Çalýþmadan, yorulmadan ve
öðrenmeden rahat yaþama yollarýný
aramayý itiyat haline getirmiþ milletler,
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye
mahkûmdurlar.
M.Kemal Atatürk

Ýçindekiler
Önsöz
Garciaya Mektup
Ýþ Hayatý Üzerine Seçme Sözler
Unutulmayanlar

1
3
10
16

Askýlýk. Ýsi Öðrenmistir,
Ben hiçbir þeyi beceremem ki.
Yýlý oteli nasýl seçildi.
Yapabileceðim bir iþ daha yok mu?
Ýþe Yüreðini Koymak

Baþarý Üzerine Seçme Sözler (1)
Fedakâr Nesiller Yetiþtirmek
Japonyada Maneviyat Eðitimi
Baþarý Üzerine Seçme Sözler (2)
Ahilik Prensipleri yahut
Bana Benden Olur Her Ne Olursa

23
29
31
37
40

Unutulmayacaklar

49

Ýngiliz Misyonerin yüzümüze vurduðu
Siz arpa buðday yetiþtirin
Hayde vre camiye
Düþmanýn büyüðü küçüðü
Öfkeli milletsiniz
Topraðýnýzý iþlemiyorsunuz

Balkanlardaki 12 Milyon Müslüman -Türk
Mehmet Akif Dünden Yarýna Sesleniyor 54
Bir Baþarý Hikayesi - Hisar Çatal
Kaþýk Tencere
63

ÖNSÖZ
Bu kitapçýðý eline alan deðerli insan:
Hadiselere, cemiyete ve eþyaya bakýþýnýzý, gayretlerinizi vicdan muhasebesine tabi tutma imkâný elinize
geçmiþ bulunuyor.
Garciaya Mektup her insana uygun bir tespit
mihengidir. Garciaya Mektup, sýzlanmadan, telaþa
kapýlmadan ve diyet talep etmeden çalýþmanýn ve
çaresizlik diye bir engel tanýmamanýn ifadesidir. Ýnsana
kendisiyle barýþýk olmasý tavsiyesidir.
Garciaya Mektupla hatýrlayacaðýmýz bazý hadiseler basit görünseler de, bize kendimizle barýþýk
yaþamanýn, huzurlu ve baþarýlý olmak için elzem
olduðunu ihtar etmektedir.
Türkiye gibi Dünyanýn çok önemli bir coðrafyasýna
sahip olmanýn, bu coðrafyada hür, baðýmsýz ve
korkusuz yaþamanýn hepimize yüklediði sorumluluðu
1

bir an olsun göz ardý edemeyiz. Böyle bir coðrafyada
çok çalýþkan, çok zengin, çaðýn en ileri teknolojisine
sahip toplum olma mecburiyetimiz var.
Bu kitabýn yeni baskýsýna Ahilik Prensipleri,
Japonyada Maneviyat Eðitimi ve Unutulmayacaklar
baþlýklarýyla eklediðimiz bölümler huzurlu bir ülkede
yaþama arzusundan kaynaklanmýþtýr. Ýleriyi görenler
feryat eder, göremeyenler baþýna vururmuþ.
Kitapçýðý size takdim ediþimiz, tarihin ve coðrafyanýn
yüklediði sorumluðu paylaþma arzumuzdandýr.
Kitaplardan yararlanmak, kendimize bir iyilik
yapmaktýr. Saygýlarýmýzla.
Þaban Yavuz
Avrasya Bir Vakfý Mütevelli Heyeti Üyesi
Özge Plastik Yönetim Kurulu Baþkaný
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GARCIAYA MEKTUP
(Elbert Hubbard)
1904 RUS-JAPON Harbinden önceydi. Amerikan
g a z e t e l e r i n d e n b i r i n d e { { G A R C I A YA
GÖTÜRÜLECEK MEKTUP}} baþlýklý bir yazý çýktý.
Yazan tanýnmamýþ bir muhabirdi. Fakat bu kýsa yazýnýn
anlattýðý gerçekler yüzlerce kitapla anlatýlanlardan
daha derin, daha özlü idi. Yazý tesadüfen Çarlýk
Rusyasýnýn Demiryollarý Nazýrýnýn eline geçti. Nazýr
bütün memurlarýnýn bu yazýnýn kopyasýný yanlarýnda
taþýmasýný saðladý.O sýrada RUS-JAPON savaþý baþladý.
Japonlar esir ettikleri Rus Demiryollarý mensuplarýnýn
hepsinin üstünden bu yazý çýkýnca meraka düþtüler.
Japon Maarif Nezareti bu yazýyý inceledikten sonra
birer nüshasýný bütün Japon Yurttaþlarýnýn okuyup
yanlarýnda taþýmalarýný emretti. Bu yazý, Birleþik
Amerikada bütün Kara ve Deniz kuvvetleri
mensuplarýna ve izcilere verilmektedir. Bu bir gelenek
olmuþtur.

4

GARCÝAYA MEKTUP
YAHUT, TEÐMEN ROWANIN VAZÝFE
ANLAYIÞI
AMERÝKA Kurtuluþ Savaþýnýn bir safhasýnda
ÝSPANYA Sömürge Ordusunu tercrit edebilmek için
Kübalý General GARCIA nýn ordusuna talimat
göndermek icabetti. Cumhurbaþkaný MC KINLEY
General GARCIAya bir mektup yazdý. Mektubun
süratle yerine ulaþmasý gerekiyordu. Baþkomutanlýk
karargâhýnda GARCIA hakkýnda bilgi yoktu,
neredeydi, nasýl gidilirdi, hepsi meçhuldü.
Mektu bu götü r m e ye Te ð m e n ROWA N
görevlendirildi. Teðmen ROWAN mektubu aldý,
torbasýna koydu, gitti, döndü, tekmilini verdi GARCIA
talimata uyacaktý.
Teðmen ROWAN mektubu alýnca; {{Bu GARCIA
da kimdir? Nerde bulunuyor? Oraya nasýl gidilir? Atla
mý, trenle mi? Harcýrahýmý kim verecek? Arkadaþým
THOMAS ata daha iyi biner, onu gönderseydiniz
olmaz mýydý? Eþim biraz rahatsýz, hem bu hafta izin
5

ROWANýn dört gün sonra Küba kýyýlarýna
ulaþmasýnýn, ormanlara dalarak üç haftalýk bir seyahati
yaya olarak tamamlamasýnýn, daðlarda ve ormanlarda
GARCIAyý bulmasýnýn, hikayesi deðildir.
Burada anlatmak istediðim husus, bu adamýn
büstünün her okula örnek insan modeli olarak
dikilmesi gerekliliðidir. Dünyanýn her yerinde, Allahýn
her günü, milyonlarca idarecinin GARCIAya
gönderecek mektubu vardýr. Öte yandan gençlerin
muhtaç olduklarý bilgiler sadece bir dizi teoriler
deðildir. Kendilerinden istenen vazifeleri kendi
iradeleri ile sonuçlandýrma idrakine ve eðitimine sahip
olmalarýdýr. Bu gün en çok muhtaç olduðumuz budur.
Hizmette fertlerin ilgisizliði ve bilgisizliði,
cemiyetleri ve teþkilatlarý felç eder. Hizmetin çarký
dönerken, çarkýn her diþlisinin her defasýnda yeni
baþtan eðitilmesi ve bilinmesi için zaman yoktur.
Bu taktirde, hizmet durur, yeniden eðitim yapmak
gerekir. Öte yandan hizmet devamlý akýþ, devamlý
meþguliyet ister. Çarkýn bir diþi kendi iþini hiçbir
sebeple durdurmaya selahiyetili deðildir.
6

Bir defasýnda her idareci gibi öylesine meþgul iken
odama giren bir memur bana;
{{ Efendim, siz birlikte çalýþtýðým arkadaþlarýmdan
birini bir derece terfi ettirdiniz . Yaþ ve kýdem
bakýmýndan aramýzda hiç fark yok. Öðrenimimiz de
ayný. O benden daha yakýþýklý da deðil. Böyle olduðu
halde beni halâ terfi ettirmiyosunuz dedi. Ben ise
dalgýnlýk halinde mýrýldandým:
-Sokakta gürültüler var, duyuyor musunuz?
Nedir acaba?,,
- Gidip bir sorayým efendim , diye memur can
sýkýntýsý ile cevap verdi.
Biraz sonra döndü.
-Bir arabaymýþ efendim.
-Yükü neymiþ? diye sordum.
-Gidip bakayým efendim.
Biraz sonra döndü.
-Arabanýn yükü bir sürü çuval efendim.
-Çuvallarda ne varmýþ?
-Gidip bakayým efendim.
Biraz sonra döndü.
7

