. 

Korkarak yaþýyorsan, yalnýzca hayatý seyredersin. 

Öyle bir hayat yaþadým ki, son yolculuklarý erken tanýdým, 

Öyle çok deðerliymiþ ki zaman, 

Hep acele etmem bundan, anladým... 
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oYYaallnnýýzz kkaallmmaa,, ddeesstteekk ooll,, ddeesstteekkççii bbuull!!
Seninle benzer iþte çalýþanlara danýþ, onlardan bilgi al. Onlarla

iþbirliði yap. Böylece hem daha çok þey öðrenmiþ olursun, hem de
farklý bakýþ açýlarý doðrultusunda daha güzel iþler çýkarýrsýn. 

oPPeerrffoorrmmaannssýýnnýý ööllçç
Gün içinde neler yaptýðýný, zamanýnýn nelere yettiðini, neleri

tamamlamak için vaktinin kalmadýðýný deðerlendir. Bunlarýn se-
beplerini bul ve hatalarýný düzeltmeye çalýþ. 

oBBiirr öönncceekkii ggüünnddeenn ddaahhaa ffaazzllaassýýnnýý hheeddeeffllee
Bir önceki günden daha fazla oku, daha fazla yaz, daha çok þey

öðren. Her gün önceki günün önüne geçmeye, daha güzel þeyler
yapmaya çalýþ. Yavaþ yavaþ da olsa her geçen gün hedeflerini bü-
yüt. Büyümenin yolu kýsa zamanda daha çok ve daha güzel þeyler
yapmaktan geçer. Her gün yükselen bir geliþim çizgisi üzerine kur
hayatýný. 

oDDaakkiikk vvee pprraattiikk ooll
Her iþin pratik yollarý vardýr. Kolaya kaçmadan bu pratik yolla-

rý uygula. Kendin pratik yollar bul. Ýþe zamanýnda baþla, geciktir-
me, erteleme, görmezden gelme, geçiþtirme. Her iþi zamanýnda,
hakkýný vererek tamamla.  
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Dünyanýn gidiþi hariç, her türlü akýntýya karþý durabilirsiniz.

Japon Atasözü
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33- SSaavvaaþþmmaakk:: Dürtü ve isteklerin yanlýþ yönde kullanýlmasý in-
sanoluðunun ýzdýrabýnýn önemli sebeplerinden biridir. Bazen bu
dürtüler savaþ, þiddet, öfke, zorbalýk, kin gütme, düþmanlýk ve nef-
ret beslemek þeklinde gösterir kendisini. Gerekçesiz olarak eylem-
le ya da sözle karþý ataða geçmek hem bizi hem diðerlerini incitir.
Mutsuzluðu davet eder.

44- EElleeþþttiirreell ddüüþþüünncceeddeenn uuzzaakkllaaþþmmaakk:: Ýstek ve dürtülerimize et-
raflýca düþünmeden, durumu enine boyuna analiz etmeden cevap
vermeye çalýþýrsak mutsuzluðun kapýsýný aralamýþ oluruz. Bireyle-
rin, davranýþlarýnýn sonuçlarýný öngörememesi ve tartamamasý
parçalanmýþ aileler, boþanma, umutsuzluk, depresyon, içine kapan-
ma, liselerde baþgösteren þiddet olaylarý, okuldan kaçma gibi so-
runlarýn habercisidir. 

Mutluluðun 33 AArkadaþý
Þimdi de mutluluðun hýrsýzlarýndan bir

süreliðine uzaklaþýp mutluluðun 3 arkadaþý-
na göz atalým.

11- YYüürreekkllii YYaaþþaamm:: Kaçmak, teslim olmak ve savaþmak korku-
dan doðar. Cesaret ise korku, kaygý ve umutsuzluðu nötralize eder.
Korku bizi hareketsiz kýlar, cesaret ise bize hareket kazandýrýr. Pa-
nik ve endiþeden uzak tutarak sakin kafayla ve objektif düþünme-
mizi saðlar. Cesur kiþiler, kiþisel bir sorunla karþýlaþtýklarýnda on-
dan kaçmaz, saklanmaz ya da boþ çýrpýnýþlarla onunla boðuþmazlar.
Bunun yerine, analitik düþünceye baþvururlar. Durumu analiz ede-
rek kendilerine þu sorularý sorarlar: "Bu durumda olabilecek en kö-
tü þey ne; gerçekleþmesi muhtemel þey ne; seçeneklerim neler;
içinde bulunduðum durumu geliþtirmek için ne yapabilirim? Bu so-
rularý cevaplayarak bir aksiyon planý geliþtirirler ve bu doðrultuda
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Mutluluðun 44 HHýrsýzý 
Þimdi bu 4 mutluluk hýrsýzýný daha yakýndan tanýyalým:

