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  FFeettttaahh  GGÜÜVVEENNTTÜÜRRKK  

          MMaakk..YY..MMüühh  

1943 yılında Karaman’ın Akçaşehir kasabasında doğdu. İlk ve orta 

öğrenimine mütakip 1965 yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesinden mezun oldu. 

1968 yılında Mesleki deneyim ve tecrübelerini kazandığı ve ikinci üniversite 

olarak vasıflandırdığı M.K.E. Çelik fabrikasında işe başladı.  

1974 yılında; pratik ve ticari bilgilerini kazandığı kendisini İzmir’e getiren 

özel sektörde çalıştı. 

1979 yılında; Eczacılıkla özdeş kıldığı vasıflı çelik ticaretini konu alan 

“Güven Çelik” adlı firmasını kurdu. MKE’de kazandığı bilgi ve tecrübelerini 

konu alan  “Çelik El Kitabı” nı yayınladı. Yazılı ve sözlü eğitim etkinlikleri ile 

konusunda öncü, güvenilir isim olan Güventürk, 1986 yılında imalat şirketi olan  

“Güven Haddecilik Aş.” isimli sanayi şirketini kurdu. Çelikte teknoloji 

denilebilecek hassas soğuk tamamlanmış (pompa mili) çelik mil ürünleri başta 

İran olmak üzere Orta doğu ülkelerine ihraç etmeye başladı. .İstanbul Dudullu 

Sanayi Bölgesi’nde İzmir Atatürk Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesis ve işyerleri 

ile üretim ve ticari faaliyetlerini sürdüren Güventürk üç çocuk babası,  

 Birçok Sivil toplum kuruluşunda görev yapmıştır, yapmakta olan Güventürk, 

- EGEKOBİDER Yön. Kur. Başk., 

- İZMİR Kalkınma Kurulu üyeliği, 

- BAYOSB Dernek üyeliği, 

- İZMİR Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği D. Kur. Üyesi  

 

Bildiklerini toplumla paylaşmaktan mutluluk duyan örnek bir 

İşadamı/sanayici/sivil toplumcu/eğitmen olarak tanınmaktadır.  
 

 

 

 

GÜVEN HADDECİLİK SAN. ve TİC. AŞ. 

10001 SOK. NO:24 A.O.S.B. ÇİĞLİ İZMİR TEL: 0 232 376 75 20 

guvenhaddecilik@guvenhaddecilik.com.tr 

http://www.fettahguventurk.com/ 

mailto:guvenhaddecilik@guvenhaddecilik.com.tr
http://www.fettahguventurk.com/
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ÖNSÖZ 

 

 İNSAN, yaratılanların en üstünü, C. Allah’ın vekili kendisine en üstün, 

çok sayıda nimet aynı zamanda sorumluluklar verilmiş (en makbul yaratık). 

Doğum-Yaşam yolculuğuna başlayan İNSAN; aklını kullanarak 

sorumluluklarının gereği olarak topluma yararlı olmak kainatın imarına 

katkıda bulunmak, Ahlâkı güzel, örnek, faydalı insan olmak, zararlı 

alışkanlıklardan uzak kalmak, yanlış işler yapmamak en büyük amacı…  

 Kendisine en başta “OKU” emri verilen  insan örnek alma sürecinden 

geçerken yılların deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak bilen insan, 

meslek kazanmış insan, maddi ve manevi birikimli, inanmış yararlı işler 

yapabilen,  başarıya mutluluğa ulaşmış olarak dünya ve ahiretini kazanmış 

mutlu insanlar arasına girmiş olacaktır.  

 Bireyin ve toplumun kurtuluşu ile ana, baba ve öğretmenlerin, liderlerin 

gençlere, çalışanlara yönelik yapacakları öğretiler, bu mealdeki uyarılar 

insanlığı da kurtuluşa taşıyacaktır.  

 İçine girmiş olduğumuz çağın bilgi teknoloji çağı olmasına rağmen OKU 

emrine yeteri kadar riayet etmeden az okuyan, az bilen bir toplumun gelmiş 

olduğu konum maalesef yürekler acıtıcı…  

 Bu mütevazi eserimizde dilek ve amacımız “Ağaç yaş iken eğilir” 

gerçeğinden hareketle vakit geçirmeden oku alışkanlığıyla beraber topluma 

Ahlâk i değerlerin aşılanmasına yardımcı olmaktır. Zira en etkin alışkanlık 

ve bilgiler 3 – 6 yaş arası kazanılmaktadır. 

 Bilgilerimizi özetle ve tekrar sunuyoruz. Bu kutsal konuda faydalı 

olabilir ve yararlı iş sevabı kazabilirsek ne mutlu bize… 

 

 

                                                                 Fettah GÜVENTÜRK 

                                                          Mak.Y. Müh 
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GİRİŞ 

 

 “İnsan ve Mutluluk” kitapçığımız “ İnsan ve Ahlâk” kitabımızın bir 

nevi özeti olarak kısaca iki bölümden oluştu. 

 Birinci Bölüm, çok sayıda yeteneklerle mücehhez, kainat ile eşdeğer 

nitelikte, anlatım, tanıtımı haylice zor olan İNSAN’ın özelliklerini, ideal 

ve Kaliteli insan niteliklerini, Ahlâki Faziletleri, İnsanın bilimsel yönden 

özelliklerini özetlemekte, 

İkinci Bölümde, insanı mutluluğa taşıyan değerler zinciri denebilecek 

- Okuma / Eğitim / Bilgi / Çalışmak / Meslek / İş Hayatı  

- Aile / Toplum / İletişim Başarı / Sağlık / Güven / Sorumluluk / 

Sevgi ve Mutluluk,… 

- İnsan ve etkinliklerine dönük çok sayıda Atasözü / Veciz Söz 

/Hadisi Şeriflerden oluşan altın damlalar, 

- MKE’ de kazandığım vasıflı çelik bilgi ve deneyimlerim,… 

- EBSO Demir Çelik Komitesindeki deneyim ve çalışmaları, 

birikimlerim,… 

 Mesleğim Makine Mühendisliği Misyonuna yeni bir vizyon 

kazandırdı. “ Çelik ve İnsan” Mühendisliği… kazanmış olduğum yeni 

misyonun  birikim ve tecrübelerimi sunduğum ülkemiz Sanayi Dünyası, 

Kobi Dünyası, Akademi Dünyası, Meslek okulları…gibi geniş çevrede 

kazandığım izlenimler  bu kitapçığın hazırlamasına vesile oldu.  