-Nereye gidiyormuþ bu araba?
-Gidip bakayým efendim.
Biraz sonra dönüp cevap verdi.
-X ve Y inþaat þirketinin merkez þantiyesine
gidiyormuþ efendim.
-Çok güzel! dedim. Þimdi bana terfi eden
arkadaþýnýzý çaðrýr mýsýnýz lütfen? Hani haksýz yere
terfi eden arkadaþýnýzý.
Beriki geldi Ben mýrýldandým:
-Sokakta bir takým gürültüler oluyor
-Nedir acaba?..
-Gidip bakayým efendim.
Döndüðü zaman þöyle cevap verdi:
-Kýrk çuval Porland Çimentosu yüklü bir araba.
Çimentolarýn menþei New Orleans X ve Y inþaat
þirketinin Merkez Þantiyesine gidiyormuþ. Uluslararasý
Ulaþýma ait bir kamyon çuvallarý istasyondan almýþ.
Çuvallardan biri yarý yolda patladýðý için þimdi bunun
yerini deðiþtirmeye çalýþýyorlar.,,
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Bu iki örnekten birtakým sonuçlar çýkarmak için
bir takým yorumlar yapmaya hiç gerek yok. Dünyayý
dolduran özel müesseselerle resmî dairelerdeki bütün
memurlarý kendime düþman etmek niyetinde deðilim.
Bunlar belirli bir öðretim döneminden sonra bir
masanýn baþýna kurularak hiçbir iþ yapmadan devlet
baba hesabýna geçinip gitmeyi meþru bir hak saymakla
zaten meþru olmayan bir iþ yapmýþ olmuyorlar mý?...
Sabahtan akþama kadar sigara tüttürmek, kahve içmek,
vergi yolu ile kendilerini besleyen halký hýrpalamak,
sadist bir zevk uðruna en basit iþlemleri bile
karmakarýþýk hale getirmek, baþtan savmak istedikleri
bir müracatçýyý, masadan masaya dolaþtýrarak:
Bugün git yarýn gel,, teranesiyle hedefinden iyice
uzaklaþan evraký arþivin küflü derinliklerine gömmek.
Ay sonunda alacaklarý paraya karþýlýk gördükleri iþ
bu ise þayet, hiç zahmet buyurmasýnlar. Millet bu
parayý onlara haram edecektir. Klemansonun meþhur
tekerlemesi nekadar güzel Bakanlýk geç gelenlerle
erken gidenlerin karþýlaþtýðý yerdir. demiþ. Bakanlýðý
süresince de garip vakalara þahit olmuþ ki boyuna
vecize söylemiþ.
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1906 yýlýnda bir gün aklýna esmiþ. Emrindeki
memurlarýn durumunu þöyle bir yakýndan görmek
istemiþ. Odalardan birine girmiþ kimse yok. Ýkincisine
girmiþ bomboþ Üçüncüsüne girmiþ odada bir
memur varmýþ Oda uyuyormuþ.
Yanýnda bulunan daire müdürüne dönmüþ:
- Sakýn uyandýrmayýn Oda çekip gider.,,
Ýþte böyle, uzun söze ve uzun izaha benimde sizinde
vaktiniz yok. Ýnsanlýðýn GARCIAya mektup götürecek
teðmenlere çok ihtiyacý var.

Denizde gemisi, karada bankasý, dünya pazarlarýnda malý
olmayan millleti kimse adam
yerine koymaz.
Gaspýralý Ýsmail Bey
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Ýþ Hayatý Üzerine Seçme Sözler (1)
* Ýþ adamlýðý, giriþimcilik maddi ve kültürel
zenginlik üreterek insan hayatýný kolaylaþtýrmaktýr.
Þimdi, kendimize ayna tutup, zenginlik üretiminin
neresinde durduðumuzu sormanýn tam zamanýdýr.
* Para insaný varlýklý yapmaz, insanýn gönlü de
varlýklý olmalý. Alman Atasözü
* Hem para kazanýp hem de hayatýný yaþamak, ayný
anda hem ahlâklý hem de zengin olmak, çok para
sahibi iken de son derece hoþ biri olmak mümkündür.
Richard Templar
* Dürüst ve güvenilir iþ adamý, ahirette nebiler, sýddýklar ve þehitlerle beraberdir. Hz. Muhammed (sav)
* Sadece paraya odaklanmýþsak ne sevdiklerimiz,
ne müþterilerimiz ve ne de ülkemiz için hiçbir deðer
yaratamayýz.
* Kazanmak isteyenler kimseye küsemez. Küserek
elde edilmiþ baþarý yoktur. R.Bakkal.
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Ýtibarýný Koru !
15-20 yýl dürüst davranarak, çalýþarak kazanýlan
itibar yapýlan ciddi bir yanlýþlýk veya hata ile bir anda
silinir gider. Bunun için Ýtibar çok zor kazanýlýr çok
kolay kaybedilir. denilmiþtir. Kendine iyi bak sözü
sadece saðlýðýnýz için deðil, itibarýnýz içinde bir anlam
ifade edebilir. Bu sözü Ýtibarýný koru olarak
anlayanlar yanlýþ yapmýþ deðiller.
* Sertlikten daima kaçýnýn. Sözü yumuþak
söyleyiniz.

Boþ oturana Selam Bile.......
Peygamberimiz yanýndakilerle birlikte geçerken
aðacýn altýnda boþ oturan adama laf atmadan
geçmiþler. Dönüþte ayný adama selam vermiþler.
Sormuþlar giderken neden selam vermediniz diye.
Efendimiz buyurmuþlar ki Giderken bu adam boþ
oturuyordu. Þimdi elindeki çomakla yeri karýþtýrýyor.
12

Unutulmayanlar 1
Askýlýk:
Leventteki ünlü alýþ veriþ merkezlerinden birindeyiz. Torunuma bir þeyler alýnacak. Maðaza içinde
bir bölümden diðerine geçerken askýya takýlý bir tiþörtü
kýzým düþürdü. Birkaç adým geçtikten sonra geri
dönüp almak istedi. Görevli kýz hemen eðilip aldý
güler yüzlü bir ifade ile þöyle dedi: Ben kaldýrýrým
efendim, lütfen zahmet etmeyin. Acaba herhangi bir
maðazada böyle bir olaya tepki nasýl olurdu?
-- Biraz dikkat eder misiniz?
-- Düþürdüðünüzü alýn lütfen.
-- Düþürdüðün gibi al onu!.
Sizce hangi davranýþ kazanýr. Azar iþittiðiniz
maðazaya bir daha adým atar mýsýnýz?
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OÐLAN ÝSÝ ÖÐRENMÝSTÝR
Tokatta bir Ermeni kadýn çocuðunu Bakýrcýya çýrak
vermiþ
Çocuk ikinci günü iþe gitmemiþ.
Usta endiþelenmiþ, hastalandý mý acaba diye
düþünerek evine gidip kapýyý vurmuþ. Annesi çýkmýþ.
--Ne oldu bizim çýrak iþe gelmedi ? deyince anne:
-Benim oðlan isi öðrenmistir. Bakýrý isitiyorsin
oluyor issii. Dövüyorsun oluyor yassii
Usta basmýþ kahkahayý.
Vay teres. Kendisi öðrenmiþ, bir de anasýna
öðretmiþ...
Yoruma ihtiyaç var mý? Oldum zannederiz.
Görünce kavradým, yaparým diye düþünürüz ama nice
zaman sonra sonuç kendisini gösterir. .
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BEN HÝÇBÝR ÞEYÝ BECEREMEM KÝ!
Erdal Ýnönü 1991 yýlýnda baþbakan yardýmcýsý idi.
Bu fýkrayý ona adapte ettiler.
Mehmet Ali Erbil Bankaya gitmiþ. Beni
tanýyorsunuz. Hesabýmdan para çekmek istiyorum.
Banka cüzdaným yanýmda yok. Anlayýþ gösterir
misiniz?
-Gösteririz ama bir þartla.
Bize bir komiklik yaparsan
Mehmet Ali bir-iki espri yapýp banka çalýþanlarýný
güldürmüþ. Parasýný vermiþler.
Biraz Sonra Muazzez Abacý gelmiþ. Ayný durum
söz konusu.
Banka cüzdaným yok. Para çekmek istiyorum.
-Bir þartla, bize bir þarký söylerseniz.
Bir þarký söylemiþ, parasýný vermiþler.
Erdal Ýnönü gelmiþ ayný þubeye.
Cüzdanýmý unuttum. Beni tanýyorsunuz. Anlayýþ
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gösterir misiniz?
Demiþler ki Mehmet Ali Erbil geldi. Cüzdaný yoktu.
Bize birkaç espri yap paraný verelim dedik. Bizi
güldürdü verdik parasýný.
Muazzez Abacý geldi. Bize bir þarký okursanýz dedik.
Okudu. Parasýný aldý.
- Siz bizim için ne yapabilirsiniz?
- Ben hiç bir þeyi beceremem ki?
Hiç bir þeyi becerememek yaygýn bir hal. Hiç bir
þeyi beceremeyen insan yetiþtirerek, sürekli sýkýntý
yaþýyoruz. Mesleksiz insanlarýn çektikleri sýkýntý hem
çevrelerini hem de ülkeyi etkiliyor.
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Unutulmayanlar 2
Yýlýn Oteli:
Hayatýný seminer vererek geçiren Bay X New-York
yakýnlarýnda, þehir dýþýndaki C... Otelinde seminer
verecekti. Seminerciler geldi. Yerlerini aldýlar.
Konuþmacý kürsüye çýktý. Tam konuþmaya baþlayacaktý
ki fosforlu kaleme ihtiyaç duydu. Bir an üzüldü. Nasýl
da unuttum almayý diye.
Kapýya çýkýp kat görevlisine söyledi. Çok acil
ihtiyacým var. Bana yardýmcý olur musunuz?
-Peki fendim.
Kat görevlisi hemen þehre gitti. Ýstenilen kalemi
satýn alýp seminerciye teslim etti.
Seminerci konusunu huzur içinde anlattý.
Ayný kiþi bir baþka otelde benzer durumla karþýlaþtý.
Kat görevlisine ihtiyacýný söyledi.
-Özür dilerim efendim bu isteðinizi lütfen kat
sorumlusuna söyleyiniz.
Görevli Hizmetlerimiz arasýnda müþterilere kalem
temin etme konusu yoktur dedi.
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Baþka otellerde, lokantalarda benzer durumlarla
karþýlaþtý. Her seferinde Özür dileriz efendim.
Müþterilerin özel isteklerini karþýlayacak bir
hizmetimiz yok cevabý aldý.

C.. Oteli o sene dünyada yýlýn oteli -en iyi hizmet
veren otel- seçildi.

