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         BADEG GENÇLİĞİ!...  

Yaşam doğumla başlayan ölümle biten bir yolculuktur. Çıplak ola- 

rak bu dünyaya geliriz. Yaşam boyunca kazandıklarımızı ve topladıkları- 

mızı toplu iğnesine kadar yolculuk sonunda bırakırız. Hayat yolculuğun- 

da nereye ne zaman gideceğimiz, kiminle muhatap olacağımız belli de- 

ğildir. 

Her yolcu kendi ömür senaryosunu bilgi ve düşünceleri ile kendisi 

belirler. Her insanın yaşadığı iyi kötü olaylar bir roman, bir filmdir. Sayfa 

sayfa yazabilseydi, romanın başkahramanı kendisi olurdu. 

Sonunda yaşadığımız, kaleme aldığımız bu gerçek yaşam kitabı- 

na bir isim vermemiz gerekecekti: Çileli Hayatım, Aşk Acısı, Peri Masa- 

lı, Kırık Kalpler, Kahpe Felek, Yaşam Mücadelesi, Bir Başarı Öyküsü, 

Tecrübelerim... 

Yazdığımız bu romanımızı okusaydık; ya beğenir veya bazı bölüm- 

lerini değiştirmek, yeniden yazmak isterdik. Gerçek hayatta geçmişi de- 

ğiştiremeyiz! Ancak şimdi iki şey yapabiliriz. 

a- Geçmişten ders alırız. 

b- Bundan sonra hayatımızı istediğimiz yönde değiştirerek yaşaya- 

biliriz. 

Yaşamı ancak düşüncelerimizi dönüştürerek, değiştirmek mümkün- 

dür. Düşünceler ekilen tohumlardır. Ürünü gelecekte alırız. Bugün yaşa- 

dıklarımız, geçmişteki düşüncelerimizin ürünüdür. 

Bir günde aklımıza elli binden fazla düşünce gelir. Bunların % 80- 

90’ı negatif düşüncelerdir. Çoğu birbirinin tekrarı veya kendimizi başka- 

sını eleştirir durumlardır. 

Ne kadar çok kendimizi ve etrafımızı yargılar değersiz görürsek, o 

kadar çok endişe ve kötü şeyler hissederiz. Olumsuz düşüncelerle hu- 

zurlu ve mutlu olunmaz. Sonuçta düşüncelerimizi bu dünyada üç boyut- 

lu olarak yaşarız. 

Düşünceler hayatın yapı taşıdır. Düşünceler mıknatıs gibidir. 

Negatif düşünceler negatif olayları, pozitif düşünceler pozitif olayla- 

rı çekerler. 
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Sana huzur vermeyen, başarı sağlamayan düşüncelerini değiştire- 

bilirsin. Yeter ki emek ver, zaman ayır. Bu güce her insan sahiptir. 

Şimdi size kartalın yaşam öyküsünü anlatacağım: Kartal seksen yıl 

yaşar. Ömrünün sonuna kadar tek eşli, tek bir yuva edinen bir kuştur. An- 

cak kırk yaşına geldiği zaman gagası uzamış, göğsüne doğru kıvrılmış- 

tır, pençelerindeki tırnakları büyümüş içe doğru dönmüştür, avını yakala- 

yamaz hale gelmiştir. Kırk yıllık kanat tüyleri ağırlaşmış, su emdiği için 

uçmasını zorlaştırmıştır. 

 
Kırk yaşındaki kartal için iki seçenek vardır. 

Bu şartlar altında ölüp gidecek veya 

Gagasını, pençelerini ve kanatlarını yenilemesi gerekecektir. 

 
İkinci yolu seçer kartallar: Issız, taşı bol bir dağ başına çekilir. Göğ- 

süne batan gagasını iki ay taşlara vura vura düşürür. Eski gaganın altın- 

dan yeni bir gaga çıkar. Yeni gagası ile içe dönük pençelerindeki tırnak- 

larını söker atar. Bilahare ağırlaşmış kanatlarındaki tüyleri tek tek kopa- 

rır atar. Buda dört ay sürer. Altı ay içerisinde yenilenmiş olan kartal yu- 

vasına döner ve bir kırk yıl daha yaşar. 

Evet, göğsümüze batan, ayağımızı bağlayan, kolumuzu, kanadımı- 

zı işlemez eyleyen düşüncelerimizi söküp atmalıyız. 

 
Evvela kendimizi düzeltmeliyiz, sonra etrafımızı. 

Yaşam cesurları sever. Her insanın içinde büyük güzellikler vardır. 

Huzurlu olmak için yüreğini nefret ve kıskançlıktan, zihnini endişelerden 

uzak tut. Öz saygılı, özgüvenli, öz değerli olduğunu sevgiyle bil. 

Bunlar; değişimi kabul etmek, imkânları görmek, güvenle bilinme- 

yeni cesaretle çözmeye çalışmak ve başarmakla olur. 

Davranışların; kendini görmek ve olmak istediğin koşullara göre ol- 

sun. Sevilecek bir varlık olduğunu kabul et. Çalış, kendini tanı, kendini 

hazırla, kendine yatırım yap. 

İçsel olarak kâmil, bilgili yeteneklerle donanmak en büyük güçtür. 

İnsana huzur ve memnuniyet içerisinde olma duygusunu verir. 



 

 

 

 

 
 

 

 

İnsanlara güzel şeyler söyleyin, iyi ilişkiler içinde olun. İnsanları ka- 

zanmak keyiflidir. Affedin. Üzücü olayları unutun. Cehennemi cennete 

çevirmek sizin elinizdedir. 

Zihninizi olumlu fikirlerle doldurun, kendinizi değişime açık tutun, 

huzurlu yaşayın. Güzel şeyler üretin. 

Bu düşüncelerin ışığında 1999’da başlayan ‘Kaliteli Aile, Kaliteli 

Toplum Oluşturma Projemiz’ sürecinde 4 kitap yazdım. 2005 yılında Bi- 

limsel, Ahlâkî, Demokratik, Ekonomik Gelişimi hedeflemiş ve bunun uy- 

gulamasını yapan gençlerden bir BADEG gençliği oluşturdum. Hep bir- 

likte yüz binlerce aileye ‘Gizli Uygarlığın Güçlü Özgürlüğü’ kitabıyla ulaş- 

tık. Çok olumlu ve güzel sonuçlar aldık. Siz sevgili gençlerin bu çalışma- 

larda çok büyük katkıları oldu. 

 
Bu dünyaya üretmek, insanların gelişimine katkıda bulunmak, mut- 

lu, huzurlu, neşeli yaşamak için geldik. 