Bu eserin hazırlanmasında temel amacımız:  

Hayatın, yaşamın başrol oyuncusu insan ve insanla ilgili (bölümlerde 

özetlenen ve paraleli konularda) toplumu, bireyleri bilgilendirici, 

yönlendirici katkılarda bulunmak.  

 İnsanın sebep olduğu isteyerek ve istemeyerek yaptığı yanlışlıkları, hata 

paylarını asgariye düşürmek suretiyle yaşam mücadalesine,başarısına 

katkıda bulunabilmektir.  

 Öğrenim ve öğretimin en etkin yolu “bilindiği gibi” “yaşamak ve örnek 

almaktır” . Eğitimde bu iki yolu etkinleştiren bir metod daha vardır ki oda 

bilgilerin ve tecrübelerin tekrarıdır. 

 Bazı bilgi ve deneyimleriz ile örnek insanların söylem ve birikimlerini 

bir çok defa tekrar etmemizin de sebebi bu’dur.  

Varsa kusur, eksiklik, hatalarımızdan dolayı değerli okuyucularımızdan 

özür dileriz. 
         Fettah GÜVENTÜRK 
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 İnsan Üzerine 
 

İNSAN; Allah’ın yarattığı en mükemmel varlıktır. Ruh ve bedenden 

oluşan insan, bir takım duygu ve yeteneklerle donatılan, yeni ve değişen 

şartlara iradesiyle yön veren, uyabilen, konuşma ve iş yapma becerisi gibi 

kabiliyetlere sahip yararlı işler yapabilen yaratılmışların en üstünüdür. 

Eğitim ve öğretim ile dil, kültür, Ahlâk, anane, gelenek, meslek gibi çok 

yönlü özellikler kazanabilen İNSAN’ ın gıda, su, hava gibi temel ihtiyaçları da 

vardır.  

Allah dünyayı insanın yaşayabileceği özelliklerde yaratmış ve insan için, 

her şeyi insan emrine vermiş. Sonsuz denilebilecek bu nimetlere karşı; insana 

da önemli ölçüde  sorumluluklar yüklemiştir.  

İnsan ihtiyaçları yalnız maddi değildir. Sevme, kızma gibi duyguları, iyilik 

ve kötülük yapabilme gibi yetenekleri yanında inanma, yararlı iş yapma gibi 

manevi ihtiyaçları da vardır. İyi ve kötü davranışlarının mertebesi; onu yüceltir, 

mükafatlandırır veya hem dünyasının hem ahretinin kaybına sebep olur. 

Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile keşif ve yeniliklere imza atabilen insan 

aynı zamanda hem Dünyanın hakimi, hem de lideri konumuna gelebilmektedir. 

Özetle; insanın  çok yönlü ve karışık maddi ve manevi yapısı,  

psikolojik, biyolojik,sosyolojik etkinlik ve eylemlerinin okunması, 

tanınması ile tarifi, anlatılması pek de kolay olamamaktadır.   

Alexis Carrel ‘ in söylemiyle “adeta İNSAN bu meçhul” ……. 

İnsan hareket eden çok yönlü eylem yapabilen bir varlıktır. Eylem ve 

davranışlar, hal hareketler iyi ve kötü şeklinde ikiye ayrılır.  

İlim, irfan, mantık, inanç, Ahlâk gibi güzel huyların daima ön plana çıkması 

yaşamın başlıca hedef ve şartı olduğu gibi kötü alışkanlıklardan, kötü 

huylardan uzak kalmakda en büyük arzusudur.  

Hayat anlayışında bu tür güzel haslet ve duygulara sahip olan insanlar ruhen 

yükselir ve mutlu bir yaşam sürerler. Bu değerlerden mahrum olanlar ise 

mutluluğa ulaşamadıkları gibi çevrelerine zarar veren yaratıklar haline 

gelirler.  

Sevgi, eğitim, ihtisas, Ahlâk vasıfları ve becerisiyle kendini insanlığa 

kainata yararlı hale getirebilen kişiler, huzur/ mutluluk/ güven içinde 

yaşayabilecekler ve iki dünyalarınıda kazanabileceklerdir. 

Hâlbuki insanın tam ifade edilebilmesi için maddî ve manevî olarak bütün 

yönleriyle ele alınıp, inceleyip değerlendirilmesi lazımdır. Bu konuyu iki 

açıdan ele almakta yarar vardır. Birincisi, “Bilimler insan için ne diyor?”; 

ikincisi de “Dinler insan için ne diyor?” mülahazalarıdır. 

 Yeryüzünün imar ve ıslah etmek görevi ile görevlendirilen maddi ve 

manevi yeteneklerle donatılan, çok değişik mizaçta yaratılan insanların 

bazıları temiz, güzel huylu, iyi niyetli, kötülük düşünmeyen, fedakar 

kimselerdir. 
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İnsani Değer ve Özellikleri 
 

 İnsana verilen en kıymetli değer AKIL’ dır. 

 İnsan bilinci muazzam bir bilgisayar gibidir. 

 İnsanın en büyük serveti, bilgi tecrübe ve dürüstlüğüdür. 

 İnsan öğreniminin en etkin yolu; örnek olmak, örnek almaktır. 

 İnsanın en tehlikeli hastalığı cehalettir.(bilmemektir) 

 İnsani değerlerin sağlık ve devamlılığı; ölçülü olmaktan geçer. 

 Zira her şeyin aşırısı tersine intikal eder. (ifrat haramdır.) 

 İnsanın kazanım ve gelişmesinde tedricilik esastır. 

 İnsanın bilgi ve birikimini topluma anlatması, öğretmesi sevaptır. 

 İsraf ve aşırı harcamalar haram olup, insanı fakirleştirir. 

 İnsan geçmişsiz veya geleceksiz olarak yaşayamaz. 

 İnsanın bedeni ile bilinci arasında hiçbir zıtlık yoktur. 

 İnsan sabit fikirli bir yaratıktır. 

 İdeal insanın başlıca göstergesi güzel Ahlâk tır. 
 

XXX 

 

     İNSAN;  

 Zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalı, 

 Dürüst, doğruluk gibi…..gibi güzel Ahlâk a sahip olmalı 

 İsraftan uzak, cömert, tutumlu, tasarruflu olmalı 

 Yardımsever, özverili, paylaşımcı olmalı, 

 İtimat, güven verici olmalı,  

 Ilımlı, uyumlu ve geçimkâr olmalı, 

 Çalışkan, sağlıklı, düzenli, temiz kalabilmeli, 

 İstenilen doğrultuda Eğitimli olmalı,  

 İstişare ve fikir birliğine dönük olmalı, 

 Sorumluluk bilincine sahip olmalı, 

 Sevgi, saygı vefa, barış dolu olmalı  

 İnançlı ve manevi değerlere sahip olmalı, 

 Tüm yaşamında yararlı iş ve faydalı olabilme bilincine sahip olmalı,  

 İnsana verilen en kıymetli değer AKIL’ dır. 