11- KKaaççmmaakk:: Hayvanlar gerçek tehlikelerden olduðu kadar hayal
ürünü tehlikelerden de kaçarlar bazen. Örneðin, düþen yaprakla-
rýn uçuþmasý bir hayvanýn kaçmasýna neden olabilir; çünkü bu se-
si yaklaþan bir düþman olarak algýlar. Bazen biz insanlar da çevre-
mizdekileri bir tehdit unsuru olarak görürüz. Örneðin, yolda karþý-
laþtýðýmýz bir yabancýnýn bakýþýný eleþtiren, küçümseyen bir ifade

olarak algýlarýz. Daha geniþ
çapta düþündüðümüzde küçük
aksaklýklarý gözümüzde büyü-
tür, onlarý kocaman birer sorun
haline getiririz. Bu bizim kaç-
mamýza, televizyon, alkol, ilaç-
lara sýðýnmamýza, çeþitli baðým-
lýlýklara sýðýnmamýza neden
olur. Böylece, küçük sorunlarý
gözümüzde büyütüp kaçacak
delik aramak mutluluðumuzu
çalan hýrsýzlardan biri haline
gelir.  

22- TTeesslliimm OOllmmaakk:: Bebekler ya-
þamlarýný sürdürmek için anne-
lerine baðýmlý halde yaþarlar.

Annenin koruyuculuðuna muhtaç olduklarý için içgüdüsel olarak
ona boyun eðerler. Büyüdükleri halde bu durumdan kurtulamayan
yetiþkinler ise, zamanla kendilerini güçsüz ve çaresiz hissederler.
Baþkalarýnýn sözünden dýþarý çýkmayan, söylenen ve yapýlana boyun
eðen kiþiler olarak kendilerine acýyarak geçer hayatlarý. Dünyanýn
kendilerini ele geçirdiðini hissederler ve mücadele göze alamazlar.
Hayat bir mücadele olduðu için, bu kiþiler mutsuzluða teslim olurlar. 
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Hayat bbilgisi ddersleri
Birine kýzdýðýmýz her dakika, mutluluktan çalýnan ve bir

daha geriye alýnamayacak 60 saniye demektir.

Öfke dil zihinden daha hýzlý çalýþtýðý zaman oluþur.

Geçmiþi deðiþtiremezsin, fakat yarýn için endiþelenerek
bugünü mahvedebilirsin.

Sev. Ancak böyle sevilirsin.

Tanrý tercihi kendisine býrakanlara her zaman en iyisini verir.

Tüm insanlar ayný lisanda gülerler.

Sarýlmak en güzel hediyedir. Tüm bedenlere uyar. Her du-
rum için verilebilir. Deðiþ-tokuþ etmesi çok kolaydýr.

Herkesin sevilmeye ihtiyacý vardýr. Özellikle onu hak et-
medikleri zamanlarda...

Bir kiþinin serveti sonsuzluða yaptýðý yatýrýma göre ölçülür. 

Gülümseme, Tanrý'nýn güneþ ýþýðýdýr. 

Herkesin, herkesin göremediði güzel bir yönü vardýr.

Ebeveynlerin çocuklarýný öðrettiklerinin aynýsýný yapmala-
rý gerekir. 

Sahip olduklarýn için Tanrý'ya þükret, ihtiyaç duyduklarýn
için Tanrý'ya güven.  

Eðer kalbini dünün piþmanlýklarý ve yarýnýn kaygýlarýyla
doldurursan, þükredecek bugünün olmaz. 

Bugün yaptýðýn tercih yarýna yön verir. 
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hereket ederler. Tecrübelerinden yola çýkarak korkunun insanýn
ayaklarýna dolanan baðlarýndan kurtulma yolunun analitik düþün-
mek olduðunu bilirler. Rüzgara karþý koyamayan narin yapraklar
gibi deðil, onu kontrol etmeyi bilen bir planör gibi davranýrlar. 