 

Başarılar 

diliyorum. 

Sevgilerimle 



 

 

 

 

 

PROJE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 
 

İnsanın insana, insanın topluma katkılarının çeşitli yolları vardır. Bun- 

lardan bir tanesi ve bence en önemlisi eğitimdir. 

Yıllar önce kendi ailemizde başlayan, kardeşlerimizle devam eden, 

kardeş aile gruplarıyla doruk noktasına ulaşan, birlikte eğitmek ve eğitil- 

mek fikri bizi ve çocuklarımızı mutlu ettiği gibi, başarılarımıza da inanılmaz 

katkılar sağlamıştır. Kendi ailemizde görmüş olduğumuz bu olumlu deği- 

şim, bizde, neden bu güzel paylaşımı daha geniş kitlelere ulaştırmayalım 

fikrinin oluşmasına, temelde de bu projenin doğmasına sebep olmuştur. 

Bu eğitimler sayesinde aile içi iletişimin ne kadar önemli olduğunu, 

başarıya ulaşmanın aileden başladığını, ilkeli birey ve toplumun geleceği- 

miz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. 

Dört yıldır büyük bir özveriyle devam eden proje kapsamında, yüzler- 

ce aile ve öğrenci, gönüllü olarak bu projeye katılmış ve katılmaya da de- 

vam etmektedir. İlkeli insan ve onların oluşturduğu ilkeli toplumun; bizlerin, 

çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği olacağına inanmaktayız. 

Atatürk’ün bizlere ve gençliğe emanet ettiği bu vatanın hepimizin ol- 

duğu düşüncesiyle O’nun izinden gitmek, O’nun gösterdiği hedeflere ulaş- 

mak için, her kişinin ve kurumun azamî gayret göstermesi gerekmektedir. 

İşte Ahilik ve İlke Merkezli Yaşam Projesi, bir noksanlığı gidermek yo- 

lunda özveriyle yoluna devam etmektedir. Emeği geçen kişi ve kuruluşla- 

ra teşekkür ederim. 

 
RASİM TÜKEK - İş Adamı 



 

 

 

 

 

PROJE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 

Bu projeyle 2000 yılının Ekim ayında tanıştığımda, o güne kadar birçok 

işe girip çıkmış, herhangi bir işte sebat etmemiş, hep kendi bildiğinin doğru ol- 

duğuna inanan, bu şartlarda bile ailesinin geçimini sağlamaya çalışan bir ki- 

şiydim. Projenin tanıtımı sırasında istekli görünmeden, ne olduğunu anlama- 

ya çalışmıştım. Tanıtım devam ederken farkında olmadan kendimi yargılama- 

ya başlamış ve hemen bu projeye katılmam gerektiğine karar vermiştim. 

Toplantılarımızı on beş günde bir, ikişer saat olmak üzere, cuma gün- 

leri yapıyorduk. Konular paylaşılmaya başlandıkça içime huzur dolduğunu 

ve kendimle barışmaya başladığımı hissettim. Artık cuma akşamları bir 

türlü gelmez oluyordu. Ailece, o günlerde gözlerimiz yollarda kalıyor, her 

gelen arabaya koşuyorduk. Bizler bir aile olmuştuk. Bu değişim duyguları 

aileme yansımış, çocuklarımın okulda ve sokakta arkadaşlarıyla olan iliş- 

kileri, daha seviyeli ve ilkeli olmaya başlamıştı. Bunları her toplantıda dile 

getiriyorlardı. Ben artık olaylara daha olumlu bakmaya başladım. Başkala- 

rının da haklı olabileceğini kabullendim. Fabrikada ustabaşını ve iş arka- 

daşlarımı da olumlu yönde etkilemeye başladım. Sonunda bendeki deği- 

şikliğin sebebini sorma noktasına kadar geldiler. 

Bulunduğumuz bölge hep aynı yörenin insanları olmasına rağmen, 

hatta akraba olmamıza rağmen, birçok şeyi paylaşmadığımızı bu proje sa- 

yesinde anlamış oldum. Her gün birbirimizi gördüğümüz için, sohbet ama- 

cıyla bir araya gelmediğimizi, yaşadığımız sıkıntıları paylaşmadığımızı an- 

ladım. Ekonomik krizin en çok hissedildiği dönemde, proje elemanlarıyla 

bütün dertlerimizi paylaştık. En önemlisi BALIK TUTMAYI ÖĞRENDİK. 

Aranırsa her şeyin bir çözümünün mutlaka bulunduğunu, bunun da kendi- 

mizde bittiğini anladım. Proje grubunun organize ettiği sosyal etkinliklere 

katılarak, kendimize ve ailemize olan güven duygularımızı geliştirdik, çok 

mutlu olduk. Bu proje sayesinde büyük bir aile olduk. Artık bizim de bir mis- 

yonumuz, vizyonumuz var ve çocuklarımızın, ne istediklerini bu proje sa- 

yesinde öğrendik. Başka bir aile olduk. Bizlerin ufuklarını açan bu projeye 

katılan tüm insanlara teşekkür ve minnettarlığımızı sunuyoruz. 

İSMAİL KARAYİĞİT - İşçi 



 

 

 

 

PROJE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 

Ahilik ve İlke Merkezli Yaşam Projesi (AİMYP) yaşadığımız çağda, 

kent yaşamının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen önce birey, sonra da 

toplumun çekirdeği olan aile olarak insan ilişkilerimizdeki yozlaşmanın ve 

yaşanan toplumsal erozyonun karşısında Anadolu insanının geleneksel 

değerleriyle evrensel ilkelerin harmanlanması sonucunda oluşmuş bir top- 

lumsal gelişme projesidir. 

Globalleşen dünyada, kültürler arasındaki yakınlaşma ve bunun do- 

ğurduğu baskın ekonomilerin kültürlerinin haksız istilası dünyada ciddi an- 

lamda kültürel emperyalizmi hâkim duruma geçirmekte ve aslında evren- 

sel değerler olarak görülmeyen birçok kötü alışkanlık çağdaşlaşma eğili- 

mindeki toplumları pençesi içerisine almaktadır. AİMYP ülkemizde yaşa- 

nan bu hızlı kültürel yozlaşmanın önünde Anadolu değerlerine sahip çık- 

makta ve evrensel ilkelerin tanıtılıp yaşatılmasında hayatî bir rol üstlen- 

mektedir. 