 İnsan bilinci muazzam bir bilgisayar gibidir. 

 İnsanın en büyük serveti, bilgi tecrübe ve dürüstlüğüdür. 
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   Kaliteli İnsan 
  

Yaptığı hiçbir şeyin yanına kâr kalmayacağı; bir gün mutlaka bütün 

yaptıklarından hesaba çekileceği, zerre kadar iyiliğin karşılıksız kalmayacağı 

ve zerre kadar kötülüğün de cezasız kalmayacağı şuurunda olan insan elbette 

sorumluluğunu bilmeli, olgun ve kaliteli insan olma yolunda çaba sarf 

etmelidir. 

Kaliteli insan; bilgiyle donanımlı, ne yaptığını bilen, özgüven sahibi ve 

bilgiyi gerçek anlamıyla uygulayan kişi demektir. Yerinde kullanıldığında her 

şeyi altına çeviren bir iksirdir. İyiliği emreden, iyilikte yarışan ve kötülükten 

men eden seçkin nitelikli insan, kaliteli insandır. 

Kaliteli insanlar toplumda her zaman kabul görmüş, saygın, vakarlı ve 

onurlu bir şekilde yerlerini almıştır. Bu insanların bir yerde adı geçince ya 

da çağrışımlar kanalıyla duygu ve düşünce ufuklarına girince, ondan sana 

“İyilik rüzgârları” esiyorsa, gönlüne bir bahar kokusu geliyorsa, içine bir 

yaz bolluğu doluyorsa ve gönlünde muhabbet deryası kabarıyorsa, o insan 

iyi ve “kaliteli” bir insandır. Onunla sımsıkı bir dost ol ve dostluğu artırıcı 

girişimlerde bulun. 

Eğer adı geçince ya da düşünce ufkuna girince, gönlün daralıyor, için 

bulanıyor, ruhun sıkılıyor ve ufkun kararıyorsa, tövbe ve istiğfar et geç! Sana 

temiz ve berrak yaz bolluğu getirecek kanallara geç. Başka yolları dene ve 

huzurlu olabilmek için samimi, sadık kişilerle beraber ol. 

Sadece bahar muştusu ve yaz bolluğu değil; hatıraları, yeşilden sarıya 

dönüşen güz yaprakları gibi değişik sayfaları açarak, ılık, serin, ılgıt ılgıt, tatlı 

ve buruk duygular uyandıran insanlar da iyi ve “kaliteli” insanlardır. Mühim 

olan gül tabiatlı olabilmektir. Mühim olan Yusuf yüzlü, Yakup sözlü ve Hamza 

yürekli olmaktır. Yani bu dünya bahçesinde dikenleri görüp onlardan incinerek 

dikenleşmek yerine, araya kış gibi çileler de girse onları bahar iklimleriyle 

kucaklayarak bütün âleme bir gül olabilmek… 

Terbiye metotlarının en güzellerinden biri de kötülüğe karşı iyilikle 

mukabele etmektir. Böyle kişi iyilikler ve güzellikler sergileyen okuyan, 

düşünen, çalışan, başaran ve boşa geçecek zamanı olmayan insandır.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  İnsanı süsleyen 3 şey vardır. İLİM / SEVGİ / ÖZGÜRLÜK 

 Birçok zorlukların çaresi AKLI SELİM’ dir. 

 Bilen insan bilmeyen insandan da sorumludur. 

 İnsanlarda üç büyük erdem; TANIŞMA, İLETİŞİM, PAYLAŞIM.  

 İnsanın doğru yaşamı, mutluluğunun garantisidir. 

 İs yanına varan is, mis yanına varan MİS kokar. 
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İdeal “İnsan Şablonu” 
 

  Analı/babalı sağlıklı doğum (Bebeklik dönemi) 

  Sağlıklı,sevgi içinde büyüme 

  Başarılı temel ve mesleki tahsil  

  Kazasız, belasız gençlik ve meslek, yüksek tahsil   

  (Varsa) Askerliğe muteakip iyi bir iş bulma  

  İşle beraber, hayırlı, uyumlu eş  

  Uyumlu bir evlilik meyvesi (Çocuk sahibi olma) 

  İş / Eş ve yavrularla beraber mutlu evlilik sürdürme, 

  Uygun meslek, dürüst iş ve yaşam sahibi olmak, 

  Başta ana, baba, kardeş,yakın ve topluma karşı; mesleki ve Ahlâk i, 

düzgün güvenilir, saygı, sevgi vefa bağlılık duyguları ile dolu bir hayat,  

  Sağlıklı yaşamın, mesleğin dürüst güvenilir ölçüleri ile toplumda 

saygın şahsiyet olabilmek, 

  Çalışma, okuma, tasarruf, uyum, temizlik geçim, yararlı olmak … gibi 

  konulara önem verip, ifrat ve tefritten, keskinlikten kaza ve  beladan  

uzak kalabilmek, 

  İyi bir yaşam ve çocuklara uygun meslek ve güzel bir istikbal   

kazandırıp; dünyanın imarı, yararlı işler yapmak istikrarlı nesillerin 

yetişmesine  vesile olmak, 

  Başta sağlık, evlat ve tüm nimetler ile yaşamın bedeli  karşılığı  

yaradana şükretmek ve ona karşı  sorumluluklarını yerine getirmek,  

kötü  alışkanlıklardan uzak durmak, 

  Huy olarak; Kin, sinir, dedikodu , hırs’ dan uzak, yumuşak hoşgörülü, 

toplum ile barışık olmak,   

  “İnsanın en iyisi insana faydalı olandır” hadisinden hareketle maddi 

ve manevi birikimlerinizi toplum menfaatine harcamak, 

  Bireysel açıdan, toplum açısından “İŞ’e”  başarı ve verimlilik arz 

edecek şekilde gibi bakmak, 

  Belirgin bir ekonomik seviyeye ulaşıp düşkünlere ve topluma yararlı 

olmak,  

  “Bilenle bilmeyen bir olmaz” ayetinden  hareketle yaşam boyu eğitim    

ve öğretime önem vermek “bildiklerini başkalarına öğretmek” , 

  İnsanın var oluşunun sebebini anlayıp, güzel değerli sözleri topluma, 

yeni nesillere aktarmak. 
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İnsanın Bilimsel Yönden Özellikleri 
 

1. Biyoloji Açısından İnsan 
Biyolojik olarak insan, canlıların en mükemmel olanıdır. Hayret verici bir 

düzen, bir uyum ve bir planlama içindedir. 