18

Unutulmayanlar 3
Yapabileceðim Bir Ýþ Daha?
Yusuf Kemal Tengirþek. Vatan hizmetinde
Cumhuriyetin kuruluþ yýllarýnda önemli hizmetleri
olan Yusuf Kemal Tengirþek, Boyabatlýdýr.
Askeri okul öðrencisi iken bir kaza sonucu eli çolak
kalýr. Okuldan ayrýlýr. Bir gazetede iþe girer. Kýsa
zamanda iþi öðrenir, üç ay sonra ona bir sayfanýn
yayýna hazýrlanmasýný verirler.
Öðleye kadar iþini bitirir. Birkaç gün ayný þekilde,
erkenden bitirince yetkililere gidip öðleden sonra
yapýlacak bir iþ ister. 6. Sayfanýn yarýsýný hazýrla
derler. Bir hafta sonra bu yarým sayfayý da ikindi
olmadan bitirmeye baþlar. Ýlgililere gider, Ýkindi
sonrasý yapabileceðim bir iþ var mý? 6.sayfanýn
tamamýný hazýrla derler.
Bunu da baþarýyla tamamlar.
Ay baþýnda maaþýný almaya gittiðinde bir sürprizle
karþýlaþýr. Yüzü güler. Maaþý arkadaþlarýndan çok
fazladýr.
19

Unutulmayanlar 4
Ýþe Yüreðini Koymak :
Turan Sürücü / Can sigorta Yön.K.Bþk.:
* Tesadüfen uðradýðým bir iþyeri sahibinin
bürosunda, asistanlýk görevi için gelen bir aday ve
iþverenin görüþmesine tanýk oldum. Eðitimi çok iyi
nitelikte olan aday her konuda uyum saðlýyordu, ancak
Cumartesi mesaisi konusunda kararsýzdý. Neden
Cumartesileri çalýþmak istemiyorsunuz dediðimde
Ben hafta sonlarý dinlenmek istiyorum, Çalýþamam
dedi. Ben de Sen þimdi kapýyý dýþarýdan kapat, 7 gün
dinlen dedim ve gönderdim. Ýþyeri sahibi ne yaptýn
dediðinde: Aylardýr iþ arayan bu vatandaþ çalýþmak
için deðil, çalýþmamak için iþ arýyor dedim.
Dinlenmek için özel zaman yoktur. Ýnsan çalýþýrken
de dinlenir. Bir gün 1440 dakika. Uyku, trafikte geçen
süre, yemek ve diðer zamanlar çýkarýlýrsa en fazla
500/600 dakika kalýyor. Geriye kalan koskoca süre ile
yetinemeyen ruh o iþte ne kadar heyecanlý ve verimli
olabilir siz takdir edersiniz.
20

Bursada bir iþletmede tanýk olduðum görüþmede,
adayýn iþletme sahibine ücret olarak ne vereceksiniz
sorusunu duyduðumda Sen iþletmeye ne verebilirsin?
Önce sen vereceksin sonra talep etmeye hakkýn olsun
demiþ ve bu ifadeyi kullanan kiþiyi de iþyeri sahibinin
karþý çýkmasýna raðmen göndermiþtim.
Maalesef heyecanýný yitiren, kitap okumayý sevmeyen, bildiðimiz tek þeyin hiçbir þeyi bilmediðimiz
gerçeði olduðunu unutan ama iþ talebe gelince her
þeyi isteyen, her þeyi bilen bir insan kitlesi olduk.
Bir görevlinin, izolasyon, ýsýtma-soðutma, enerji
giderlerini azaltma, tasarruflu ampul kullanma ve
benzer konularda proje geliþtirmesi iþverenin gözünde
ve gönlünde taht kurmasý demektir.
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Baþarý Üzerine Seçme Sözler
* Tebessüm etmesini bilmeyen dükkân açmasýn.
Çin Atasözü.
* Bir kiþiye karþý yapýlmýþ haksýzlýk, bütün insanlýða
karþý yapýlmýþ haksýzlýk demektir. Emile Zola
* Haksýzlýk önünde eðilmeyiniz. Çünkü o zaman
hakkýnýz ile þerefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali (ra)
* Ýnsanlarýn en hayýrlýsý onlara haklarýný verendir.
Hak sahiplerinin, haklarýný zahmetsizce alamadýðý bir
millette hayýr yoktur ve o millet iflah olmaz. Hz.
Muhammed (sav)
* Hakkýn azý, çoðu, büyüðü, küçüðü olmaz ve
olmamalýdýr. Hak haktýr. Sahibinin izni olmadan bir
yudum suyu içmemek, bir terliði ayaðýna takmamak,
bir çekirdeði bile yememek, devletin, milletin, þirketin,
baþkasýnýn bir kâðýdýný, kalemini dahi özel iþlerde
kullanmamak gerekir. A. Kerem Sever
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* Herhangi bir kul hakkýnýn ihlali durumunda
yapýlacak iki þey vardýr: Hak sahibinin hakkýný iade
ederek kendisinden helallik almak ve Cenab-ý Hakka
tövbe etmektir.
* Günümüzde büyümenin önündeki en önemli
engel ülke sýnýrlarý deðil, zihinlerdeki sýnýrlardýr.
* Hayat on vitesli bir bisiklet gibidir. Çoðumuz
viteslerin hepsini kullanmayýz. Charles Rulz
* Dünyanýn en büyük adamý öðrenen adamdýr.
Dünyanýn en küçük adamý öðrenecek bir þeyi
kalmayandýr.
* Ben yaptýðým iþe kendimi adarým, zamanýmý,
enerjimi, kalbimi ve ruhumu veririm.
* Zayýf yönlerinizden yakýnmayýn, kuvvetli
yönlerinize konsantre olun.
* Hayat birçok engelle doludur, en büyüðü de
kendinizsinizdir. Jack Parr
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* Sýra dýþý sonuçlar, sýra dýþý gayretlerle elde
edilebilir. R. Ali Topçu
* Ýþini en iyi yapan insan en iyi insandýr.
Hz. Muhammed (sav)
* Oldum demek Bittim demektir.
* Olabileceðimiz þeyi olabilmemiz için asla çok geç
deðildir. George Eliot
* Derisini deðiþtirmeyen yýlan ölür. Kendinizi
deðiþtirecek, geliþtirecek güce, isteðe sahip deðilseniz
etrafýnýzdaki hiçbir þey sizi deðiþtiremez.
* Kendimizi yetiþtirmenin en eski ve en taze
yöntemi öðren, yaþa ve anlattýr. Öðrenmeden
yaþayamazsýnýz.
* Hayata kanatlanmak, yaþamý zenginleþtirmek
ancak bilgiyle saðlanýr.
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* Ýnsanlarý etkilemek, yüreklerine seslenmek ancak
anlattýklarýnýzý yaþamanýzla mümkündür. Kendinizi
bulmanýzda en kestirme yolu, kendinizi baþkalarýna
hizmette kaybetmektir. Gandi
* Büyük insanlarýn hayat hikâyelerini okurken ilk
zaferlerini kendilerine karþý kazandýklarýný
görmüþümdür.
Hepsinde de öz disiplin baþta geliyordu.
Harry Truman
* Herkes insanlýðý deðiþtirmeyi düþünür, ama hiç
kimse önce kendini deðiþtirmeyi düþünemez.

Ýþsizlik sorunu yanýnda ayný zamanda
mesleksizlikte büyük bir sorundur.
Rifat Hisarcýklýoðlu
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* Kaliteli insan vakarlýdýr ama kibirli deðildir.
Onurludur ama gururlu deðildir. Mütevazýdýr ama
büyüklenen deðildir.
* Geri kalmanýn en büyük sebebi mevcut durumla
yetinmektir. Kendini yenileme, devamlý var
olabilmenin ilk þartýdýr. Geliþtirmeye son verdiðimizde,
geriye doðru kaymaya baþlarýz. Harrington
* Yükseði hedefleyin. Ulaþmak istediðinizden daha
yükseðe çýkamazsýnýz.
* Ýstikbâl vaat etmeyene istikbal verilmez. Hz.
Muhammed (sav)
* Baþarý ya da baþarýsýzlýk, zihinsel yetenekten
ziyade zihinsel tutumlara baðlýdýr. Tutumlarýmýzý
deðiþtirerek hayatýmýzý deðiþtirebiliriz. Walter Dill
Scott
* Kedinize ne kadar çok saygý duyarsanýz, baþkalarý
da size o kadar çok saygý duyar. Önemli giyinin, kaliteli
giyinin, önemli görünün.
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* Ýnsanlarýn hayatlarýný kendi çabalarýyla yükseltme
yeteneðinden daha cesaret verici bir þey bilmiyorum.
Henry D-Thosu
* En iyi dýþýndakileri kabul etmeyi ret edersen
çoðunlukla en iyiyi elde edersin. W. Somerset
Maugham
* Hayatlarýnda hiçbir baþarý gösteremeyenler,
kendilerini baþkalarýnýn baþarýlarýný küçültmekle teselli
ederler.
* Ýnsanoðlu için gerçek hayat, ilim ve irfanla kabil
olacaðýndan, öðrenip öðretmeyi ihmal edenler, hayatta
dahi olsalar ölü sayýlýrlar. Zira insanýn yaradýlýþýnýn
gayesi, görüp bilmek ve öðrendiklerini baþkalarýna
bildirmekten ibarettir.
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* Baþkalarýnýn kendisini kurtarmasýný bekleyenler
köledir.
* Geliþmek deðiþmektir. Mükemmel olmak çok
deðiþmektir. Winston Churchill
* Orijinal olmak, farklý olmak deðildir, öz olmaktýr.
Y. Kemal Beyatlý
* Hayatýný kendin yönlendirmezsen, seni baþkalarý
yönlendirecektir.
* Arzu varsa çözümde vardýr. Anonim
* Kiþisel baþarý için televizyonunuzu vurun,
öldürün. Steve Chandler
* Dünyada yeteneksiz insan yoktur. Sadece iyi
eðitilmemiþ ve iyi yönlendirilmemiþ insanlar vardýr.
Angle Peartri
* Kendinizden baþka hiç bir þey sizi durduramaz.
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* Önünüzdeki seçim bir þeyler yapmakla, hiçbir
þey yapmamak arasýndadýr. Hiçbir þey yapmamak sizi
asla bir yere ulaþtýrmaz. Felix G. Rohatyn
* Baþkasýný düzeltmeniz için önce kendinizi
düzeltin. Hz. Ömer (ra)
* Dalgalar ve rüzgârlar daima yetenekli denizcilerin
yanýndadýr. Edward Gibbon
* Hiçbir teþvik, kiþinin kendi arzusu kadar etkili
olamaz.
* Sýradan geçen günler israftýr.
* Güçlü olan, zayýf yanýný herkesten iyi bilendir.
Daha güçlü olan ise zayýf yönüne hükmedebilendir.
* Çalýþmak demek, yaþamak demektir.
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* Ortalama bir insanýn elinden geleni yapabilmesi,
zeki bir insanýn tembelliðinden çok daha deðerlidir.
Baltasar Bracias
* Hayatta en büyük eðlence baþkasýnýn yapamazsýn
dediðini yapmaktýr. Walter Bagehot
* Yetenek bakým, ruh yenilenmek ister.
* Ýnsanýn hayatýnýn kalitesini hayatýndaki insanlarýn
kalitesi belirler.
* Her insan, bir dünyadýr.
* Kabiliyetli bir insanýn arkasýnda her zaman
kabiliyetli baþka insanlar vardýr. Çin Atasözü
*Kafasýna çýlgýnlýk girmemiþ dâhi yoktur. Aristo
* Yarýnlar yorgun ve bezgin kimselere deðil, rahatýný
terkedebilen gayretli insanlara aittir.
*Dehanýn fitili, hayatýn fitilinden daha çabuk yanar.
Schiller
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*Deha, insanýn kendi ateþini yakmasýdýr.
John Foster
* Kim olduðunu baþýna gelen deðil, senin hareket
tarzýn belirler.
* Büyük insanlarýn hayat hikâyelerini okurken, ilk
zaferlerini kendilerine karþý kazandýklarýný görmüþümdür. Hepsinde de öz disiplin baþta geliyordu. ABD
Eski Baþkaný Harry Truman
* Baþarýlý ve erdemli bir kiþi, herkesin gördüðünü
görüp karýþmayan ancak kimsenin düþünmediði ve
göremediði konularý düþünen ve bunlarý icra eden
kiþidir.
* Hayatta baþarýlý olmanýn sýrlarý arasýnda belki de
en önemlisinin, baþkalarýnýn tecrübelerinden
yararlanmak, verilen öðütleri can kulaðý ile dinlemek,
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ilgili yayýnlarý dikkatlice okumak ve kazanýlan
bilgileri deðerlendirmek olduðuna inanýyorum. Vehbi
Koç
* Bir yere ulaþmanýn ilk adýmý, olduðunuz yerde
kalmamaya karar vermektir. John Morgan
* Birçok insan yeteneði geliþtirilmeden kalýr. Henüz
dokunulmamýþ hediyeler olan yeteneklerimizi ortaya
çýkarmak için kalbimizin ve zekâmýzýn köþelerinde
bir keþif gezisine çýkýlmalýdýr.
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Fedakâr Nesiller Yetiþtirmek:
Prof. Dr. Turan Yazgan
Türk Dünyasý Araþtýrmalarý
Vakfý Baþkaný