22- DDiiððeerrlleerriiyyllee YYaarrddýýmmllaaþþmmaa:: Yaþamýmýzý sürdürmek için insan-
lara ihtiyaç duyarýz. Hepimiz birbirimize muhtacýz. Bir oyun yaza-
rýnýn oyunculara, oyuncularýn ise izleyiciye ihtiyacý vardýr. Yani he-
pimiz bir diðerinin varoluþu için bir
amaç ve bir deðer ifade ederiz. Hissedi-
len en büyük mutluluk çevremizdeki-
lerle etkileþimimizin içinde gizlidir.
Aþýk oluruz, evleniriz, bir aile kurarýz,
kariyer yaparýz, yeni arkadaþlýklar kura-
rýz. Mutluluðun özü bunlarda saklý de-
ðil midir?

33- RRuuhhssaall BBooyyuutt:: Kör ve saðýr olarak
doðduðunuzu hayal edin. Bu durumda
ne Mozart'ý ve Beethoven'i dinleyebile-
cek, ne de Da Vinci ya da Picasso'nun
resimlerini görebilecektik. Sanat, yaþa-
mý sürdürmek için bir zorunluluk olma-
sa da onun mutluluðumuzu güçlendiren bir etkinlik olduðu inkar
edilmez. Bu, varoluþumuzun ruhsal boyutuna iþaret eder. Kendimizi
zanatýn güzelliðe teslim ettiðimizde mutluluðun da yeni bir köþesini
keþfetmiþ olacaðýz. 

Þu an ihtiyacýmýz olan korkudan uzaklaþmak ve dik dur-
mak... Bu, beynimizin olaðanüstü potansiyelini ve gücünü kul-
lanmak anlamýna geliyor. Dürtülerinizle ve acele hareket etme-
yin, önce düþünün! 

(www.gencgelisim.com)
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Ýnsan kkalbi iiçerden aaçýlýr 
19. yüzyýlýn büyük Ýngiliz ressamla-

rýndan William Holman Hunt'ýn, bir
bahçeyi tasvir eden bir tablosu Londra
Kraliyet Akademisi'nde sergileniyordu. 

Hunt'ýn "Kâinat Iþýðý" adýný verdiði
bu tabloda geceleyin elinde bir fenerle
bahçede duran filozof kýlýklý bir adam görülüyordu.

Adam, serbest kalan eliyle bir kapýyý vuruyor ve içeriden bir ce-
vap bekler gibi görünüyordu. Tabloyu tetkik eden bir sanat eleþtir-
meni Hunt'a dönerek; "Güzel bir tablo doðrusu ama manasýný bir
türlü kavrayamadým." dedi.

"Adamýn vurduðu kapý hiç açýlmayacak mý? Ona kapý kolu tak-
masýný unutmuþsunuz da..." Hunt gülümsedi ve ekledi: "Adam ale-
lade bir kapýya vurmuyor ki... Bu kapý insan kalbini simgeliyor...
Ancak içerden açýlabildiði için dýþýnda kola ihtiyacý yoktur."

Aklýn yyolu
Bu yazýnýn bir kopyasý duvarýnda asýlý olduðu için

Kalkütalý Rahibe Teresa'ya ait olduðu söylenir. Esasen,
Dr. Kent M. Keith tarafýndan 19 yaþýndayken yazýl-
mýþtýr ve ilk kez 1968 yýlýnda Harvard Öðrenci Ajansý
tarafýndan yayýnlanmýþtýr. 

Ýnsanlar çoðu kez akýlsýz, mantýksýz ve ben merkezli davranýrlar.

Sen yine de onlarý affet.

Eðer iyi niyetliysen, insanlar seni bencillikle ve gizli amaçlar
gütmekle suçlayabilirler.

Sen yine de iyi niyetli ol.
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Gülümsemeye zaman ayýr; çünkü o ruhun müziðidir. 

Sevgi, anlaþmazlýklara el ele vererek çözüm aramayla güç-
lenir. 

Ebeveynlerin çocuklarý için yapabilecekleri en güzel þey
birbirlerini sevmektir. 

Sevgi, azalmadan paylaþýlabilen tek þeydir.