İnsanın vücudunda harikulâde çalışan sistemler vardır. Bunlardan dolaşım 

sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, kas sistemi, haber verme sistemi, 

mikroplarla mücadele ve yok etme sistemi gibi insan yaşamında bir an bile 

görevini aksatmadan vazife yapan sistemler, olağanüstü bir çalışma disiplini 

sergilemektedir. 

İskelet sistemi vücudun çatısını kurmuştur. Hareket ve iç organlarını 

koruma yeteneğinde ve en uygun bir şekilde yapılmıştır. Bir tek kemik eksik 

veya fazla konmamıştır. Planlamada en ince ayrıntılar düşünülmüştür. 

Kalp ise hiç durmadan işleyen muntazam bir pompadır. Anne karnındayken 

çalışmaya başlar, son emre kadar vazifesini büyük bir titizlikle sürdürür. 

Özel olarak biyolojik açıdan insan en mükemmel bir yapıya, en ayrıntılı bir 

planlamaya, en hassas bir çalışma sistemine sahiptir. Bu harikulâdelik, insan 

aklının, bilgisinin ve tasarımının çok üstündedir.  

 

2. Kimya Açısından İnsan 
İnsan vücudunda çeşitli ve karışık formüllü maddeler imal eden, türlü 

kimyasal reaksiyonlar meydana getiren, analiz yapan, tedavi eden, tasfiye eden, 

zehirleri yok eden, yaraları onaran, türlü maddeleri süzen ve enerji sağlayan 

kimyasal oluşumlar ve dönüşümler vardır. 

İnsan vücudunda, her dakikada yüzlerce reaksiyon mey-dana gelir. Her bir 

reaksiyon, insan aklını hayrete düşüren bir düzenle gerçekleşir. Bu öyle bir 

organizasyondur ki, en küçük bir yanlışlık, yüz binlerce faaliyeti bir anda 

içinden çıkılmaz hale getirir. Ama planlama ve çalışma o kadar muntazam 

yürütülmüştür ki, bugüne kadar böyle bir olay olmamıştır. 

Dışarıda alınan besinlerin yenilmesi, sindirilmesi, emilmesi ve artıkların 

dışarı atılması harika bir çalışmayla yürütülür ve sonuçlanır. Bu konuyu 

gözleyen bilim adamları, şaşırmaktan kendilerini alamamışlardır.  

 

3. Fizyoloji Açısından İnsan 
Fizyolojik yönden insanın uyumlu, düzenli hareket kabiliyetine müsait, 

esnek ve kullanışlı bir vücut şekli vardır ve vücut çok sağlamdır. Her iklime, 

kuraklığa, rutubete, kutup bölgelerinin soğuğuna, tropikal bölgelerinin 

sıcaklığına uyabilmektedir. Aynı zamanda gıdasızlığa, kötü hava şartlarına, 

yorgunluğa, üzüntüye de tahammül etmektedir. Ayrıca insanın derisi de her 

türlü şarta adapte olmaktadır. Gaz ve su geçirmemekte, yüzeyinde yaşayan 

mikropları özel bir salgıyla öldürmekte ve içeri girmelerine engel olmaktadır. 

Yapısı, nemli ve elastikidir. Tam insanın kullanışına ve hareketine elverişli bir 
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şekilde imal edilmiştir Kısaca, Allah’ın yarattığı en dengeli ve en yüce varlık 

olan insan vücudu, hayran olunacak yetenekler içinde, her türlü şartlara uyum 

sağlayacak bir şekilde düzenlenmiştir. 

Öte yandan kafa, vücut, kol ve bacaklar birbirini destek-emekte, eksiklerini 

tamamlamakta ve eksiksiz bir uyum içinde çalışmaktadırlar. Göz, kulak, burun, 

ağız, el, kol, bacak ve parmaklar arasında hayret verici bir iş bölümü vardır. 

Beyin, kılı kırk yarıcı, hassas bir görev üstlenmiştir. Bu kadar kullanışlı ve 

işlevsel bir planlama, tek kelimeyle olağanüstüdür. 

İnsanların iç ve dış organları birbirini koruyan, kollayan, yardımcı olan 

harika bir alışveriş sistemi üzerine kurulmuştur. Öyle ki insan; en seri, en 

çabuk ve en verimli sonuç alacak bir planlamaya göre tanzim edilmiştir. 

İnsanın hareket kabiliyetini en üst düzeye çıkaran dış organların yanında; 

her biri fabrikanın çarkları gibi muntazam çalışan; yapım, yıkım, koordinasyon 

ve haberleşme olaylarında rol oynayan ve sürekli uyum içinde bulunan iç 

organlarına sahiptir. İnsanın dış görünüşü ise, olabileceğin en güzeliyle 

düzenlenmiştir. En sevimli, en çekici, en estetik ve en zarif bir yapıya sahiptir.  

 

4. Anatomi Açısından İnsan 
İnsanın anatomik yapısı, hayat şartlarına ve vücut hare-ketine en uygun bir 

şekilde planlanmıştır. Örnek olarak; belkemiğinin, kaburgaların ve göğüs 

kafesinin oluştuğu böl-gede, kalp ve ciğerler asılı durmaktadır. Karaciğer, 

dalak, böbrekler, mide, bağırsak periton kıvrımları ile oyuğun yüzeyine 

bağlıdır. Bu oyuğun dip tarafı basenden, yan tarafları karın kaslarından, üst 

tarafı ise, diyaframdan teşekkül etmiştir. Bütün organların en hassası olan 

beyin ve ilik, kemik kutu içine kapatılmış ve kapların sertliğine karşı da, sıvı 

tabakası ve zar sistemi ile muhafaza edilmiştir.  

 

5. Siberteknik Açısından İnsan 
Haberleşme, kontrol, ayarlama ve denge kurma bilimi olan sibernetik 

açısından insan, tek kelime ile kusursuz ve olağanüstüdür. 

Bu bilime göre; evrenin en büyük hareketinden en küçük 

mikroorganizmanın yaşayışına kadar her şey, sibernetik esaslar içinde 

olmaktadır. İnsan vücudunda da mükemmel bir haberleşme, kontrol, ayarlama 

ve denge sistemi vardır. 