Yönetmek demek Fedakâr nesiller yetiþtirmek
demektir. Kendi yüksek arzularýndan millî menfaat
hesabýna vazgeçmek; insanlarýn veya guruplarýn kendi
kendilerini sýnýrlandýrabilmesi, bir millî idealin
korkmaz, yýlmaz, býkmaz takipçisi olacak nesiller
yetiþtirmek demektir. Bu ideal ne kadar geniþ kitleyi
ne kadar çok fedakârlýða sürükleyebilirse, o cemiyette
denge o kadar kolay ve planlanan azamî kalkýnma
hýzý o kadar çabuk saðlanýr. Japon mucizesi denen
mucize iþte budur.
Ayný tarihlerde kalkýnma hamlelerine baþladýðýmýz Japonya: topraðý bizimkinden geniþ ve
verimli olduðu için, madenleri bizimkinden çeþitli
veya bol olduðu için, insanlarý bizimkinden kuvvetli
veya zeki olduðu için deðil, milliyetçi, millî
33

menfaatler uðruna fedakârlýk gösterebilecek faziletli
nesiller yetiþtirmiþ olduðu için bizimle mukayese
kabul etmez ölçüde geliþmiþtir.
Toplumu yönetme sorumluluðu olanlar gelecek
nesillerin milli bir ideale baðlý fedakâr ve faziletli
insan olarak yetiþmesi için gayret göstermiyorlarsa
millet fasit dairenin içine düþmüþ demektir.
Baþarýsýzlýklarda bilgi eksikliðinden çok
maneviyat zayýflýðýnýn etkili olduðu düþünülür.
Ýmtihanlarda verilen cevaplar kadar kiþinin davranýþý;
yaptýklarý, yaþadýklarý da dikkate alýnarak baþarý
ölçülür.
Fedakâr nesiller yetiþtirecek bir milli Eðitim
kurulmalýdýr.

Japonyada Maneviyat Eðitimi:
Aþaðýdaki bölüm Prof. Dr. Turan yazganýn tercüme edip
yayýnladýðý Japonyada Maneviyat Eðitimi adlý eserden
alýnmýþtýr.

2. Dünya savaþýnda yenildiði için Amerika ya
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teslim olan Japonya anlaþma gereði kendi eðitim
sistemini terk etmek zorunda kaldý. Amerikanýn
zorla uygulattýðý eðitim sisteminden geçen nesiller
1960larda iþ baþýna gelmeye baþladýlar. Bununla
birlikte Japonyada kalkýnma hýzýnda düþme baþladý.
Sükûnet bozuldu, huzursuzluklar ve suç iþlemede
büyük artýþlar baþ gösterdi.
Bunun sebepleri üzerinde uzun araþtýrma yapýldý.
Sonuç Amerikanýn dayattýðý eðitim sistemiyle yetiþen
nesillerin Japonyanýn iktisadî, sosyal ve kültürel
þartlarýna uymayan nesiller olduðu anlaþýldý. Bunun
çaresi olarak üniversite mezunlarýnýn iþe alýnabilmeleri
için üç ay sürecek Japon Maneviyat Eðitiminden
geçmelerinin þart olduðu görüþüne varýldý.
Önemli olan cemiyete faydalý olmaktýr.
Dikkatle okununca, eðitimden beklenenin bilgi
olmadýðý anlaþýlýr. Bilgi kitaplarda, bilgisayarlarda,
internette her zaman emrimizdedir. Önemli olan
onlarý kullanmaktýr. Bundan da önemli olan cemiyete
faydalý olmaktýr. Bunun için insanýn Fedakâr olmasý
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gerekir. Bunun için insanýn sadýk olmasý gerekir.
Bunun için insanýn sabýrlý olmasý gerekir. Kýsaca,
insanýn kabiliyetleri ile birlikte faziletlerinin de
geliþtirilmesi gerekir. Bunun bazý bilgileri ezberletme
ile olmasý mümkün deðildir. Baþka metotlar
kullanýlmalýdýr. Buna eðitimin tarzý diyoruz.
Ýþte Japonlar bu tarz meselesindeki eksikliði fark
ederek çaresini aradýlar. 2.Dünya savaþýndan önce
uyguladýklarý eðitim maneviyatçýlýk felsefesine
dayanýyordu. Sosyal iþbirliðini, mesuliyeti, gerçeklerin
kabulü ve sebatý ýsrarla benimsetiyordu. Bunu dikkate
aldýlar ve gençleri iþe baþlatmadan bu maksatla
düzenlenmiþ maneviyat eðitimi verecek üç aylýk çok
özel kurslardan geçirdiler. Bu kurslar esas itibarýyla
bir taraftan sosyal baðlarýn kaybolmasýna, diðer
taraftan bu kaybýn suçlusu olan Batý etkisine karþý bir
tepkinin ürünüdür.
Bu eðitim programý içinde özellikle kursiyerlerin
SÜKÛN haline nasýl kavuþacaklarý öðretilir. Sükûn
kendi içinde bir son deðildir, sadece daha müessir
ferdî hareket için bir temeldir. Manevî kuvvetin
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(Seishin Kiyooku) standardý Amelle, iþle ölçülür.
Kuvvetin dýþ tezahürleri, acýya ve ýstýraba tahammül
göstermek, tehdit karþýsýnda soðukkanlýlýk, sabýr,
güvenirlik, sebat, kendine güven, kuvvetli þahsi
davranýþlar gibi þeylerdir. Ve kuvvetli þahsî
karakterler, arkadaþlýk yapmada aranan vasýflardýr.
Kurslarda eðitimden beklenenin bilgi olmadýðý,
önemli olanýn bilgiyi doðru kullanmak olduðu
öðretildi. Bilginin kullanýlmasý üzerinde duruldu.
Bir banka için düzenlenen maneviyat eðitimi
kursunda, Bankanýn marþýný söylemek, hususi
sloganlarýný ezberlemek, tarihçesini öðrenmek,
bayraðýný selamlamak, þirket ruhundan bahsetmek
ve liderlerinden ilham veren haberler duymak gibi
günlük hareketler vasýtasýyla kursiyerlere bankalarýna
saygýlý olma ve onun mensubu olmaktan gurur duyma
öðretilmektedir.
Kursiyerler millete karþý olan mesuliyetlerini
þirketlerine olan sadakatlarýyla yerine getirmeðe sevk
edilmektedirler. Bankaya yapýlan bu hizmet tamamýyla
bütün dünyaya ve dünya barýþýna yapýlan bir hizmettir.
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Nihai faydanýn ne olduðu önemli olmasa da Ahlâklý
insan kendi þirketi için çok çalýþan insandýr.
Ahlâki ve manevi eðitimin tatbikatý sadece
bankanýn iyiliði için deðil, ayný zamanda bütün
cemiyetin iyiliði için yapýlmaktadýr.