AİMYP uygulanmaya başlandığından beri sürekli gelişme eğilimi içe- 

risinde bulunup, devamlı doğruyu arama gayreti içindedir. Bu yanı ile her 

yıl yenilenerek ve daha iyiyi arzulayan bir eğitim müfredatıyla bilimsel ve 

çağdaş bir yapı sergilemektedir. Projenin bu gelişiminde ailelerin payı hiç 

de yadsınamayacak bir ölçektedir. Bu projenin uygulanabilir olmasında ve 

yeni ailelere aktarılmasında aileler önemli bir görev üstlenmektedir. 

Bu proje, ailelerin yanında proje içerisinde bulunan tüm bireylerin ge- 

lişimine büyük katkıda bulunmuş, özellikle de üniversite öğrencilerinin giri- 

şimci olmasını sağlamış ve toplumsal iletişim eksikliklerinin giderilmesinde 

faydalı olmuştur. 

 
CİHAN BAYRAKTAR - Öğrenci 



 

 

PROJE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 
 

Ahilik ve İlke Merkezli Yaşam Projesi eğitimlerini, on dört hafta boyun- 
ca, beş aile grubu ile beraber almaya başladığımız günden itibaren hayatımızda 
aslında ne kadar çok değişiklikler yapmamız gerektiğini anladık. 

Bu proje ile bizler ve çocuklarımız toplum içerisinde etkili konuşmanın, 
sevginin, saygının, komşularımızla aramızdaki ilişkilerin güçlenmesinin ve 
öğretilen ilkelerle birlikte yeni bir yapı oluşturarak topluma katkıda bulunmamızın 
faydalı olacağını fark ettik. Yapacağımız her işte Atatürk’ün ilkeleri ve değerleri 
ile hareket etmemiz gerektiğini anlayarak, bu yolda yürümeyi kendimize ilke 
edindik. 

Bu vesile ile sizleri tanımak, gerektiği yerlerde projenize destek vermek 
bizim için gurur verici olacaktır. Hepinize teşekkür ederiz. Saygılarımla. 

 
 
 
 

FATMA RİŞVAN - Ev Hanımı 
 

Ahilik ve İlke Merkezli Yaşam Projesiyle 2002 yılının Ekim ayında 
komşumun vasıtası ile tanıştım. 

Bu projeyle sadece kendi ailemiz değil, diğer ailelerle beraber yaşamayı 
unuttuğumuz değerlerimizi, iletişim kopukluklarımızı fark ettik. Çalışma 
ilerledikçe komşularımızla aramızdaki ilişkinin ve dayanışmanın güçlendiğini 
gördük. İlke ve ahlâk değerlerimizi, laik, demokratik bir düşünce biçiminde 
yaşamamız gerektiğini öğrendik. Çocuklarımız, kendilerine olan özgüvenlerini bu 
on dört haftalık sohbetler içerisinde kazandılar. 

Bu projede, bizlere bu fırsatı veren, emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz. 

NECLA KAYA - Ev Hanımı 
 
 

Ahilik ve İlke Merkezli Yaşam Projesi’ne katıldığımızdan beri aile ya- 
şantımızda çok önemli değişiklikler oldu. Aile bireyleri arasındaki ilişkilerimiz 
önemli ölçüde değişti ve birbirimizi daha iyi anlar olduk. 

Hayatımıza nasıl yön vereceğimizi, önümüze ne gibi hedefler koya- 
cağımızı ve bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı belirledik. Bu eğitim insanlara, 
sağlam karakterli, kendine güvenen ve dürüst bir insan olmayı öğretiyor. Yani 
toplumun temel taşı olan aile bireylerini, Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitmeye 
ve toplumlar arasında yayılan yozlaşmayı önlemeye çalışmaktır. 

Ahilik ve İlke Merkezli Yaşam Projesi’nin yapmış olduğu bu çalışmaya 
herkesin katılması, gelecek nesillerin daha ahlâklı ve gelecek zamanın daha iyi, 
daha güzel ve yaşanabilir olmasını sağlayacaktır. 

 
HÜSNİYE KÜÇÜKŞAHİN - Ev Hanımı 



 

 

 

PROJE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 

1999 yılında büyük bir öngörü ile başlatılan İlke Merkezli Yaşam Pro- 

jesi gerek temelini oluşturan düşünce sistemi gerekse uygulama sürecin- 

de olumlu kazanımları sebebiyle çok önemli ve değerli olmaktan öte ülke- 

miz için bir zorunluluk olduğunu kanıtlamıştır. 

Tarihin süzgeçlerinden geçerek gelen kök, Türk kültürünün ve gene 

kendi evlatları olan millet ve topluluklarının kültürlerinin ortak ürünü olan ve 

evrensel düşüncenin bizzat kendisi olan ilke ve değerlerinin yeniden hatır- 

lanmasıdır bu projenin ana fikri. Sevgi, bilgi, üretkenlik, sadakat, samimi- 

yet, cömertlik, saygı, adalet, dürüstlük, yiğitlik, iyiye, doğruya ve güzele 

adanmışlık gibi ilkelere, bir karakter etiği oluşturmaya yönelik bu proje, 

toplumumuzda sürekli başarı için temel oluşturmaktadır. Karakteri bozul- 

muş, yani bencil, ikiyüzlü, düzenbaz ve güvenilmezsen, yapılan her şey bir 

hileden ibarettir. Tekniğe hayat veren temeldeki iyiliktir. 

Evrensel ilke ve değerlere sahip olabilmek, insanı doyuma, mutlulu- 

ğa ve başarıya götürür. Bunun için de insanların bu ilke ve değerlere uy- 

gun eğitilmeleri gerekir. Eğitilmiş bir zihin yapımız varsa, bu değerlere sa- 

hip olup karşımıza çıkacak sorunlara hükmedip çözebiliriz. Köklü bir dü- 

rüstlük ve güçlü bir karakter yoksa birey ve toplum için başarı kısa süreli- 

dir. Er ya da geç, gerçek amaçlarımız meydana çıkacaktır. Sürekli başarı 

ise ilkeli yaşamı özümsemekten geçmektedir. Yaşadığımız zorluklar, eko- 

nomik, sosyal ve kültürel krizler, dünyada hak ettiğimiz yeri alamamak hep 

özümüzde var olan ilkelerden uzak kalmaktan ileri geliyor. 

Dememiş mi büyük Atamız: “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki 

asil kanda mevcuttur.” Dememiş mi; “Yemin mukaddes bir taahhütname- 

dir, sahib-i namusu olan bir kimse verdiği sözden nutuk”tur. Dememiş mi; 

“Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve yüksek fazi- 

lette dünya birinciliğini tutmaktır.” 