İnsan, üşüyünce titrer, sıcakta terler, beden ısısını sürekli 36. 5 derecede 

tutar. Bu denge bozulunca insan hasta olur. Isı yükselmesi ve düşmesi belli bir 

seviyeyi aşınca da insan ölür. 

Koşarken veya bir iş yaparken vücut hızlı çalışınca, kaslara ve hücrelere 

gerekli enerjiyi sağlayıcı kan dolaşımını hızlandırmak için kalp daha hızlı 

çalışır. Akciğer, kendisine fazla miktarda gelen kanı temizlemek için hızını 

arttırır ve nefes nefese kalır. Bu arada beden, ısısını da terleme yoluyla 

düşürmeye çalışır. Ayrıca insan vücudunda bulunan sayısız denge koruma 

sistemleri, dengeyi aşırı derecede bozan uyarılara karşı sansür uygular.  
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İnsan beyninde 10 milyar karar merkezi vardır. Bu merkezlerin her 

birinde, sayıları 2. 000’e varan sinapslar mevcuttur ve sinapslarda her an 

yüzlerce olay cereyan eder. Ayrıca her sinaps, diğer milyarlarca sinapstan 

haberdar olarak ve birbirini karşılıklı kontrol ederek çalışır. 

 

6. Antropoloji Açısından İnsan 
İnsanın fizikî ve kültürel mazisini araştıran antropoloji, insan ırkının 

özelliklerini, tasnifini, insan genetiğini, mukayeseli insan fizyolojisini, insan 

topluluklarının kültürlerini ve zaman içindeki seyrini incelemektedir. 

Antropologların eski insanlara ait çeşitli kalıntılar üze-rinde yaptıkları 

incelemeler, insanların her devirde hayvandan apayrı bir tür olduğunu ortaya 

koymaktadır 

 

7. Felsefe Açısından İnsan 
Felsefeye göre insan daima doğruyu, güzelliği ve hakkı arama özlemi içindedir. 

Evrenin bir bütün olarak gerçek du-rumunu, insanın ne olduğunu ve ne olması 

gerektiğini bilmek istemektedir. 

İnsan, aklı vasıtası ile dünyayı ve evreni aydınlatmaya çalışır. İnsan aklı, 

kuvvetli inanç ve ahlâk sistemleri ile desteklenmezse, “Doğruyu arıyorum!” 

diye daha da yanlışlara sapabilir. Bunun felsefe dünyasında çok çarpıcı 

örnekleri vardır. Bunların bir kısmı, ya her şeyi inkâr eden bir “ateist”, ya da 

her şeyi maddede arayan bir “materyalist” olmuşlardır.  

 

8. Sosyoloji Açısından İnsan 
İnsan toplumsal bir varlıktır. Birlikte yaşama, birlikte paylaşma, yardımlaşma 

ve dayanışmaya muhtaçtır. İnsandaki bu duyguların pekişmesi lazımdır. Çünkü 

huzurlu toplumlar, iyi eğitilmiş ve toplum kurallarına uyan insanlardan oluşur. 

İnsan toplum normlarına, inançlarına, ahlâk yasalarına ve yaşama biçimine ne 

kadar iyi entegre olursa, hem kendini, hem de toplumu o kadar mutlu eder. 

Tabii ki bütün bunlar insanın kendini tanıması, bilmesi, geldiği ve gideceği 

yerin hesabı ve muhakemesi içinde olması ile mümkündür.  

 

9. Psikoloji Açısından İnsan 
İnsan doğumundan ölümüne kadar bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal bir 

gelişme içindedir. İnsan değişik şartar da, farklı davranışlar gösteren bir 

canlıdır. Maddî ve manevî yaşantısı, şuuru ve şuuraltı dünyası vardır. 

İnsanın taşıdığı emeller, arzular, beklentiler ve istekler dünyaya sığmayacak 

kadar geniştir. Çünkü insan tek zaman boyutunda yaşamaz. Geçmiş ve 

geleceğe doğru bir zaman seyri içinde yaşar. Bu nedenle insanın davranışları, 

geçmişini, şimdiki durumunu ve gelecek hakkında planlarını ve ümitlerini 

yansıtır. İnsan maddeden manaya büyük-küçük her şeyi görmek, bilmek ve 

yaşamak ister. Bu anlamda çok zaman ona dünya bile dar gelir. Bunun için, 

insan küçük bir kâinat, kâinat da büyük bir insan olarak görülmüştür. İnsanın 
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psikolojik dünyası ıslah edildiğinde, bütün insanların hayranlıkla 

izleyeceği örnek bir hayat anlayışı sergileyecek yetenektedir. Zararlı 

yönlendirmeler yapıldığında ise, canavar hayvanları bile ürküten bir 

tahribat içinde bulunabilmektedir. Bunun için, insanın “insan” 

olabilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu da ancak insanı, 

yaratanının mesajı ile baş  başa bırakmakla mümkündür.  

Görüldüğü gibi, fen ve sosyal bilimlerin insanla ilgili görüşleri 

incelendiğinde insanın mükemmel bir varlık olduğu ve yaratılmışların en 

üstünde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 
Dinler İnsan İçin Ne Diyor? 

 

Bütün meselelerde olduğu gibi, insan hakkında da detaylı ve doyurucu 

bilgiyi İslam dini ortaya koymuştur. Bu konuda İslam dininin görüşleri, fen 

bilimleri ve makul felsefeyle de çelişmemektedir. 

İslam dinine göre insan, ucu bucağı bilinmeyen varlık âlemi içinde, eşsiz bir 

konuma sahiptir. Cismen küçük olan insan, manen bir âlemdir. Çünkü insan 

küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır. Âlemde ne varsa 

numuneleri insanda vardır.  

Gelişen tıp ilmi, insan vücudunun mükemmelliğini göz önüne sermektedir. 

Kan, ilk bakışta kırmızı bir sıvı görülürken, gerçekte o bir âlem¬dir. Bedeniyle 

harika olan insan, ruhî yönüyle apayrı bir harikadır. Bedene göz, kulak, el, 

ayak takan İlahi kudret; ruha da his, merak, sevgi, korku gibi duygular 

takmıştır. Bu duyguları maddeye icra etmek mümkün değildir. Mesela, in-

sanda merak olmasaydı, ilimler ortaya çıkmazdı. Nitekim merak duygusu 

olmayan hayvanlar, yaratıldıkları günden bugüne, hiçbir ilmî keşif 

yapmamışlardır. Onların ilgi alanları, son derece sınırlıdır. Ot yiyen hayvanlar, 

sadece yeşile ilgi duyar. Fakat insan, ayaklarıyla yerde gezerken akıl ve 

hayaliyle semalarda uçar. Hatta kâinat bile dar gelir, “Acaba daha ötesinde ne 

var?” diye merak eder. 