Maneviyat Eðitimi Kursundan:
- Kursta dik oturmanýn çok önemli olduðu üzerinde
ýsrarla duruldu. Dik oturma insanýn ruhunu ve
bedenini ahenk içinde tutar denildi. Dik oturun ve
sallanmayýn, ne ruhen ne de bedenen sallanmayýn.
Eðer sallanmazsanýz sapmazsýnýz ve þaþýrmazsýnýz.
- Bir þirket veya birlikte çalýþan herhangi bir insan
topluluðunun iþbirliðini ve iyi münasebetleri
gerektirdiði, bunlarýn yalnýz fertler bencil olmadýðý
zaman gerçekleþebildiði;
- Ýþçi iþveren münasebetleriyle ilgili konularda grev
olmamasý fakat bunun yerine taraflarýn üretimi
artýrmak için birlikte ahenk içinde çalýþmalarýnýn
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gerektiði; bu iþbirliðinin kârýnýn da taraflar arasýnda
ayný þekilde paylaþýlmasýnýn icap ettiði
- Kursiyerlerin kalplerinin metin, ruhlarýnýn saðlam
olmasýnýn þart olduðu(Kendiniz düþünün, baþkalarý
sizi eðmesin ve susturamasýn.)
- Önemli olan zevk peþinde koþmak deðil, vatana
hizmet için çalýþmaktýr.
- Uzak bir þehre götürüldüler. Sabahýn erken
saatlerinde kursiyerlere þehre inmeleri ve þehrin
sakinlerinden iþ temin etmeleri talimatý verildi. Talimat
þarký söyleyerek evden eve gitmek ve parasýz olarak
yapýlacak iþ istemekti. Ev sahipleri ne iþ verirlerse
onlarý yapacaklardý. Her biri yalnýz gitmek ve bütün
g ü n y a l n ý z ç a l ý þ m a k me c bu r iye t i n d e yd i .
Bu çalýþmanýn sebepleri üzerine bir þey
söylemeyeceklerdi. Ýsimlerinden ve çalýþma
arzularýndan baþka bir þey takdim edemeyeceklerdi.
Bedava iþ talep eden yabancýlar olarak þehre yayýldýlar.
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Bir ev veya dükkâna girmelerine müsaade edilip
kendilerine iþ verilinceye kadar her biri iki üç defa
reddedilmiþti.
- Manen kuvvetli adam, cemiyete bir ilavesi olan
adam olarak tarif edilir. Ýnsan ancak kendi kendini
kontrol sanatýnda ustalaþmýþ olmasýnýn neticesi
olarak, baþkalarýna hizmet ettiði ve baþkalarýyla
iþbirliði yaptýðý ölçüde mümtaz bir þahsiyet olur.
Direnç ve þikâyet:
- Manevi kuvvetin standardý amel le ölçülür.
Kuvvetin dýþ tezahürleri, acýya ve ýstýraba tahammül
göstermek, tehdit karþýsýnda soðuk kanlýlýk, sabýr,
güvenirlik, sebat, kendine güven, kuvvetli þahsi
davranýþlar gibi þeylerdir. Ve kuvvetli þahsi
karakterler arkadaþlýk yapmada aranan vasýflardýr.
Japonlarýn bütün hayatlarý boyunca müþterek önem
atfettikleri hususlarda göze alýnan direnmenin çapý
bir þahsýn davranýþlarýnýn doðruluðunu ölçmede
a n a ht a r t e þ k i l e d e r. Hü kü m l e r ( n ot l a r,
deðerlendirmeler) sözlü imtihanlardan çok diðer
hareketlere dayanarak verilir. Þikayet, tenkit, iddia
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ve bunlar gibi diðer direnme çeþitleri, uygun
olmayan davranýþlarýn delili olan hareket
tarzlarýna misal teþkil eder. Çetin görevler insanýn
doðru davranýþýný gösterir. Mesela bankanýn
eðitim süresi içinde þikayet edenlere,
davranýþlarýný tekrar gözden geçirmeleri rica
edilmiþtir.
- Yarýþ ve mücadele daima ferdin kendi
içindedir. Ve baþarý büyük sýkýntýnýn
tamamlanmasý ile ölçülür.
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Baþarý Üzerine
Seçme Sözler (2)
* Kendini yöneten dünyayý yönetir. Platon
* Makale yazmak, sunum yapmak ve ders vermek
gibi alanlarda uzmanlaþýn. Mesleki örgütlere katýlýn
ve buralarda liderlik rolleri üstlenmeye çalýþýn. Kendi
sektörünüzde kendi markanýzý yaratýn. Sivil Toplum
Kuruluþlarýnda görev alýn. Dostlarýnýz ve ailenizle
yakýn temasta bulunun. Müzakere ve görüþme
teknikleri üzerinde alýþtýrma yapýn. Her gün içsel
tutumunuzu geliþtirmek ve buna odaklanmak için
biraz zaman ayýrýn.
* Nasýl ki ülkeler sahip olduklarý maden rezervleri
ile zengin olamayýp ancak çýkardýklarý madenlerle
zenginleþiyorlarsa, insan da sahip olduðu rezerv ile
deðil, açýða çýkardýðý enerji ile zengin ve baþarýlý olur.
* Tarihte her hareket, hep bir kiþinin ayaða
kalkmasýyla baþlar.
* Kendinizi, markanýzý ne kadar öz eleþtiriye tabi
tutarsanýz o kadar geliþirsiniz. Ýbrahim Güngör
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* Hiçbir þey zor deðildir, yeter ki, onu ufak parçalara
bölmesini bilelim. Henry Ford
* Ýmkânlar ve fýrsatlar yok diye bir þey yok.
Herhangi bir durumu imkâna ve fýrsata dönüþtürmeyi
öðrenememiþ insanlar var. Melih Arat
* Entelektüel kapasitenizi geliþtirin. Eðitim
düzeyinizi yükseltin. Yeni ve farklý þeyler okuyun,
öðrenin. Daha sýk sinema, tiyatro, opera, konserler,
dans gösterisi gibi etkinliklere katýlýn. Müzik dinleyin,
seyahat edin, söyleþiler, konferans ve tartýþmalarý
izleyin. Yeni hobiler edinin. Prof. Dr. Osman
Müftüoðlu
* Sosyal iliþkilerinizi geliþtirin. Daha çok arkadaþ
edinin. Komþularýnýzla iyi iliþkiler kurun. Yardým
derneklerinde görev alýn. Bayramlarda, düðünlerde,
doðumlarda, ölümlerde dostlarýnýzýn yanýnda olun.
Prof. Dr. Osman Müftüoðlu
Çalýþmak ve çalýþýr gibi yapmak.Ýþte esas mesele.
Almanlar zeki insana deðil çalýþkan insana deðer
verirler. Dr. Rýza Nur
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Ýnsan yaþat ki devlet yaþasýn

ÞEYH EDEBALÝDEN OSMAN GAZÝYE
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Ey Oðul Beysin!
Bundan sonra öfke bize uysallýk sana.
Güceniklik bize gönül almak sana.
Suçlamak bize katlanmak sana.
Acizlik bize, yanýlgý bize, hoþgörmek sana.
Geçimsizlikler çatýþmalar anlaþmazlýklar bize.
Adalet sana, kötü göz þom aðýz haksýz yorum bize.
Baðýþlama sana.
Ey Oðul!
Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana.
Üþengeçlik bize, uyanmak gayretlendirmek,
þekillendirmek sana.
Ey Oðul!
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.
Þunu da unutma:
Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn.
Ey Oðul!
Yükün aðýr, iþin çetin, gücün kýla baðlý.
Allah(C.C.) yardýmcýn olsun .

Ahîlik Prensipleri
...
Bana benden olur her ne olursa
Modernizm hangi noktaya ulaþýrsa ulaþsýn, teknoloji
hangi sýnýrlarý zorlarsa zorlasýn, çaðýn adý atom çaðý,
uzay çaðý, bilgi çaðý, güç çaðý... ne olursa olsun, insan
olgusu var oldukça deðiþmeyen, deðiþmesi mümkün
olmayan deðerler vardýr.
Dürüst olmak, çevreye faydalý olmak, iyi huylu
olmak, doðru sözlü olmak, âdil olmak, munis ve
merhametli olmak gibi insanî vasýflar; hürriyet, adalet,
eþitlik gibi sosyal kazanýmlar bu deðerler
manzumesinin ilk çýrpýda akla gelen unsurlarýdýr.
Zamanýn, ortamýn ve türlü þartlarýn tesiriyle bu
deðerler kimi devirlerde zayýflayabilir, hatta toplum
nezdinde deðersiz ve gereksiz þeyler olarak algýlanmaya
da baþlanabilir. Bu durum, o deðerlerin iþlevini
yitirdiðinin deðil, o zihniyetteki toplumlarda bir sýkýntý
olduðunun göstergesidir.
Ýþte insaný insan, toplumlarý üstün yapan bu artý
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deðerler sistemi, hem bir yapýlanma modeli, hem
de bir inanç ve kabuller sistemi olarak Ahilikte
karþýmýza çýkmaktadýr. Bu yüzdendir ki Ahilik,
müþterek Þark-Ýslâm medeniyetinde yeþeren, 13.
yüzyýldan itibaren Anadolunun her bir tarafýnda
sevgi ve sempati odaðý olmuþ, bütün çaðdaþ ve
uygar milletlerin / devletlerin benimsemesi
gereken insan odaklý cihanþümul prensipler
manzumesinin adýdýr.
Ahîlik, ferde yönelik öðüt ve yaptýrýmlarý
bulunmakla birlikte esas itibariyle ferdî deðil,
içtimaîdir. Çekememezlik ve dedikodudan
kaçýnmak, cömert, þefkatli ve merhametli olmak
herkese iyilik yapmak ve iyiliklerini istemek vs.
gibi onlarca prensip, esasta ferdî olmaktan
ziyade içtimaî, yani toplum hayatýný düzene
sokucu mahiyette düsturlardýr.
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Fakat bu içtimaî oluþta ne kiþi topluma, ne de
toplum kiþiye ezdirilmiþtir. Ahiliðin sosyal
dayanýþma ruhu sayesinde, ... devletin hiç bir
tesiri olmadan; þehir esnafý ve halký, kendi
kendisini idare ediyor, en küçük bir suistimal,
yolsuzluk ve ananeye aykýrý harekete fýrsat
verilmiyordu.
Ahilik, yalnýzca Türk insanýnýn deðil, bütün
dünya toplumlarýnýn örnek almasý gereken bir
insanlýk ve ahlâk sistemidir.
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Ahiliðin Temel Ýlkeleri
* Ýyi huylu ve güzel ahlâklý olmak.
* Ýþinde ve hayatýnda, kin, çekememezlik ve
dedikodudan kaçýnmak.
* Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalý olmak,
* Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak.
* Þefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve
dürüst olmak.
* Cömert olmak.
* Küçüklere sevgili, büyüklere karþý edepli ve saygýlý
olmak.
* Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan
kaçýnmak.
* Ayýp ve kusurlarýný örtmek, gizlemek ve affetmek,
* Hatalarý yüze vurmamak.
* Dost ve arkadaþlara tatlý sözlü, samimi, güler
yüzlü ve güvenilir olmak.
* Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayý ziyaret etmek.
* Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek.
* Yapýlan iyilik ve yardýmý baþa kakmamak.
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* Hakka, hukuka uymak, hak ölçüsüne riayet etmek.
* Ýnsanlarýn iþlerini içten, gönülden ve güler yüzle
yapmak.
* Daima iyi komþulukta bulunmak, komþunun eza
ve cahilliðine sabretmek.
* Yaratandan dolayý yaratýlanlarý hoþ görmek.
* Hata ve kusurlarý daima kendi nefsinde aramak.
* Ýyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak.
* Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan þeref
duymak.
* Zenginlere, zenginliðinden dolayý itibardan
kaçýnmak.
* Allah için sevmek, Allah için nefret etmek.
* Hak için hakký söylemek ve hakký söylemekten
korkmamak.
* Emri altýndakileri ve hizmetindekileri korumak
ve gözetmek.
* Açýkta ve gizlide Allah'ýn emir ve yasaklarýna
uymak.
* Kötü söz ve hareketlerden sakýnmak,
* Ýçi, dýþý, özü, sözü bir olmak.
* Hakký korumak, hakka riayetle haksýzlýðý önlemek.
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* Kötülük ve kendini bilmezliðe iyilikle karþýlýk
vermek.
* Belâ ve kötülüklere sabýr ve tahammüllü olmak.
* Müslümanlara lütufkâr ve hoþ sözlü olmak.
* Düþmana düþmanýn silahýyla karþýlýk vermek.
* Ýnanç ve ibadetlerinde samimi olmak.
* Fani dünyaya ait þeylerle öðünmemek,
böbürlenmemek.
* Yapýlan iyilik ve hayýrda hakkýn hoþnutluðundan
baþka bir þey gözetmemek.
* Âlimlerle dost olup dostlara danýþmak.
* Her zaman her yerde yalnýz Allah'a güvenmek.
* Örf, adet ve törelere uymak.
* Sýr tutmak, sýrlarý açýða vurmamak.
* Aza kanaat, çoða þükrederek daðýtmak.