Bizi dünya birinciliğine götürecek karakter etiği, ilkeli yaşamın tam merke- 

zidir. Bu nedenle bu projenin yaşamsal öneme sahip olduğunu düşünüyorum. 

Prof. Dr. GAZİ AYDIN 

CUSİAD Genel Başkanı 



 

 

 

 

 

 

Toplum içinde sosyal bütünleşmeyi sağlamak, kaliteli ve refah içinde ai- 

leler ve bireyler oluşturmak isteği, bizleri tarihsel süreçte bu amaca hizmet et- 

miş kurumları araştırmaya; Amerika, Avrupa, Japonya, Uzak Doğu ve bunla- 

ra benzer kalkınan devletleri motive eden düşünceleri bulmaya teşvik etti; top- 

lum ve birey gelişimi ile ilgili günümüzün uzmanlarının fikirlerini inceledik. Bin 

aile üzerinde, beş yüz üniversite öğrencisi ile dört yıl süren pratik çalışmalar 

yaptık. Bu çalışmaların neticesinde elinizdeki kitabın formatını oluşturduk. 

Özellikle 1200’lü yıllarda Anadolu’da kurumsallaşan Ahilik kurumunun birlik ve 

refah sağlama konusunda önemli görevler yaptığını gördük. 

 

Horasan’dan Anadolu’ya 1205 yılında gelen Ahi Evren, çarşılar, be- 

destenler ve eğitim zaviyeleri yaptırarak, Ahilik teşkilatlarını kurar ve ku- 

rumsallaştırır. Topluma; Türkçe konuşma, okuma, güzel yazı yazma, dav- 

ranış ve görgü kuralları, terbiye, edep, musikî, askerî bilgi, spor eğitimi gi- 

bi konuları öğretir, halkın ve gençlerin yeteneklerinin gelişmesini sağlar. 

Ahilik mana itibari ile; ahlâk, akıl, bilim, adalet ve üretimin birlikte icra 

edilmesini ifade etmektedir. 

Anadolu’nun her tarafını dolaşan, seyyah ve tarihçi İbni Batuta (1304- 

1377), seyahatnamesinde Anadolu’da gördüğü Ahilerle ilgili ilginç ve geniş 

bilgilere yer vermektedir. Mükemmel misafir karşılama geleneğinden bah- 

seder ve, “Dünyada Ahilerden daha güzel işler işleyen görmedim,” der. 

Türklerin yaşadığı tüm bölgelerde bu kurumun müesseseleştiğini, bilhas- 

sa meslek sahipleri, üretim ve ticaret yapanlar arasında gelişmiş bir örgüt- 

lenmeye sahip olduğunu anlatır. 

Ahiler, Orta Asya’dan göç eden soydaşlarımıza konukseverlik ve yar- 

dımlaşma ruhu ile kucak açarak, Anadolu’ya yerleşmelerini temin etmişler- 

dir. Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile oluşan boşluğu doldurarak, Anado- 

lu’da birlik sağlamış, Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır. Ahiler olmasaydı, 

Anadolu’daki Türk varlığından bugün bahsedilemezdi. 

 

 



 

 

 

 

Ahilerin başarılarının altında savaştan daha çok aklın, ahlâkın, de- 

mokrasinin ve üretken olmanın etkenleri yatmaktadır. Anadolu’da yüksek 

medeniyet ilkelerini olgunlaştırarak, yeni bir medeniyet yaratmışlardır. 

Kadercilik ve teslimiyetçilikten daha ziyade; ‘Çok çalışacağız. Ahlâklı 

olacağız. Aklımızı kullanacağız. Yaptığımız işlerde Allah’ın bize yardım et- 

tiğine inanacağız,’ prensipleri ile gayret göstererek başarılı olmuşlardır.. 

Otuz beş bin metre kare alana inşa edilen Rumeli Hisarı’nı beş ay gibi 

kısa bir sürede yapan, İstanbul’un fethinde Haliç’e gemileri karadan indiren, 

nice sayısız mimarî şaheserleri inşa eden, Anadolu’da halkın muhteşem ge- 

lenek, örf ve adetlerini, misafirperverliğini belirleyen Ahilik kurumlarıdır. 

 
Bin yıl yaşayan bir sivil toplum kurumudur. Özellikle bir gençlik teşki- 

lâtıdır. Gençler bir sistem dahilinde bilimsel, ahlâki, demokratik, ekonomik 

ve üretken olma konularında çok ciddi bir şekilde eğitilirdi. Ahilik yönetim 

birimleri seçimle oluşurdu. Ancak bin dört yüz ellili yıllardan itibaren mer- 

kezi devlet otoritesinin seçim yerine, müdahalelerde bulunması ve atama- 

lar yapması neticesinde Ahilik kurumları günden güne gerilemeye başla- 

mıştır. 

Ahilik teşkilâtını kuran Ahi Evren’in arkadaşı, dostu Hacı Bektaş-ı Ve- 

li; “Bilim, hâkimiyete giden yolu aydınlatan ışıktır,” ayrıca, “İnsan, maddî 



 

 

 

 

 

değerler dünyasında, manevî değerlerini muhafaza ederek yükselebilen 

kişidir,” sözleriyle aklın, bilimin, üretkenliğin ve mânânın birlikteliğinin öne- 

mine işaret etmektedir. Velilerin çoğunlukla yaşadığı bu asırda, Ahiler gö- 

rünmeyen ilahî âlem ile görünen fizikî dünyayı birlikte yaşadıklarına inanır- 

lardı. Her ikisinin birbirini determinize ettiğini kabul ederlerdi. 

Kuran ayetinde; “İnsanı çamurdan yarattık, ruhumuzdan ruh üfledik,” 

deniyor. O halde bu alemi yaratan, çiçekleri açtıran, kuşların uçmasını 

sağlayan, denizlerden, göllerden, nehirlerden buharlaşan suları göklere çı- 

karan, rüzgârla dağ başlarına taşıyan, orada soğutan ve yağmur olarak 

yağmasını sağlayan, o dağ başındaki nebatatı, hayvanatı besleyen hayat 

veren Allah; ruhundan insana ruh üflediğine göre, Allah bu ilimlerini insa- 

nın ruhuna, gönlüne de üflemiştir. İnsanın yüzünde Allah’ın tecelli yatı var- 

dır. Allah’ın verdiği aklı kullanarak ruhumuzdaki bu ilimleri keşfedip, dünya 

işlerini kolaylaştırmalıyız. İnsana hizmet Allah’a hizmettir. İnsanı üzmek Al- 

lah’ı üzmektir. “Yetmiş iki milleti bir görmeyen asidir,” diyen ve bu görüşü 

inanç misyonu yapan Ahiler, nefsi terbiyeye çok önem vermişlerdir. Hak 

aşkına halka hizmet için kendilerini maddî ve manevî bakımdan yetiştir- 

mişlerdir. 
 