Son Söz: 

Bir insan kurtarmanın, bir âlem kurtarmak kadar önemli olduğu çok 

iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu 

bir gelecek demektir. 

Bunun için öğretmen, öğrencisine Allah’ın en büyük emaneti gözü ile 

bakmalı, onu yetiştirmek için her türlü fedakârlıktan kaçınmamalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, görevini layıkıyla yapmayan bir öğretmen, hem toplum 

gözünde, hem de Allah nazarında çok büyük mesuliyet taşıyacaktır. 

İNSAN, gerçeği kadar da insanı yetiştirmek yönlendirmek ve 

kazandırma mesleği olan öğretmenlik mesleği de o derece de ulvi, kıymetli 

ve stratejik bir meslektir. 
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Yararlı İş (SÂLİH AMEL) 
 

İyi, güzel, faydalı ve Allah'ın rızasına sebep olacak, haram sınırına 

girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlâs ile yapmış olduğu davranışlar. 

"Amel", iş manasına gelir. "salih" ise, elverişli, yararlı, yarayışlı demektir. 

Dolayısıyla amel-i salih; kişiye ahiret saadetini sağlamaya, Allah'ın rızasını 

kazanmaya elverişli olan, Allah katında bir değer ifade eden davranışlardır. 

İmanı kuvvetlendiren, sağlamlaştıran, onu çepeçevre sararak koruyan 

salih amellerdir. Yararlı iş  Kur'an-ı Kerîm'de doksan küsür yerde 

doğrudan doğruya veya dolayı olarak emredilmiştir. Sâlih amelden 

sözeden ayetler genellikle, önce imana değinerek başlarlar. Bunların hep 

"İman edip salih amel isleyenler..." şeklinde oldukları görülmektedir. Bu 

da iman ile amelin, bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya 

koyar. iman olmadan güzel davranışların hiçbir önemi olmadığı gibi, salih 

amel olmadan da kuru bir imanın tadı yoktur. 

Bir müslümanın imanını salih amellerle bütünleştirmesi, dünya ve ahiret 

hayatına bağlı olarak bütün davranışlarını güzelleştirmesi gerekir. İslam'ın 

müminlerden istediği iman ve salih amel budur. Nitekim Cenâb-ı Allah Kur'an-

ı Kerim'de kurtuluşa erebilecek kimseleri şöyle tanıtıyor: "Asr'a yemin olsun 

ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel (yararlı iş 

yapanlar) birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna." (el-Asr, 

103/1-3). "Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler, yaratıkların en 

hayırlısıdır. 

Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi imanın yanında mutlaka salih amel gerekir. 

Bu da İslâm'ın bütün emir ve yasaklarının yeryüzünde uygulanması, insanların 

hayatına hakim kılınması için gereken amelî ve sözlü tebliğdir. Allah'ın 

emirlerini uygulayıp, bunları kendi nefislerinde yaşayarak toplumda yerleşmesi 

için çalışmak amel-i salihtir. En hayırlı yaratık olmanın şartı budur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İnanan ve Salih Amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri 

vardır. 
 

 Allah rızası ve toplum faydası için daima iyi, güzel, sevap ve faydalı 

söz söylemek, güzel iş yapmak , bildiklerini başkalarına öğretmek 

Salih Amel’ dir.  
 

 Hiç ölmeyecek gibi bu dünya için yarın ölecek gibi ahiret için çalış. 
 

 İslam’da güzel ve yararlı işler yapmak İmanla kardeş yapılmıştır. 
 

 Helal kazanç elde etmek ibadet kapsamına alınmıştır. 
 

 Akla ve danışmaya büyük önem verilmiştir. 
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   Ahlâk ve Ahlâk-i Faziletler 
 

Ahlâk insan için gerekliliği; toplum hayatını düzenleyen kurallar 

itibariyle toplumu düzenleyici ıslah edici rolü ile insanların toplu halde 

yaşamalarını mümkün kılar. Değişik bir söylemle Ahlâki kurallar olmadan 

toplum hayatının oluşması ve devamı mümkün değildir. Ahlâk bir milletin 

yaşam biçimi ve yaşam tarzıdır.  

Ahlâk, insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini 

düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların 

davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler 

bütünüdür.  

Ahlâk bilimi, iyi ve kötü huyları (davranışları) insanları iyi huylar edinmeye 

ve kötü huylardan arınmaya teşvik eden bir bilim dalıdır. 

Ahlâk kavramının varlığı insanın oluşumuyla doğru orantılıdır. Ancak çağın 

ve toplumun özellikleri Ahlâk kavramını değiştirmiş, yön vermiş ve ona yol 

çizmiştir. Toplumların iyi ile kötü olanın netliğine ilişkin belirli bir 

kavrayışları, iyi insandan kötü insanın, erdemli kişiden erdemsiz kişiyi 

ayırırken başvurmuş oldukları bir takım Ahlâk ölçütleri bulunmaktadır. 

Dolayısıyla  tarih boyunca iyi ve kötüden son derece farklı şeyler anlaşılmış 

olsa bile hemen hemen bütün toplumlarda “İyi” kendisine ulaşmak için gerekli 

bütün çabanın gösterildiği takdirde alınacak ödül tasarımıyla; “Kötü” ise 

kendisinden kaçınılmadığı takdirde bedeli ağır ödenecek bir ceza tasarımıyla 

ilişkilendirilerek düşünülmüştür. 

Ahlâk’ın güzelleştirilmesi özellikle insanın her zaman iyiliklerden haz 

duyan bir karakter kazanmasıyla mümkün olabilir. 

 Tarih boyunca hiç bir toplum Ahlâksızlıklarla payidar olmamıştır. Uzun 

zaman tarih tarafından dışlanmadan ayakta kalabilmiş milletlerin Ahlâki 

değerlere saygılı olduklarında şüphe yoktur. 

“Ahlâk üzerine inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi 

hissediyorsan o Ahlâki’dir, eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri Ahlâk' idir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Başarılı uzun ömürlü toplumlar, Yüksel Ahlâk sahibi insanlardan 

oluşur.  

 Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı 

olmaz.  

 Erdemli insan konuşmalarında yumuşak, davranışlarında kararlı 

olmaya çalışır.  

 Gönüllerin anahtarı yumuşak huy ve yumuşak kelimelerdir. 