Mutluluk baþkalarý tarafýndan çoðaltýlabilir ancak baþka-
larýna endeksli deðildir. 
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HHaayyaattýý aannllaammllýý yyaaþþaammaakk iisstteeyyeennlleerree!!
Bir zamanlar 4 oðlu olan bir adam varmýþ. Çocuklarýnýn çok erken ka-
rar vermemeleri ve önyargýlý olmamalarý için onlarý bu konuda eðit-
mek istemiþ. Böylece her birini uzak bir yerde duran aðacýn yanýna gi-
dip ona bakmalarýný istemiþ. 
Ýlk oðlan kýþýn gitmiþ, ikincisi ilkbahar, üçüncüsü yazýn ve sonuncusu
da sonbaharda. Geri döndüklerinde hepsini bir araya çaðýrmýþ ve ne
gördüklerini sormuþ. 
Ýlk oðlan aðacýn çok çirkin,  yaþlý ve kupkuru olduðunu söylemiþ.
Ýkinci oðlan hayýr yeþillikle doluydu ve canlýydý demiþ.
Üçüncü oðlan baþka fikirdeydi. Çiçekleri vardý ve kokusuyla görüntüsüy-
le o kadar muhteþemdi ki daha önce hiç böyle bir þey görmemiþti. 
Sonuncu oðlan hepsinin haksýz olduðunu ve aðacýn meyvelerle dolu,
canlý ve hayat dolu olduðunu belirtti. 
Yaþlý adam oðullarýna hepsinin haklý olduðunu söyledi. Çünkü hepsi
farklý mevsimlerde aðacý görmeye gitmiþti. Onlara bir aðacý veya  bir
insaný kýsa bir süre veya bir mevsim tanýdýktan sonra  yargýlayamaya-
caklarýný anlatmaya çalýþtý. Ya da neye sahip olup olmadýklarýný... Ger-
çekleri ancak 4 mevsimi gördükten sonra görürsünüz. 
Eðer kýþýn vazgeçersen,  ilkbaharýn nimetinden olursun, yazýn güzelli-
ðinden ve sonbaharýn bütünlüðünden de... 
Bir mevsimin açýsýnýn, diðer güzel mevsimleri parçalamasýna izin ver-
meyin. Hayatýnýzý bir dönem yüzünden yargýlamayýn... 

s



Suyu ttaþýrmadan vvarolmak
Uzakdoðuda bir Budist tapýnaðý bilgeliðin gizlerini aramak için ge-

lenleri kabul ediyordu. Burada geçerli olan incelik, anlatýlmak istedikle-
rini konuþmadan açýklayabilmekti. Bir gün tapýnaðýn kapýsýnda bir ya-
bancý geldi. Kapýda öylece durdu ve bekledi. Burada sezgisel buluþma-
ya inanýlýyordu, o yüzden kapýda bir tokmak, çan veya zil yoktu. Bir sü-
re sonra kapý açýldý. Ýçerdeki Budist, kapýda duran yabancýya baktý. Ge-
len yabancý, tapýnaða girmek ve burada kalmak istiyordu. Budist bir sü-
re kayboldu, sonra aðzýna kadar suyla dolu bir kapla döndü ve yaban-
cýya uzattý. Bu, yeni bir aracýyý kabul edemeyecek kadar doluyuz de-
mekti. Yabancý tapýnaðýn bahçesine döndü, aldýðý bir gül yapraðýný ka-
býn içindeki suyun üstüne býraktý. Gül yapraðý su üstünde yüzüyordu ve
su taþmamýþtý. Ýçerdeki Budist saygýyla eðildi ve kapýyý açarak yabancý-
yý içeriye aldý. 

"Suyu taþýrmayan bir gül yapraðýna her zaman yer vardý."

Huzur iiçin iiçinize bbakýn
Ýnsanoðlu mutluluðu hep hor

kullanýyormuþ... Hep þikayetçi, hep
býkkýnmýþ... Bir gün melekler, mut-
luluðu saklamaya karar vermiþler.
''Saklayalým, zor bulsunlar. Zor bul-
duklarý için belki kýymetini bilirler.'' diyerek baþlamýþlar tartýþma-
ya. Sorun büyükmüþ. Mutluluðu saklamak kolay deðilmiþ çünkü.
Kimisi "Everest'in tepesine saklayalým", kimisi

"Atlas Okyanusu'nun dibine" demiþ. Tac Mahal'in kubbesi,
Mekke sokaklarý, Ýtalyan sofrasý, bir hastanenin yeni doðan odasý,
dondurma külahý, sigara  paketi, lale bahçesi... Pek çok yer düþün-
müþler ama hiçbiri yeterince zor gelmemiþ..