 

Şöyle ki; İnsan kendisini nasıl görür ve hissederse, başarısı da o yön- 

de gelişir. 

Esas itibarı ile bu dünyadaki; fiilî hareket, söz ve düşüncelerimiz, koz- 

mik kanunlar (belirli prensipler) çerçevesinde bulunduğumuz her noktada 

görünmeyen, bizimle beraber olan ilahî âlem tarafından hissedilmekte ve 

bilinmektedir. İlahî âlemin tabiatında olan yaratma güçü ve güdüsü, bizim 

düşünce ve fiillerimizin terkibi dâhilinde olayları, bize doğru tetiklemekte- 

dir. Geri dönüş yapan, bizim düşüncelerimiz ve davranışlarımız bizim ha- 

yat tarzımızı oluşturmaktadır. 

Bu bakımdan yöneticilerimiz ve bizler, geliştirici yeni bir düşünme ve 

değerlendirme kabiliyetine sahip olmalıyız. Eski yapımızı değiştirmeli ve 

reform yapmalıyız. 

Ahilere göre; bilgi, düşünce ve gayretlerimiz 

geleceğimizi yaratırdı. 



 

 

 

 
 

 

YÖNETİCİNİN KİŞİLİK FORMATI 
Harvard Üniversitesi 1970 yıllarında yaptığı araştırmada, öğrencilerin 

yüzde üçü amaçlarını yazılı hale getirdiğini tespit ediyor. Yirmi yıl sonra me- 

zun olan bütün öğrencilerin neler yaptığını ikinci bir araştırma ile tekrar in- 

celiyorlar. Bir bakıyorlar ki, o yıllarda mezun olan talebelerin yüzde üçü çok 

büyük şirketlerde üst düzey yönetici olmuş. Merak ediyorlar, “Acaba bu fev- 

kalâde başarılı olan kişilerin öğrencilik yıllarında alışkanlıkları neydi?” Gö- 

rüyorlar ki öğrencilik yıllarında amaçlarını yazılı hale getiren yüzde üç ile 

yirmi yıl sonra başarılı olan yüzde üç aynı kişiler. Yazıda bir sihir var. İnsa- 

nın şansını artırıyor. Dünya nüfusunun yüzde üçü, dünyayı idare ediyor. 

İyi bir yönetici öncelikli olarak yazılı halde amaç ve hedeflerini tespit 

etmelidir. İkinci adımda sosyal ilişkilerini, kişisel gelişimini her gün değerlen- 

dirmeli ve planlamalıdır. Bunların sonucunda kendisini mutlu edecek, an- 

lam kazandıracak, şereflendirecek, onurlandıracak, sevgi ve manevi değer- 

lerini artıracak ortaya bir eser koymalı ve yaratmalıdır. Başarı için her gün, 

• Amacınızın ne olduğuna, 

• Sosyal ilişkilerinizdeki aktivitelerinize, 

• Kişisel gelişim için gösterdiğiniz gayrete, 

• Neticede elde ettiğiniz, meydana getirdiğiniz esere bakmalısınız. 

Gerekli gördüğünüz yerlerde yeniden düzenleme yapmalısınız. 

 
Bir yönetici kullandığı arabanın dikiz aynasına değil, önüne ve uzak- 

lara bakmalıdır. Ölü balıklar gibi akıntıyla birlikte yüzmemelidir. Kendisini 

bilgi beceri ve insan sevgisiyle donatmalıdır. Toplumun, bulunduğu kuru- 

mun geleceğini planlamalı ve onun gelişmesi için çalışanlara yol göster- 

melidir. Aşağıdaki veriler, vakalar bir nebzecikte olsa başarılı olmak, hiz- 

met etmek isteyen yöneticilere ışık tutacaktır. 

 
1. BADEG ilkeleri ile çok yönlü gelişimi hedeflemek: 

BADEG: ‘Bilimsel, Ahlâkî, Demokratik, Ekonomik Gelişimi’ hedefle- 

menin kısaltılmış bir ifadesidir. Her konuda bu dört ana prensibin birlikte 

 



 

 

 

 
 

uygulanmasına dikkat edilmelidir. Bilim, Ahlâk, Demokratik, Ekonomik de- 

ğerler bir arabanın dört tekeri gibidir. Bir lastik patlarsa araba yürümez. 

Zincirin halkaları gibi, bir halka zayıf olursa zincir kopar. Masanın dört aya- 

ğı gibidir, bir ayak olmazsa masa devrilir. Bu dört ana medeniyet unsurla- 

rından biri diğerine destek olur ve güçlendirir. Bir işle ilgili olarak; bilimsel 

veriler alınmalı, etik değerlere uygunluğuna dikkat edilmeli, hukuk ve ada- 

letin koruyuculuğu altında ekonomik getirisi ve götürüsü hesaplanmalıdır. 
 

Selçuklu Devleti’nin kuruluşunun ilk yüz senesinde altın ülke oluşunu, 

Osmanlı Devleti’nin yüz elli yıl gibi kısa bir sürede hızla büyüyerek Hindis- 

tan’dan İspanya’ya kadar ilerleyişini, yine Avrupa’nın, Amerika’nın 17. yüz- 

yıldan sonra değişim ve yükselme evrelerini tamamlayıp güçlü olmalarını 

“BADEG” değerlerinin halk ve yöneticiler tarafından benimsenmesi sağla- 

mıştır. 

Geri kalmış ülkelerin Bilimsel, Ahlâki, Demokratik, Ekonomik alanla- 

rından elde edilen veriler Amerika ve Avrupa tarafından değerlendirilerek, 

o ülkelerin 5, 10, 30 yıl sonraki konumları tahmin ve tahlil edilmektedir ve 

bu konular üzerinde isteklerine göre stratejiler oluşturulmaktadır. 

BADEG değerleri yöneticilerin ve halkın kurumsal mantığı olmalıdır. 

Tüm farklı toplum kurumsal mantıklarının, inanç ve kimliklerinin ortak nokta- 

sıdır. 



 

 

 

 
 

2. Hizmette gönüllü olmak: 

Yöneticilerin zeki, çalışkan, dürüst, olmaları çok önemlidir. Bu insan- 

lar toplum ve gelecek için çok büyük önem taşırlar. Çok büyük işler yapar 

ve çok faydalı olurlar. Ama bir bakarsınız ki; bu üstün özelliklere sahip ba- 

zı yöneticiler, topluma veya işletmelere büyük zararlar vermişler, başarısız 

olmuşlar. 