 Güzel Ahlâk; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. 

Mutluluğun yolu sevgi ve saygıdan geçer. 
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Başlıca Ahlâk-i Faziletler 
 

Adalet 
Zulüm ve taşkınlığın zıddı olan adalet; her şeyi yerli yerine koymak, hak 

edenin hakkını vermek şeklinde tarif edilebilir. Bu sebepten toplumdaki dirlik 

ve düzen, ancak adalet sayesinde sağlanabilir. Toplumda kurulmuş olan dirlik 

ve düzenin devamı da, yine adaletle mümkündür.  

 

Bilgi  
 Ahlâk’ın diğer bir temel direği de “bilgi” dir. Bilgi, “Ahlâk i bilinci” 

doğurmaktadır. Bilgi olmadan Ahlâk i bilinci üretmek mümkün değildir. Neyin 

iyi, neyin kötü ; neyin doğru, neyin yanlış ; neyin güzel, neyin çirkin olduğunu 

bilmeyen, Ahlâk ın hiçbir boyutuna sahip olamaz.  
                  

Doğruluk 
Ahlâk ın merkezi değerlerin biri olan doğruluk; insanın içi ile dışının, özü 

ile sözünün bir olması demektir. İnsanın söyledikleriyle yapıp ettikleri arasında 

ki uyumun adı, kısaca doğruluktur. Doğruluk; Mevlana’nın ifadesiyle, 

“insanın ya olduğu gibi görünmesi ya da görüldüğü gibi olması halidir.” 

Güzel Ahlâk sahibi insanın ayırt edici bir vasfıdır. 

 

Dürüstlük  
Dürüstlük; insanın söz ve davranışlarıyla, niyet ve inancında iyilikten ve 

güzellikten yana olmasıdır. Dürüstlük insan onurunun ve sağlıklı toplum 

yapısının vazgeçilmez şartlarından birisidir ve insanın kendisine verdiği sözü 

tutmasıdır. 
 

Cömertlik 
Cömertlik insanın elinin açık olması halinin adıdır. Harcamalarda israf ve 

cimrilikten kaçınmaktır. Gereken yerde gerektiği kadar harcama yapabilmektir.  

Cömertliğin zıdları olan israf ve cimrilik yasaklanırken , insanın 

harcamalarında geliştirmesi gereken tavıra şu şekilde açıklık getirilir: 

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakını ver. Fakat saçıp savurarak israf 

etme. Çünkü israf edenler, şeytanların kardeşleridir.”  
 

Hoşgörü 
İnsanlara saygılı olma veya kendisi gibi düşünmeyen insanlardan rahatsız 

olmama halinin adı, kısaca hoşgörülüdür. Hoşgörülü olabilmenin ön şartı 

insanları sevebilmektir. Bunun için İslam dini, insanlar arasında bir sevgi ve 

saygı ortamı oluşturmayı hedefler. 

Hz Peygamber şöle buyurur: “Allah’ a yemin ederim ki, müslüman 

olmadıkça Cenet’e giremesiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam anlamıyla 

müslüman olamasınız..” 



16 

 

 

Güvenilir Olmak (Emanet) 
Emanete riayet etmek, güvenilir insan olmak; insanın doğru ve adil 

olmasının tabii sonucudur.  

İnsanın elinden ve dilinden güvende olması demek; hem bilgisinden hemde 

de bu bilgiye yaptığı eylemlerinden emniyette olmak demektir.  

 

Tevazu (Alçak Gönüllü) 
İnsanlara değerleri kadar saygı göstermek, onlara tepeden  bakmamak 

demektir. Son derece saygın bir Ahlâki meziyet ve çekici bir seciyedir. 

Kalpleri cezbeder, ilgi uyandırır, takdir toplar.            

 

Sevgi  
Saygı ve sadakat gibi sevgi de örtülü bilgi paylaşımı için temel olan 

unsurlardan bir tanesidir. Gerçek anlamda birbirini seven bireylerin olduğu bir 

toplumda ya da örgütte çıkarcı yaklaşımlarla bilgiyi gizlemeye ya da tekelinde 

tutmaya yönelik eğilimlerin pek olmayacağı düşünülür. Çünkü gerçek sevgi 

menfaatten arınmıştır. Karşılık beklemeden paylaşabilmeyi gerektirir.  

Günümüz dünyasında ise bireysel çıkarlarından arınmış, tamamen saf ve 

duru bir sevgi bulmak da oldukça güçtür. Bir anlamda herkes karşısındakini 

sevmede ama çıkarlarını daha çok sevmektedir. Dolayısiyle saf bir sevgiye 

ulaşabilmek, maddi bağlamdaki kaygılardan uzaklaşabilmekle mümkündür. 

Diğer bir değişle maddi değer ya da kazançları gerçek sevginin hizmetkarı 

yapabilmek gerekir. Maddi ya da manevi desteklerle karşıdakini 

sevindirebilmek bireyin mutluluk hazinesi olmuşsa, sözü edilen gerçek 

sevgi yakalanmış demektir. Karşılık beklemeden başkalarını sevmek ve 

sevindirebilmek ancak gerçek sevginin tohumu olabilir. Dolayısıyla strateji ya 

da politikalarla sevginin pek yaygınlaşamadığı söylenemez. Bu bağlamada 

politika ya da strateji kelimeleri bile sevgi kavramıyla yan yana şık 

durmamaktadır. Sevgi özde bulunmalıdır. Strateji yada politikalar sevgiye 

değil, tersine sevgi strateji ve politikaya yön vermelidir. Bunun içinde o 

örgütün kuruluşunda, temelinde kısacası varlık nedeninde sevgi bulunmalıdır. 

Zaten sevginin olduğu yerde de paylaşımın olacağı kesindir. 
 

Çalışmak 
Alından akıtılan ter, sarf edilen emek, yani çalışmak, bir iş yapmak, 

Kur’an ve peygamber Ahlâk ının temel değerlerindendir. Yüce Allah 

çalışmayı emrettiğine göre, çalışmak bir evrensel değer olmaktadır. Bize 

göre, “akıl” değerinin peşinden bu değere yer vermek gerekiyor.Çünkü 

düşünmek ve iman etmek de aklın eylemi, ameli, gayreti ve emek sarf etmesi 

olmaktadır. Hangi değeri ele alırsak alalım, bir emeğin neticesinde gelişip 

serpildiğini görürüz. 
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Kanaat 
Ahlâki temel ilkelerden bir tanesi de kanaattır. Burdaki kanaat kavramı 

dünya nimetleri için çalışıp, yorulmama değil, tersine hak ettğinden fazlasına 

yönelmeme anlamındadır.  