Derken, meleklerden biri "Ýçlerine saklayalým." demiþ. "Kimse-
nin aklýna gelmez içine bakmak…"
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Eðer baþarýlýysan sahte arkadaþlar ve gerçek düþmanlar kazanýr-
sýn.

Sen yine de baþarmaya devam et.

Bugün yaptýðýn iyilik yarýn unutulur.

Sen yine de iyilik yap.

Dürüst ve açýksözlüysen hassas olup kolay incinebilirsin.

Sen yine de dürüst ve açýksözlü ol.

En büyük adamlar ya da kadýnlar, küçük beyinli küçük adamlar
ya da kadýnlar tarafýndan tuzaða düþürülebilirler.

Sen yine de büyük düþün.

Ýnsanlar mazlumlarý kayýrýrlar ama yüksektekileri takip ederler.

Sen yine de mazlumlar için savaþ.

Senin yýllarca uðraþarak yaptýðýný, bir baþkasý bir gecede yok
edebilir.

Sen yine de yapmaya devam et.

Ýnsanlar gerçekten yardýma ihtiyaç duyabilirler ve onlara yar-
dým elini uzattýðýnda avuçlarýna kötülük sunabilirler.

Sen yine de insanlara yardým et.

Dünya için elinden geleni yap, belki de karþýlýðýnda seni tekme-
leyenler olur.

Sen yine de dünya için elinden geleni yap.

Gördün mü, sonuçta her þey Tanrý'yla senin aranda.

Hiçbir zaman onlarla senin aranda olmamýþtý zaten.
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Tavþan ggibi kkaçmak
Bir tavþan güçlü bir düþmaný kendisine saldýrdýðýnda ne yapar?

Çoðumuzun aklýna gelen ilk seçenek: kaçmak. Eðer çaresiz bir du-
rumda, ölümle burun burunaysa ve kaçacak hiçbir delik yoksa bu
kez ikinci seçeneye yönelir: savaþmak. Bazý durumlarda ise müca-
dele etmek anlamsýz, ölüm kaçýnýlmaz görünür. Ve zavallý tavþan
son çareye baþvurur: teslim olmak. Kimi hayvanlar teslimiyet sýra-
sýnda sýrtüstü yatarlar ve boðazlarýný rakiplerine açarlar. Bu, " ha-
yatým senin ellerinde, sana teslimim, canýmý baðýþla" mesajý taþýr. 

Biz insanlar da promlemlerle karþýlaþtýðýmýzda kaçma, savaþma
ya da boyun eðip teslim olma yoluna gideriz. Bunlar mutluluðumu-
zu çalan, alýp götüren 3 mutluluk hýrsýzý olarak tanýmlanýr. Bu hýr-
sýzlara karþý gözlerini dört açmak, kapýlarý sýký sýký kapamak gerekir. 

Kaçma, savaçma ve teslim olmayla sonuçlanan yalnýþ hareket
ve tutumlarýn düzeltilmesini saðlayan  insana özgü bir yeti vardýr:
analitik düþünce. Analitik düþünce problemi tanýma/öðrenme aþa-
masýyla baþlar. Öncelikle onun diðer problemlere benzer ve farklý
yanlarýyla iyi tanýnmasý ve tanýmlamasý gerekir. Kiþi, çeþitli çözüm
yollarý bulur ve bunlar arasýnda sentezlemeler yapar. Bu süreçte öz-
gür bir bilinç akýþý sözkonusudur. Analitik düþünce en doðru ve en
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Ýþte o gün bugündür mutluluk insanýn kendi içinde saklýymýþ...
Hiçbir mutluluk kolay gelmiyor. Kolay kolay gülmüyor insanýn yü-
zü... Emekte  ve insanýn içinde saklý mutluluk. Ne baþkasýnýn ek-
meðinde, ne baþkasýnýn  evinde, ne de baþka bir þeyde...

Bu yüzden gözünüz hep içeride olsun. Siz dýþýný boþ verin, içine
bakýn...

Güneþ vve rrüzgar 
Güneþ ile rüzgar, han-

gisinin daha güçlü ol-
duðu konusunda tartý-
þýrlar. Ve  rüzgar "Sana
benim daha güçlü ol-
duðumu kanýtlayaca-
ðým." der. "Þuradaki
yaþlý adamý görüyor
musun, hani þu üstün-
de palto olan. Bahse gi-
rerim, o paltoyu üstün-
den senden çok daha ça-
buk söküp alabilirim."