Zeki, çalışkan, dürüst olmasına rağmen; zamanla zarar veren ve sü- 

rekli faydalı olan iki tip yönetici vardır. Bu iki insan arasında, pek dikkat 

çekmeyen ama özünde çok önemli olan dördüncü bir kural vardır. Zeki, ça- 

lışkan, bilgili ve dürüst olmalarına rağmen topluma ve işletmelere zarar ve- 

renler, benlik güdenlerdir. Egoist ve bencil kişilerdir. Ekip halinde çalışmak- 

tan kaçarlar, kıskançtırlar. Kendilerini düşünmekten etraflarını göremezler. 

Her zaman faydalı olan insan tipi ise tevazu gösterir, çalıştığı yere 

şükran duyar, etrafındaki insanların eğitimine ve ilerlemesini, toplumun ge- 

lişmesini çok önem verir. Onlara faydalı olmaya çalışır, hiç zarar vermedi- 

ği gibi zarar vermekten de korkar. Dünya bu karakterdeki insanlar sayesin- 

de bugünkü teknoloji ve medeniyete ulaşmıştır. Birçok icadı gönüllü bilim 

adamları yapmıştır. Medeniyetin gelişmesinde, ülkelerin kalkınmasında, 

bu gönüllü insanların katkıları çok büyüktür. 

 
3. Pozitif bilimin başarıya katkısını ve tarihsel gelişimini anlamak: 

Pozitif bilim araştırmalarına ve verilerine dayalı çalışan yöneticiler bü- 

yük başarılar elde etmişlerdir. Topluma hayal edemeyecekleri imkânları ve 

teknolojik gelişmeleri sunmuşlardır. Yöneticiler mesleklerle ilgili bilimsel 

makaleler, kitaplar okunmalı ve arge çalışmaları mutlaka yapmalıdır. 

Bilim adamlarının çalışmaları tarih seyri içinde devletlerin gelişmesi- 

ne ve güçlü olmasına önemli katkılar sunmuştur. Pozitif bilimin felsefesini 

ve tanımını iyi yapan, anlayan, bilimsel çalışmalara katkı sunan, bilim 

adamlarının değer veren devletlerin nasıl toparlandığı ve geliştiğine dair 

aşağıda bazı örnekler göreceğiz. 

Melik Ahmet Gazi, 1100 yıllarında Sivas, Tokat, Niksar ve Kayseri do- 

laylarında kurulmuş olan Danişmendoğulları Devleti’nin sultanıdır. Felsefe- 

ye, astronomiye ilgi duymuştur. Bilimi ve bilim adamlarını himaye etmiş, 



 

 

 

 
 

onların çalışmalarına olanak sağlamıştır. Yine bu dönemde, Kayseri Valisi 

İbn’ül Kemal astronomi ilmine ilgi duymuş, ‘Keşf’ül Akebe’ adlı eserini ya- 

zarak, Melik Ahmet Gazi’ye sunmuştur. 

Bu eser, 13 fasıldan ibarettir. Eserde; dünyanın yuvarlak oluşu, ay tu- 

tulması, dünyanın 3/4’ünün su ile kaplı olduğu, hava tabakası oluşumu, 

dünyanın yüzölçümü, çevresi, iklim kuşakları, gece ve gündüz farkları, ku- 

zey ve güney kutuplarında gece ve gündüze bağlı olarak iklim oluşumları 

incelenmekte, bu konuda bilgiler verilmekte ve varsayımlar üretilmektedir. 

1100’lü yılların sonunda Danişmendoğulları Devleti, kendi isteği ile 

Selçuklu Devleti’ne bağlanmıştır. Bu bölgenin idaresi de Tokat vilayetinde 

yetişmiş Şehzade Süleyman Şah’a verilmiştir. Süleyman Şah da ilimsever 

bir sultandır. İlmî tartışma ve münazaraların huzurunda yapılmasından 

zevk alır, bilim adamlarına itibar eder, saygı gösterirdi. Süleyman Şah’ın 

babası Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmış Şah da bilimsever bir ha- 

kandı. Bu vesileyle Anadolu’da; Sivas’ta, Tokat’ta, Kayseri’de üniversiteler 

açılır. Bilim adamlarının çalışmalarına imkânlar tanınır. Tıp okullarının ka- 

lıntıları bu bölgede hâlâ mevcuttur. 

Anadolu’da her 40 km’de bir kervansaraylar inşa edilir. Anadolu ade- 

ta oteller ağıyla örülür. Can ve mal güvenliği sağlanır, ayrıca tüm inanç ve 

kimlik farklılıklarına da saygı gösterilir. Devlet idaresi, “Yolumuz ilim, irfan 

ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur,” sözünü ilke edinir. Bu tarihlerde 

Haçlı Seferleri başlar. Sebeplerden biri de Anadolu’nun altın ülke oluşudur. 

İki yüz sene süren bu savaşlar sonucunda Avrupalılar, Anadolu’daki bilim 

adamlarının farkına varmış ve onların çalışmalarını örnek almaya başla- 

mışlardır. 

Bilindiği gibi, 16. yüzyıldan itibaren dinî baskılardan da kurtulan Avru- 

palı bilim adamları kendi teorilerini ortaya koymaya başlamışlardır. Ve bu- 

günkü Avrupa’nın temellerini atmış, gelişmesini sağlamışlardır. Teknolojiyi 

yaratan pozitif bilim evrelerinin gelişimini aşağıdaki bilim adamları oluştur- 

muştur. 

Avrupalı bilim adamlarından Bacon ve Descartes iki önemli temel un- 

suru ortaya çıkardılar: 

Bacon ilimde, tecrübeyi; Descartes aklı ön plana çıkarmıştır. 



 

 

 

 
 

Bacon böylece 17. yüzyılda yaptığı araştırmalarla modern ilimlerin 

prensiplerini başlatır. Tüme varım, sebep-sonuç ilişkilerini belirler. 

Newton; “Tabiat matematiksel bir yapıdadır,” demiş, teori ile pratiğin bir- 

leşmesini sağlamıştır, “Olaylar arasındaki ilişki sistemli bir bilgi akışıdır, tecrü- 

besi yapılamayan bilgi ilim olamaz” sözü ile ilmi, teknolojiye yöneltmiştir. 

Böylece toplumun maddî ve manevî değerlerini artırıcı alimlere ve si- 

yasetçilere sahip olan Avrupalılar, çağdaşlık, iktisadî ve askerî bakımdan 

önemli bir güç haline gelmişlerdir. 