50

Ahi Ýçin Açýk ve Kapalý Olan Þeyler
Açýk olanlar:
1. Ahinin eli açýk (cömert) olmalý.
2. Kapýsý açýk (misafirperver) olmalý.
3. Sofrasý açýk olmalý. (ikramdan kaçýnmamalý)
Kapalý olanlar:
1. Ahinin gözü kapalý olmalý. (kimseye kötü
gözle bakmamalý, kimsenin ayýbýný araþtýrmamalý)
2. Beli kapalý olmalý. (kimsenin ýrzýna, namusuna,
haysiyet ve þerefine tasallut etmemeli)
3. Dili kapalý olmalý. (kimseye kötü söz
söylememelidir)

Ahiliðe Kabul Edilmeyen Zümreler
Fütüvvetnâmelerde kimlerin Ahiliðe kabul
edilmeyecekleri açýklanmýþtýr. Ahiliðin kapýsýnýn iyi,
ahlâklý olan herkese açýk olduðu belirtilmiþtir. Ahiliðe
kasap gibi kan dökücüler, Tellal gibi baðýrýp çaðýranlar,
Avcýlar gibi hileye baþvuranlar vs. alýnmaz. Ahiliðe
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kabul edilmeyenler þu þekilde sýralanmýþtýr:
- Kâfirler
- Münafýklar
- Müneccimler
- Ýçki içenler
-Tellallar (yalan söyleyen reklâmcýlar)
- Piþekârlar (sözünde durmayanlar)
- (zalim) Kasaplar
- (gaddar) Cerrahlar
- Sayyadlar (avcýlar)
- Muhtekirler (karaborsacýlar)
- Kem gözlüler
- Ayýp arayanlar
- Cimriler
- Gýybet edenler
- Bühtan kýlanlar (iftiracýlar, yalancýlar)
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Kiþiyi Ahilikten Düþüren Þeyler
Ahlakî özelliklerden bazýlarýný kaybeden Ahilerin,
Ahilik yolundan ayrýlmýþ olacaklarý
fütüvvetnâmelerdegeniþ bir þekilde yer almaktadýr.
Ahlâkî davranýþ bozukluklarý Ahilik kurumunda afet
olarak kabul edilir ve bunlarla mücadele edilir. Kiþiyi
Ahi'likten düþüren afetler þunlardýr:
- Ýçki içmek
- Zina etmek
- Livata etmek
- Gammazlýk
- Münafýklýk
- Kibir
- Haset
- Kin
- Yalancýlýk
- Sözünde durmamak
- Hýyanet
- Namahreme bakmak
- Ayýp aramak
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- Nekeslik
- Gýybette bulunmak
- Bühtan
- Hýrsýzlýk
- Haram yemek

Bana Benden Olur, Her Ne Olursa
Düþmek veya yükselmek, aranan, sevilen veya
kaçýlan insan olmak. Bunlarýn hepsi bizim elimizde.
Ýyi arkadaþlarla olmak mý yanlýþ yola götüreceklerle
olmak mý? Okullarda 22 kere 15 kaç ederi ezberletseler
de insan iliþkilerinde baþarýlý olmak, arkadaþ seçmede
dikkat etmek gibi hususlar üzerinde layýkýyla
durulmuyor.
Bazý insanlar yukarýdaki ilkeleri küçümserler. Bazý
insanlar da bu ilkelere uymaya çalýþýrlar.
Bana benden olur her ne olursa ilkesini bir kere
daha hatýrlayýp kendimize çeki düzen verebiliriz.
Vermezsek ne olur? Bu ilkeleri önemsemeyip tersine
davranýrsak ne olur? Gazetelerin üçüncü
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sayfalarýndaki utanç verici iþleri yapanlar durumuna
düþeriz. Eþimizin dostumuzun, çoluk çocuðumuzun
gözüne bakamayacak hale geliriz. Düþmek de kalkmak
da elimizde ise bütün mesele tercihimize kaldý
demektir.

Unutulmayacaklar
Ýngiliz Misyonerin Yüzümüze vurduðu.
Aþaðýdaki sözleri Sultan Abdülmecit zamanýnda
Ýngiltereye sipariþ edilen askeri gemiyi getirmek üzere
giden Deniz Yüzbaþý Mustafa Efendiye Ýngiliz
misyoneri Mr. John, Türkçe (konuþarak) söylüyor :
 Mustafa Efendi. Ülkeniz bir harabeye dönmüþtür.
Arazi tamamen boþtur.Tarým yok, ticaret yok.Hiç bir
þey yoktur. Doðu vilayetlerinde halk köstebek gibi yer
altýnda yaþýyor. Onlarý bile yer yüzüne çýkarýp insan
gibi yaþatamadýnýz. Oralara gidip insanlarýn hayvanlar
gibi ve bir ahýrda beraberce nasýl yattýklarýný
görmelidir. Her þeyden yoksun, çaresiz insanlara
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merhamet etmediniz. Anayasa hukuku bir kural
öðretiyor ki o da : Millette kabiliyet olmazsa hükümet
o milletin önüne düþer ve ona ne yapacaðýný öðretir
der. Bunu ne vakit yaptýnýz?
Selçuklu Türkleri sizden çok daha medenî idiler.
Onlarýn býraktýklarý medenî eserleri kökünden
yýktýnýz Amasya, Sivas, Konyada görülen Selçuklu
medeniyeti harabeleri insanlarý gönülden yaralýyor.
Bu haliniz ne zamana kadar devam edecektir? Halbuki
halis Türk milleti buna manidir. Görüyoruz ki ne
dininizden ne de milliyetinizden yararlanabiliyorsunuz. Binaenaleyh Mustafa Efendi biz sizi bu
yolsuzluklardan kurtarmak istiyoruz. Sizi ekonomi
ile meþgul olmaya yöneltmeyi arzu ediyoruz.
Kadýnlarýnýzý da faaliyete, -çalýþma hayatýna- sokmak
hevesindeyiz.
Bir oku bin düþün diye buna demiþler. 1997 yýlýnda
Aðrýda deprem oldu. Depremde yýkýlan evleri görünce
misyonerin yukarýda ifade ettiklerini hatýrladýk. 2011de
drum ne kadar farklý?
Ve yýllardýr dinlediðimiz geliþme, ilerleme,
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kalkýnma sözlerini hatýrlamayýnýz ki, rahat
uyuyabilesiniz.
Kaynak: Ýngiliz Misyoneri Nasýl Yetiþtiriliyor: Ahmet
Hamdi Paþa. Tibyan Yayýncýlýk s.46 Yayýnlayan Prof. Dr.
Cemal Sofuoðlu Dokuz Eylül Üni.Ýlahiyat Fakültesi Ýzmir.
2007

Siz arpa buðday yetiþtirin. Sanayi mallarýný biz
veririz
Yýl 1927. Çarþýmýzý, pazarýmýzý kendi mallarýyla
dolduran Batýlýlar bize kurtuluþun (!) yolunu
gösteriyor. The Ekonomist dergisinde Türkiye uzmaný
bakýn ne yazýyor:
Türkiyenin milli kalkýnma hamlesi gereksiz ve
yersizdir. Türkiyenin buðday, arpa yetiþtirmesi daha
iyi olacaktýr. KÝTler sosyal amaçlý gereksiz kuruluþlar
olmaktan daha öteye gidemeyecektir. Türkiye bu inatçý
kalkýnma hamlesinden vazgeçmelidir. Yerli Mallarý.
S.24 Ramazan Bakkal Ýstanbul.. 2008
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Hayde Vre Camiye
Mudanya iþgal komutalýðýna baðlý Yunan askerleri
kahvelere girerek oturanlarý uyardýlar:
Bu gün Cuma, dininize saygý gösterin, hayde vre
camiye!
Görüyorsunuz ya Yunanlýlar kimsenin dinine
karýþmadýklarý gibi teþvikçi bile oluyorlar denilmesi
için Yunan Kurmaylarýnýn uygulamasý. (Turgut
Özakman - Þu Çýlgýn Türkler s.349)