Bu denemeye razý olan güneþ, bir bulutun arkasýna gizlenir ve
rüzgar bir fýrtýna gücüyle esmeye baþlar. Ancak rüzgar þiddetini ne
kadar artýrýrsa yaþlý adam da paltosuna o kadar sarýnýr. Sonunda
rüzgar pes edip durulur ve güneþ bulutun arkasýndan çýkarak yaþlý
adama sýcacýk gülümser. Bunu gören yaþlý adamýn yüzünde bir hoþ-
nutluk ifadesi belirir. Ve paltosunu çýkarýr. Ýddiayý kazanan güneþ
rüzgara "Dostluk ve naziklik, her zaman haþinlik ve zorbalýktan
daha güçlüdür..." der.
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SONSÖZ
Keþfiniz ve geliþiminiz daim olsun!

Umuyorum ki kitabýn sayfalarýný bitirdiðimizde "Bu adam iyi
ki bu kitabý yazmýþ, bende iyi ki okumuþum." dersiniz. Uzun
yýllardýr dergiler yayýnlýyor, kitaplar basýyorum. Bu süre için-
de gözüme ve gönlüme takýlan güzel yazýlarý kendi pence-
remden süzerek sizlerle paylaþtým. 

Hayat bir yandan çok uzun bir yanda çok kýsa. Eðer iyi de-
ðerlendirebilir ve saniyelerin hakkýný verebilirsek uzun bir
ömür yaþarýz. Yok; her günümüz kargaþa içinde geçer, huzur-
suz ve keyifsiz yaþarsanýz ömür sizin için çok kýsa olacaktýr. 

Ben uzun yýllar boyu deneyimlediðim hayattan çok dersler
aldým. Bana bir takým önerilerde bulunan, tecrübelerini pay-
laþan dostlarým olsaydý mutlaka daha az hata yapar, daha ke-
yifli ve huzurlu yaþardým.

Sizlerde umarým beni bir dost olarak algýlar ve burada pay-
laþtýðým bilgilerden payýnýzý düþenleri alýrsýnýz. Güzel bir ha-
yat yaþamýnýzý, kendinizi keþfedip her zaman geliþim içinde
olmanýzý can-ý yürekten arzu ediyorum. 

Güzel haberlerinizi beklerim…
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uygun çözüme yönelik arayýþtýr. Bu düþünce þekli promlemin
kendisine deðil, çözüme yöneliktir. Diðer deyiþle çözüm odaklýdýr.
Analitik düþünmek için herþeyi bilmeniz gerekmez ama bilgiye en
kýsa yoldan nasýl ve nerede ulaþacaðýnýzý bilmek önemlidir. Anali-
tik düþünceyle beynimizin rasyonel bölümünü etkin kullanarak iþ-
levselleþtiririz. Onu kullanmayý seçmediðimiz sürece, mutluluðu-
muzu çalan hýrsýzlara karþý savunmasýz kalýrýz. Analitik düþünceye
kaðýlarýmýzý kapattýðýmýz sürece 4. mutluluk hýrsýzýna kapýlarýmýz
açmýþ oluruz. 

Hint ffelsefesinden ööðretiler

Düþünmeye vvakit aayýr;; DDüþünce ggüçç iiççin kkaynaktýr. 

Eðlenceye vvakit aayýr;; EEðlence ggenççliðin ssýrrýdýr. 

Okumaya vvakit aayýr;; OOkuma bbilginin ppýnarýdýr. 

Duaya vvakit aayýr;; DDua, ggüçç aanlarda ddirenmenin ddesteðidir. 

Sevmeye vvakit aayýr;; SSevme yyaþamý ttatlý kkýlandýr. 

Anlaþmaya vvakit aayýr;; AAnlaþma hhoþgörünün aanahtarýdýr. 

Gülmeye vvakit aayýr;; GGülme rruhun mmüziðidir. 

Vermeye vvakit aayýr;; VVerme ggünün aaydýnlýðýdýr. 

Ýþini yyapmaya vvakit aayýr;; ÝÝþ, hhuzurun kkaynaðýdýr. 

Teþekküre vvakit aayýr;; TTeþekkür, yyaþam ppastasýnýn kkremasýdýr.
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