Yine Avrupalı bilim adamlarından, Merton; maddî güç kazanma vası- 

talarını ve imkânlarını artırma eğilimlerinin yeniliklere açık olma prensiple- 

rini belirlemiştir. 

Max Weber; yeniliklere açık olma tezlerini ortaya koymuştur. 

Kuhn; araştırma programları ile 17. yüzyılda ilmi, üretim ile birleştir- 

miştir. 

Auguste Comte; pozitivizm kurallarını ön plana çıkararak, uygulana- 

bilir gerçekleri kabul eder ve ilmin tarifini yapar. Ona göre İLİM: “Olayın 

gözlemi, tasviri, tarifi, sınıflanması, ölçülmesi, tecrübe edilmesi, genelleş- 

tirilmesi, izahı, önceden bilinmesi, değer takdiri ve kontrolüdür.” 

Bilim ve bilginin gücüyle 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçtik. 21. yüzyıl- 

da geniş çapta teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Bu yüzyılda far- 

kı yaratan en önemli unsur ‘bilgi ve eğitim’ olacaktır. Bundan böyle, ilerle- 

mek isteyen toplumlar, bilgi ve eğitime çok önem vermelidirler. Avrupa, bu- 

günkü güçlü konumuna ulaşmasını, her alandaki bilim adamlarının çalış- 

malarına borçludur. 

Bilim adamları itibar gördükleri toplumlarda gelişir ve çoğalırlar. İtibar 

görmedikleri yerlerden göç ederler. 

 
4. Eğitim ve sevginin enerji ve devamlılık sağladığını anlamak: 

Dünyada devlet ve kurumların yöneticileri ulvî amaçlarla barış içinde, 

insanlara hizmet etmek, huzur vermek, adaleti tesis etmek, halka rahat bir 

yaşam sağlamak amacıyla göreve başlarlar. Evrensel değerler taşıyan bu 

kuruluş amacının uygulanması halinde, o devletin veya kurum kısa za- 

manda gelişir ve büyüme sağlar. 



 

 

 

 

 
 

Büyüyen ve gelişen toplumun iç bünyesindeki yöneticilerin adaletsiz- 

liği, taraf tutması, bilgi ve beceri eksiklikleri, eğitim ve sevgi eksikliği, bilim 

adamlarına yeterli değerin verilmemesi, devletin veya kurumun zayıflama- 

sına zemin hazırlar. 

Sevgisizliğin ve eğitimsizliğin maliyeti çok büyüktür. İlke Merkezli Ya- 

şam ve Sosyal Bütünleşme Projesi ve konuları eğitimli sevgi dolu birey, ka- 

liteli aile, kaliteli toplum oluşturmak amacıyla planlanmıştır. Anne, baba, 

çocuk ve toplum ilişkilerinde tutarlı iletişim sağlamak, insanların kendileri- 

ne, yakınlarına ve çevrelerine duyarlı olmalarını, yapıcı olmalarını, saygıy- 

la, sevgiyle konuşmalarını geliştirmek projenin hedefleri arasındadır. 

Kelimelerin insan üzerinde çok büyük bir gücü vardır. Duyduğumuz 

sözleri beynimiz idrak eder, içimizdeki duyguları uyandırır. Bir insanın için- 

de dünyadaki bütün insanların huy ve duyguları mevcuttur. İnsana, ‘haram 

yeme, başkasının malına el uzatma,’ dendiğinde, onun dürüstlük duygula- 

rı uyandırılır, tersi olarak, ‘hırsızlık yap, rahat edersin, kolay yoldan köşeyi 

dönersin’ denildiğinde, işittiği bu sözlerin ışığında o kişinin hırsızlık duygu- 

larını uyandırılmış olunur. 

Demek ki konuşmaların beynimiz tarafından anlaşılması; huy ve is- 

teklerimizin uyanmasına, oluşmasına sebep olmaktadır. İşte bu yüzden 

yapmış olduğumuz sohbetlere çok dikkat etmeliyiz. Yapıcı, geliştirici, ba- 

rışçı ifadeler olumlu duygularımızın ortaya çıkmasını sağlar, tutarlı, başa- 

rılı ve kâmil olma yolunda etkili olur. İnsanlar kelimelerin ışığında uyanır. 

Anlamı idrak edilmeyen ezberler insanın kapasitesini azaltır ve çıkmaza 

sokar. Bütün bireyler büyük potansiyel taşımaktadır. Doğru eğitim alındığı 

takdirde, kişiler bu potansiyellerini ortaya çıkarabilirler. 

Bir genç, mühendis olmak için 15 yıl okumak mecburiyetindedir. 50 

yaşındaki bir insan da 15 yıl okursa, emek verirse mühendis olabilir. Sorun, 

insanların bunu istemesi, bunun için çalışması ve bilgi edinmesindedir. 

Sevgi; insanlar arasındaki ilişkileri ve duyguları geliştirmekte, bireyle- 

rin güçlü, müteşebbis ve düzenli olmasını sağlamaktadır. Olumlu insanın 

motivasyonu ile ilgili aşağıdaki deneyi sizlere takdim ediyorum. 

Japonya’da -20 derecede, buzun filmi büyütülerek çekilmiş. Buzun 

birçok muntazam kristalden meydana geldiği gözlenmiştir. Ancak bu esna- 

da, personel arasındaki bir kavga sebebiyle, buzun içindeki düzgün kris- 



 

 

 

 
 

tallerin bozulduğu görülmüştür. Bunun üzerine deneye devam eden göz- 

lemciler, çok kötü müzik çalındığında ve kötü konuşmalar yapıldığında 

kristallerin bozulduğunu, şekillerini kaybettiğini; sevgi dolu konuşmalar ya- 

pıldığında ve güzel müzik çalındığında ise kristallerin yeniden toparlanıp 

düzeldiğini izlemişler ve hayretler içinde kalmışlardır. Bu deneyi defalarca 

tekrarlamışlar ve her seferinde aynı sonuçları almışlardır. 

Buz kristalleri dahi, sevgi ve anlayış karşısında düzeldiğine göre; 

sevgi, insan üzerinde kim bilir ne olumlu gelişmeler yaratır? 

 
5. Çevremizde oluşacak görünmeyen kötü niyetli organizasyon- 

lara karşı tedbirli olmak. 