Mudanya Bidayet mahkemesi Reisi Abdullah Galip
Tokça dini bütün bir Müslümandý. Abdestini aldý.
Ýçinden millete sabýr vermesi, memleketi esenliðe
çýkarmasý, orduya zafer nasip etmesi için Allaha dua
ede ede camiye geldi. Ortalarda bir yer bulup oturdu.
Kimsenin neþesi yoktu. Her gün köylerde Yunan
askerlerinin yaptýðý rezilliklerle ilgili, ýrza namusa
tasallut haberleri geliyordu. Halk azap içindeydi. Hoca
vaaz ediyordu :
Ey Müslümanlar! Neden maðlup olduk? Neden
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þehirlerimiz iþgal edildi? Ýyi düþününüz. Çünkü Allaha
kulluk görevimizi ihmal etmeye baþlamýþtýk. Bu
iþgalciler hiç þüphe yok ki, dînî görevlerini ihmal
edenleri, dinsizleri terbiye için Cenabý Hak tarafýndan
yollandý. Camilerimiz, mescitlerimiz þimdi bu iþgalciler
sayesinde doluyor. Bu nimetin kadrini bilelim.
Yorum sizin yahut buyurun cenaze namazýna. (A.
Galip Tokca Ýki Mütareke Arasýnda Mudanya s.14 Þu Çýlgýn
Türkler S. 349)

Üzülecek miyiz?
Ne yapalým þimdi? Türkiye tarihten siliniyor diye
üzülecek miyiz? Ýngiliz Baþbakaný / 6 Nisan 1920

Düþmanýn büyüðü küçüðü:
Ve Denizli Müftüsü Hulusi Efendinin Ýstiklal Harbi
sýrasýnda Ýngiliz subayýnýn Siz bu halinizle Ýngiltere,Fransa gibi büyük devletlerle baþa çýkabileceðinizi
mi sanýyorsunuz? Sorusuna verdiði cevap: Düþmanýn
büyüðü küçüðü olmaz. Vatan ve namusumuz için
ölünceye kadar çarpýþýrýz.
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Öfkeli bir milletsiniz:
Ramazan Bakkal
Nisan 1990 TRTye çektiðimiz saðlýk programý için
Þiþli Etfal Hastanesindeyiz. Yemek molasý sýrasýnda
13.00 haberleri baþladý. Ýlk haber Güneydoðudan gelen
þehit haberiydi. Genç bir doktor söze girdi: Ben
Avusturyadan yeni geldim. Türkiyedeki PKK
cinayetleriyle ilgili bir Alman meslektaþýmla
konuþuyorduk. Bu çatýþmada batýnýn parmaðý
olduðunu söylediðimde bana þu cevabý verdi. Siz
Türkler öfkeli ve yerinde duramayan bir milletsiniz.
Dün Viyana önlerine konser dinlemeye veya resim
seyretmeye gelmediniz. Batýlýlar sizi rahat býrakacak
olursa yeniden Viyana önlerine gelirsiniz. Onun için
sizi rahat býrakmamak zorundaylýz. Bu gün PKK ile
uðraþýyorsunuz. PKK biterse baþka bir þey buluruz.

Topraðýnýzý Ýþlemiyorsunuz

Dani Rodrik Yahudi asýllý bir akademisyen.
Baþbakanlýk danýþmaný Sayýn Kemal Cabioðluna
þunlarý söylüyor: Kemal Bey çok güzel bir üllkeniz
var. Ýþlemiyorsunuz. Allah çalýþmalayanlarýn
topraklarýný ellerinden alýr, çalýþanlara verir.
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Balkanlardaki 12 Milyon Müslüman:
1912 yýlýnda Balkanlarda-Rumelide 12 milyon
Müslüman Türk yaþarken bugün 680 bine indirilmiþtir.
Ya göç ettirilmiþ veya imha edilmiþtir. Özellikle
Rumeliden gelenlerin babalarý çocuklarýna ülkeye
sahip çýkmalarýný, baþka gidilebilecek yer olmadýðýný
zaman zaman tekrarlamaktadýrlar. Bugün Güneydoðuda yaþanan sancýlarýn domino etkisi yaratacaðýný
unutmamak durumundayýz.

Mehmet Akif dünden yarýna sesleniyor:
Aþaðýdaki sözler Ýstiklal Marþý þairimiz Mehmet Akif
Beyin selatin camilerinde yaptýðý konuþmalardan
alýnmýþtýr:
Avrupalýlarýn Þark Siyaseti:
Avrupalýlar zapt etmeyi kararlaþtýrdýklarý memleketin ahalisi arasýna evvela tefrika sokarlar. Senelerce
milleti birbiriyle boðuþtururlar. Sersem ahalî bu suretle
yorgun düþtükten sonra gelip çullanýrlar.
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Bugün de iþte bize karþý ayný siyaset kullanýldý.
Zaten her yerdeki siyasetleri budur. Hindistanda, daha
evvel Endülüste, sonralarý Cezayirde, Ýranda hep
böyle yaptýlar.
Takip ettikleri siyaset hep ayný siyasettir, hiç
deðiþmez.

6 Þubat 1913, Balkan Harbi sýrasýnda, Beyazýd câmiindeki
vaazýndan .

Vatan elden gidince ne din kalýr ne ...
Akif Ýstiklal savaþýmýza gönüllü olarak katýldý.
Arkadaþý Eþref Ediple birlikte Mustafa Kemal Paþa
saflarýnda yer aldý. O yýllarda þehirlerimizde konferans
salonlarý olmadýðý için Halkýn karþýsýna camilerimizde
çýktý. Ve kendisini dinleyenlere açýk açýk anlattý ki:
Anadolu Türkün son yurdudur. Anadolu,
elimizden gitti mi artýk ne din kalýr ne îman. Ne
namus kalýr ne þeref. Ne aile kalýr ne hürriyet!
O bakýmdan tek çýkar yol, Mustafa Kemal Paþanýn
etrafýnda toplanmaktýr. Ümitsizlik en büyük felakettir.
Bir millet topla tüfekle yok edilemez. Milletler tefrika
yüzünden, sen ben kavgasý yüzünden yýkýlýrlar.
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Baþaramazsak hayvan muamelesi

Düþman iþgali altýdaki Ýstanbulda bunalan Mehmet
Akif 1920 yýlýnýn Ocak ayý sonunda Eþref Ediple birlikte
Balýkesire gitti. Cuma namazýndan sonra Zaðanos
Paþa camisinde vaaz kürsüsüne çýkarak halka hitap
etti.

Ey Müslüman diye söze baþladý..

Cihan alt-üst olurken seyre baktýn öyle durdun da
Bu gün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda

diye baþlayan þiirini okudu.
Müslümanlarýn neden geri kaldýklarýný, insan gibi
yaþamak isteyenlerin kuvvetli olmaya mecbur
olduklarýný, denizaltýlar, uçaklar yapan batýlýlarýn bunu
tek tek deðil, birleþerek yaptýklarýný, bugün her þeyin
þirketler tarafýndan yapýldýðýný bizim bir araya gelip
çalýþmayý beceremediðimiz için ayný þeyleri yapamadýðýmýzý, geçmiþteki kýrgýnlýklarý unutmak, ve
birleþmek lâzým geldiðini, eðer bunu baþaramazsak
bizi idarelerine alacak olanlarýn bize hayvan
muamelesi yapacaklarýný anlattý.
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Muhtaç olduðumuz terbiye:
Birlikte Ýþ Yapma Terbiyesi:- Yahut imkân ve
sermayeleri birleþtirme meselesi. Akif devam ediyor:
Bakýyorum, ayrý ayrý pek iyi adamlarýz. Bizi
medeniyette dünyalar kadar geri býrakan milletlerin
efradýnda bizdeki büyüklükler yok. Sonra bakýyorum.
bir yere gelince biz heyeti ictimâiye teþkil edemiyoruz;
çünkü o terbiyeden mahrumuz. Ýþte bizim asýl muhtaç
olduðumuz terbiye bu ikinci terbiye olacak.
5 Ekim 1910

.... Çünkü bugün Dünyadaki hayatýn tarzý
büsbütün deðiþmiþtir. Yalnýz baþýna çalýþmakla bir
þey yapamazsýnýz. Toplar, tüfekler, zýrhlýlar,
þimendiferler, limanlar, yollar, tayyareler, vapurlar
elhasýl düþmanlarý bize üstün çýkaran, yarým milyar
Müslümanýn birkaç milyon Frenke esir olmasýný
temin eden esbap vesait ancak cemiyetler, þirketler
tarafýndan meydana getirilebilir. (1921)
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Nasrullah Camiinden:
Mehmet Akif Beyin Ýstiklâl harbi sýrasýnda
Kastamonu Nasrullah camiinde verdiði vaazdan.:
Ey cemaati Müslimin!
Milletler topla tüfekle, zýrhlý ile, ordularla,
tayyarelerle yýkýlmaz. Milletler ancak aralarýndaki
rabýtalar çözülerek, herkes kendi baþýnýn, derdine,
kendi havasýna, kendi menfaatini temin etmek
sevdasýna düþtüðü zaman yýkýlýr.
Atalarýmýzýn kale içinden alýnýr sözü kadar
büyük söz söylenmemiþtir. Evet, Dünyada bu kadar
saðlam, bu kadar þaþmaz bir düstur yoktur. Ýslâm
tarihini þöyle bir gözümüzden geçirecek olursak
cenupta, þarkta, þimalde garpta yetiþen ne kadar
Müslüman hükümetleri varsa hepsinin tefrika
yüzünden aralarýnda hadise olan fitneler, fesatlar,
nifaklar, þikaklar yüzünden istiklallerine veda
ettiklerini baþka milletlerin esareti altýna girdiklerini
görürüz.
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Yakalarýný toplamalarýna fýrsat vermeyiz.
Size bir vaka anlatayým.
Mýsýrý Ulyada dolaþýyordum. Orada aklý baþýnda
bir Müslümanla görüþtüm. Bahsimiz Ýngiliz siyasetine
intikal etti. Dedim ki Þaþýyorum, on beþ milyonluk
koca Mýsýrda Ýngiliz askeri olarak pek az kuvvet
gördüm, nasýl oluyor da bu kadarcýk kuvvetle koca
bir memleket muhafaza edilebiliyor. Bu sualim üzerine
o zat dedi ki, Ýngiliz ricalinden biriyle samimi
görüþürdük. Sizin aklýnýza geleni ben de düþünmüþ
de herife demiþtim ki, Günün yahut senenin birinde
Osmanlý hükümeti 40 -50 bin kiþilik bir ordu tertip
ederek Mýsýra sevk edecek olursa siz Ýngilizler ne
yaparsýnýz?
--Hiç bir þey yapmayýz. Müdafaa imkâný olmadýðý
için Mýsýrlýlarý kendilerine teslim eder çýkarýz. Yalnýz
þurasýný iyi biliniz ki biz Ýngilizler hiçbir zaman
Osmanlýlarýn Mýsýra 40 bin kiþi deðil, 40 kiþi sevk
edecek derecede yakalarýný paçalarýný toplamalarýna
meydan býrakmayýz. Memleketlerinde bitmez
tükenmez meseleler çýkarýrýz. Onlar birbirleriyle
uðraþmaktan göz açamazlar ki bir kerecik olsun
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Mýsýra dönüp bakmaða vakit bulabilsinler.
Ey cemaati Müslimin:
Gözünüzü açýnýz. Ýbret alýnýz.Bizim hani senelerden
beri kanýmýzý, iliðimizi kurutan dahili meseleler yok
mu? Havran meselesi, Yemen mesesi, Þam meselesi,
Kudüs meselesi, Arnavutluk melesi. Bunlarýn hepsi
düþman parmaðýyla çýkarýlmýþ meselelerdir. Onlar
öyle olduðu gibi bugünkü Adapazarý, Düzce, Yozgat,
Bozkýr, Biga, Gönen, Konya isyanlarý hep O melun
düþmanýn iþidir. Artýk kime hizmet ettiðimizi,
kimin hesabýna birbirimizin gýrtlaðýna sarýldýðýmýzý
anlamak zamaný zannediyorum ki gelmiþtir.
Binaenaleyh þimdi söylediðim gibi bizi ezmek için
ancak iki kuvvete malik bulunuyorlar: Birincisi Yunan
ordusu. Ýkincisi memleketimizde çýkardýðý nifak. Zaten
bu ikinci kuvvet olmasa birincinin hiç ehemmiyeti
yoktur.
Endülüs diyarýný güzünüzün önüne getirin. O
cihanýn en mamur en medenî en mütefennin iklîmi
vaktiyle sînesinde 15 milyon Müslüman barýnýrken
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bu gün baþtan baþa dolaþsanýz tek bir dindaþýnýza rast
gelemezsiniz. Allahýn vahdaniyetini garbýn afakýna
ikrar ettiren o binlerce minarenin yerlerindeki Çan
kulelerinden bugün etrafa teslis vesveseleri aksediyor.
Þevketin, medeniyetin, irfanýn, ümranýn
müntehasýna varmýþken birbirine düþerek vatanýný
üç buçuk Ýspanyola karþý müdafadan aciz kalan bu
zavallý dindaþlarýmýzdan olsun ibret alalým da Ýslâmýn
son mültecasý olan bu güzel topraklarý düþman istilasý
altýnda býrakmayalým.
Boðaziçi Yayýnlarý-Mehmet Akif Sesleniyor. (S.18-24-2544-46)
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BÝR BAÞARI HÝKAYESÝ
A.Cengiz ERDOÐAN
Hisar Çatal Kaþýk ve Paslanmaz Madeni
Eþya San. ve Tic. A.Þ.
Aþaðýdaki satýrlar Hisar Madeni Eþya Sanayi A.Þ. yönetim
kurulu Baþkaný A.Cengiz Erdoðanýn 27 Mart 2010 tarihinde
KOCAV Vakfýnda verdiði konferansta Ramazan Bakkal
tarafýndan tutulan notlardýr.

Baþarýda birinci etken kendine olan özgüven
meselesidir.
Baþarý için ýsrarcý olmalý. Küsmeyi, darýlmayý
kafamdan sildim.
11 yaþýmda iken Doðanhisardan Akþehire geldik.
Babam çevresine, müþterisine güven saðlamýþ itibar
kazanmýþ biriydi. Ýtibar sözünü tutmaktýr. Saðlam
durmaktýr.
Ticareti, müþteri gönüllemesini, müþteri ile diyaloðu
orada Akþehirde- öðrendik.
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Sanat okuluna gidiyordum. Babam okula giderken
de gelirken de mutlaka maðazaya uðrayýp öyle
gideceksiniz derdi. Yaz tatilinde tam çalýþýrdýk. Pazar
günleri öðleye kadar depoyu temizlerdik.
Tesfiye bölümünde okuyordum. Yýldýz Tekniðe
gitmek hayalimdi.
Çýkan fýrsatlarý iyi deðerlendirirseniz çabuk mesafe
kat edersiniz.
.Ankara ana tamirde askerdim. Subay Astsubaya
tahsis edilen sigaralarý satýn alýp sivillere satýyordum.
Asker olduðum halde orada çalýþanlardan en yüksek
maaþ alandan daha çok kazanýyordum.
Abim israf ediyordu. Ben tasarruf etmek
istiyordum. Babama kazancý üçe bölelim. Herkes
hesabýný bilsin dedim. Her balýk gölüne göre büyür
derler. Babam, Ýstanbuldan gelen müþterimizle
ilgilenmemi istedi. Müþteriyi eve getirdim. Bizim
evimiz varken seni otelde býrakýr mýyýz? dedim. O
da ortak olacak birini arýyormuþ. Sohbet sýrasýnda
bize teklif etti. Olur dedik. 1960 yýlýnda Ýstanbula
geldik. 1962de ben satýþta görevlendirildim. Müþteri
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tanýdýðý ismi soruyor. Bir mal almak için Babamý,
abimi, ortaðýmýzý soruyorlardý.
Her müþterinin aile yapýsýný öðrendim. Çocuklarý
kaç tane, adlarý ne, hangi okula gidiyorlar?
Tezgâhtarýnýn adý ne? Bunlarý not aldým. Fihrist
tuttum. Müþteri gelince hissettirmeden notlarýma
bakýp çocuklarýný, tezgâhtarýný iþlerini soruyor,
yakýndan ilgileniyordum. Kendilerine yakýn
hissetmeye baþladýlar.
Tuhafiye hýrdavatý toptancýsýydýk. Ýyi satýyorduk.
Pilma Tudor pillerinin üreticisi bizi araþtýrmýþ.
Distribitörlük teklif etti. Mal yetiþmiyordu. Pile ilgi
çok fazlaydý. Fabrikaya gidiyordum. Bana makinelerin
çalýþmasýný gösteriyordu.
Ortaðýmýz kazandýðýný harcýyordu. Ayrýldýk. Ýthalat
tamamen Yahudilerin elindeydi. 1966ya geldik.
Dýþarýdan mal almak için handaki Galatasaray
Lisesinde okuyan gence mektup yazdýrýyorduk.
Dünyadaki her þey ikili iliþkilerden geçiyor.
Fiyatýný kendimizin koyabileceði bir ürün yapalým
istedik. Ýmalat birilerinden görerek yapýlmaya
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baþlanýyor. Çok hesap kitap yaparsanýz iþin içinden
çýkamazsýnýz. 1969da ilk Çatal-Kaþýðý yaptýk. Tatlý
kaþýðý, çay kaþýðý derken ürün çeþitlendi. Abim elinde
çanta toptancýlarý geziyor, ürünü tanýtýyordu. 1973te
marka olmaya baþladýk.
Ben bunun en iyisini yapacaðým. Yurt dýþýna da
kabul ettireceðim diye hedef koyduk.
1970-1980 arasý iþçi sendikasýnýn sýkýntýsý vardý.
Alo-Mintaksýn pazarlama müdürü her deterjan
kutusunun içine 1 çay kaþýðý promosyon vermek
istemiþ. Haftada 25 bin çay kaþýðý vermeye baþladýk.
Dýþarýda yaptýrýyoruz. Bizde ambalajlayýp sayýp teslim
ediyoruz. Bununla Beþyoldaki fabrikanýn inþaatýný
yaptýk.
Önce 4 metrekaredeydik. Sonra 140 metrekare yer
tuttuk. Bunu nasýl dolduracaðýz, diyorduk.
1984de Çelik Tencere iþine girdik. Aktif Pazarlama
þirketi kurduk.
Çýraða da, ustaya da, müþteriye de güven
vereceksiniz. Deðer vereceksiniz.
1998den sonra Ar-Ge gurubu oluþturduk. Tasarýma
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önem verdik. Yeni çizimler üretiliyor.
Çizim yapanlarýn biri Pariste biri Ýstanbulda. Ayný
ürünle çýkarsanýz göz yorgunluðu oluyor. Fuarlarý
takibe baþladýk. Frankfurt Fuarý için 3 sene sýra
bekledik. Koridorda 40 metrekare bir yer bulabildik.
Her fuara yeni ürünlerle gidiyoruz.
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Bir devletin ihtiþamý, münevveranýn ufku ile
mahduttur. *
Türk Atasözü

* : Bir devletin büyüklüðü, o ülkenin aydýnlarýnýn ufku
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