“Yapacağınız her iyi işin paralelinde, gizlice ve sinsice, sizi baltala- 

mak ve köstek olmak üzere ikinci bir organizasyon oluşur. Bu organizas- 

yonlara karşı uyanık ve tedbirli olun. Hangi devirde olursanız olun, şartla- 

rınız ne kadar iyi olursa olsun, kıskananlar, menfaatlerine uymayanlar ta- 

rafından mutlaka bu teşkilât yaratılır. Sakın böyle bir şey olmaz diye dü- 

şünmeyin, uyanık olun.” 14
 

Bu sinsi teşkilât ve bireyler stratejilerini üç kademede uygular: 

a) Engellemek: Gelişmenizi, ilerlemenizi çeşitli bahaneler ve yaratılan 

dedikodularla önlemeye çalışırlar. Size zaman kaybettirirler. Böyle bir 

durumda sakın kulak asmayın vicdanınıza bakın yapacağınız bütün 

işleri aksatmadan ve zamanında yapın. 

b) Karışıklık yaratmak: Birilerini size karşı oluşturarak, kimin ne yaptığı bel- 

li olmayan tereddütlerle, belirsizliklerle dolu bir süreç oluşur. Bu durumda 

kendinizi iyi anlatın, ilişkilerinizi geliştirin. İşiniz için gerekli olanları söyle- 

yin, yanınızda sizinle bir ekip olarak çalışacak olanlarla birlikte olun. 

c) Provakasyan uygulamak: Sizin olduğunuz gibi değil de onların iste- 

diği gibi görünmeniz için söylentiler çıkarmak. Bu durumda tedbirli 

olup, daha önceden karşı cevabı vermiş olmalısınız. Bu kademeye 

gelindiğinde zaten birçok şey rayından çıkmış olacaktır. Önemli olan 

birinci ve ikinci adımların uygulanmasına meydan vermemektir. 

Üçüncü kademe uygulamasından sonra sizi yok edeceklerdir. 

14 Ord. Prof. Reşat Kaynar yapılan söyleşi, İstanbul Mart 2004 



 

 

 

 
 

Tarihsel süreçte bu sahne egoistler, benciller, dünya malına ve mev- 

kiine tamah edenler, hükmetmek için güçlü olmaya arzu duyanlar, insafsız- 

lar tarafından ülkeler arasında, kurumlarda, ailelerde çok uygulanmıştır. 

Çok kere iyi niyetlerle yapılan birçok başarılı iş pusuda bekleyen çıkarcılar 

tarafından gasp edilmiştir. Bu zihniyette olan insanlar başlangıçta dostane 

niyetlerle yaklaşırlar. Belirli bir süreçten sonra engelleme ve karıştırma 

devreleri başlar, nihayet açık bir şekilde provokasyona girerler. Çok iyi ka- 

riyer sahibi olan bir yönetici çok güzel işler yapmanın yanında kötü niyetli 

insanlara karşıda kendisini ve kurumunu nezaket kuralları içerisinde, hu- 

kuksal ve bilimsel olarak korumalıdır. 

 
Sonuç Olarak; 

Halkın medeniyet ve refah içinde gelişmesi için, model olarak örnek ki- 

şilerin gösterilmesi ve örnek vakaların anlatılması fevkalâde önemlidir. İtibar- 

lı, çalışkan insanlar öne çıkarılmalı ve değer verilmelidir. Yol gösteren, başa- 

rıya götüren güzel hikâyeler anlatılmalıdır. Her konuda mutlaka gençler tec- 

rübeli, bilgili ve dürüst kişilere danışmalı, fikir alışverişinde bulunmalıdır. 

Bilgi ve sevgi ile donanmış bütün dostlarımızdan bir ricamız var: Öğ- 

renmiş olduğunuz konuları, akraba, komşu ve arkadaşlarınıza anlatınız ve 

öğretiniz. Böylece etrafımızda sevgi dolu, huzurlu insanların sayısı artacağı 

gibi, çevrenizde dargın, küskün ve agresif insanların sayısıda azalacaktır. 

Gizli Uygarlığın Güçlü Özgürlüğü - Sosyal Bütünleşme çalışma- 

ları ile dürüst etkili insanların alışkanlıklarını, yaşamın huzur veren altın ku- 

rallarını, lider olma özelliklerini öğrenerek, çağdaş, evrensel ilkelere bağlı, 

geleceğe güvenle bakan bireyler olacağız. Aldanmayan ve aldatmayan in- 

sanlar olarak yeni dostlar edinip, çeşitli aktivitelere katılarak bilgimizi geliş- 

tirerek başarılarımızı çoğaltacağız. 

Dünyamız çok güzeldir. Nimetleri boldur. İnsanların bilgi, beceri, gö- 

nül ve dirayetleri ile huzur, mutluluk, barış içinde yaşamalarını temenni 

eder; sevgi, saygı, hürmetlerimi cümlenize sunarım. 

 

Yaşar TÜKEK 

Sosyal araştırmacı 



 

 

 

 

• Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını. 

• Aslanın erkeği aslan da dişisi değil mi? 

• Erken kalkan yol alır. 

• Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır. 

• İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. 

• İşten artmaz, dişten artar. 

• Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz. 

• Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu hakkı Allah hakkıdır. 

• Lafla peynir gemisi yürümez. 

• Ne mutlu o kimseye ki, söylenen acı söze karşı hiddetlenmez. 

• Çalışanlar fenalık düşünmeye fırsat bulamaz, çalışmayanlar ise fenalıktan 

kurtulamazlar. (Hz. Ali) 

• İntikam ile efendilik olmaz. (Hz. Ali) 

• Sükût yalan söylemekten, başkalarını çekiştirmekten evlâdır. (Hz. Ali) 

• Dostumun dostu benim de dostumdur, dostumun düşmanı benim de 

düşmanımdır. Düşmanımın dostu benim de düşmanımdır. (Hz. Ali) 

• Bir kimse senden emin olmazsa, sen de ondan emin olma. (Hz. Ali) 

• Öyle bir kimseyi dost tut ki; aranızda kardeşlik husule gelsin. Senin bulunmadığın 

yerlerde seni müdafaa etmek için düşmanlarınla pençeleşsin. (Hz. Ali) 

• İnsana kıymet ve şeref veren yalnız ilimdir. (Hz. Ali) 

• İnsanlar hakkında kötü düşünerek, ilişkilerinizin iyi olmasını bekliyemezsiniz. 

Ancak işbirliği birlik beraberlik, barış içinde olabilmemiz için birbirimiz hakkında 

olumlu düşünceler içerisinde olmalıyız. 

• Geçmişin olumlu izlerini günümüzün evrensel değerleri ile birleştirerek, 

kalkınmamızı sağlamalıyız. 

• Zafere ilave edilecek yegâne süs, tevazudur. (Duclos) 

 