 

İtidal(Ölçülü olmak)  
İnsanın gerek duygualrından gerekse eylemlerinde haddi aşmaması 

demektir. Bu sebepten de, Ahlâki faziletlerin esasıdır. Çünkü fazilet; biri 

aşırılık, öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortasıdır. Aşırılık ve eksiklik ise, ifrat 

ve tefrittir.  

 

Sabır 
İnsanın sosyal hayatta karşılaştığı güçlüklere, sıkıntılara göğüs germesinin 

adı sabırdır. İnsanda iman gerçekleştikten sonra,imanın gerektirdiği şeklinde 

yaşayabilmek için sabır şarttır. Bu açıdan sabır, hayatta ciddiyet isteyen her 

şeyin başıdır.  

 

Yumuşak Huy 
Yumuşak huylu olmak, beşeri ilişkilerinde insanın öfkelenmemesi; insanlar 

arasında fark gözetmeksizin herkese nazik ve kibar davranılması demektir. 

Hadiste şöyle buyurur: “Yumuşak huydan yoksun olan, iyilikten de yoksun 

olur.”  

Yumuşak huylu olmanın yaşantı halinde ki örneğide yine Hz. Peygamberdir.  

 

Dostluk 
Kur’an üniversitenin “Ahlâk” fakültesinin en önemli değer veya 

konularından biri dostluktur. Kimin dost olacağını, kimin olamayacağını 

bilmek çok önemlidir. Önemli olduğu kadar, sosyal Ahlâk için hayati bir önem 

taşımaktadır. Dostun kim olacağınının kim olduğunu bilmektir.  

                 

Şükür  
Nimetin, gerçek sahibini bilme, tanıma. Bu nimetlerden dolayı O’na hamd 

etme. Bu nimeti O’nun rızasına uygun yerlerde harcama. Kuşkusuz şükür, 

kemal sıfatların başında gelir. Güzel ve onur verici bir karakterdir. Nimetin 

artmasını ve devamlılığını sağlar.  

Bir kul, insana herhangi birşey bağışlarsa, ona teşekkür etmek bir 

zorunlulukken; nimetlerini saymak, bağışlarını hesaplamak mümkün olmayan 

Yaratıcı’ya şükredilmez mi? 

Alçak gönülülük 
 İnsanlara doğal bir biçimde insani ilişkiler içinde olmak, sahip olduğu 

mevki veya elinde bulundurduğu imkanlar nedeniyle kendini diğer insanlardan 

üstün görmemektir. 
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Çalışma Hayatının Ahlâki ve Mesleki Boyutu 
 

İnsan ‘a verilen en büyük değer “Akıl” dır, aklın temeli bilinçtir. 

Akıl ile insan kendi yaşamına ve topluma yön verir, okuduklarını ve 

öğrendiklerini kullanan insanı yüceltir. Tersi ise en aşağı seviyeye götürür. 

Düşünebilme yeteneği ; İnsanı diğer yaratılanlardan ayıran en büyük 

özelliktir. 

“Düşünüyorum, o halde varım” inancı insan yaşamının en büyük 

delilidir. Düşünebilme kabiliyeti insanı buluş ve icraatlara aynı zamanda 

yaratılışımız nedenine götürür. Kısacası insan bilgi üreten ve ürettiği yararlı 

işe yönelik bilgiden mutlu olan varlıktır.  

Güzel Ahlâk; Amellerin en üstünü olup imanın dışa yansıyan şeklidir. 

Amel terazisinde iyi Ahlâk tan ağır basacak bir şey yoktur. Ahlâk i (Usul ve 

kaideleri uygun) davranmak her şeyin başında gelir.  

Okumak; Kuran’ın ilk vahi’nin “oku emri” ile başlaması “Bilenle, 

bilmeyen bir olur mu?” Mealinde ki ayet, İslam ‘ın bilim, ilim ve  alime 

verilen değerin  işaretidir. 

Ekonomi; İslam da ifrat ve tefrit haram olup orta yolu bulmak, tutumlu 

olmak Ekonomi ile eş anlamlıdır. Bu önemli denge unsuru Ekonomi 

Asrımızın öncelikli konularının başına geçmiştir. 

Çalışmak; İnsanın temel etkinliği olan bu fiil ; yaşamın ve var oluşun 

Ana Şart ve göstergesidir. 

Bu amel ile toplumsal ihtiyaçlar karşılanır, gelecek garantilenir. Düzgün 

düzenli bir dünya hayatı oluşur. 

Yukarıda ki değerler ışığında bilgi ve tecrübesini kullanan insanın; 

kendisi, toplumu, dünya ve kainat  için yaptığı tüm olumlu işler 

inancımızda,  “yararlı iş” yani salih amel olarak nitelenir. 

Yaşamın devamlılığına özdeş olabilecek ve inançla yapılmış yararlı 

işler müslümanlıkta temel  ibadet olarak vasıflanır ve cennet ile 

müjdelenmiştir. Bu konuda kitabımız “Kuran-ı Kerim” de yüzlerce 

ayet vardır.  

Çalışma hayatının ibadetleştirilmesi, toplumun sefalet ve fakirlikten 

kurtulmasına, insanların birbirine faydalı olmasına vesile olur. Zira 

“insanların iyi olanı, insanlara yardımcı olandır.” 

Hakiki müslüman; Azim ve inançla çalışan, okuyan, ilim ve bilime önem 

veren medeniyeti geliştiren dolayısıyla başarılı insandır. 

İlim ve Bilime verilen önem; Peygamber Efendimizin “İlim müminin 

kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa almalıdır, Çin de bile olsa.” 

Ayrıca “Beşikten mezara kadar ilim” sözleri ile eğitimin önemini 

vurgulanmaktadır. İçine girdiğimiz çağın bilim ve mesleki eğitim çağı 

olması; Her toplum biriminin başarısının eğitime bağlanması bu 

değerlere ihtiyaç ve uyum mecburiyetimizi göstermektedir. 
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      Çalışan; bir değişik söylem ile cesaret ve bilimsel  yöntemleri 

kullanarak araştıran, geliştiren , üreten insan, verimliliği yakalayan insan 

başkalarına iş ve aş sağlayan insanın hem dünyası hem de Ahireti için en 

isabetli (yararlı) işi (yatırımı)yapmış olur. 

Dünyadaki nimetler, işler ; ahiretin imtihan  araçları olup, dünyasını 

insanlık hayrına mamur etmeyenin ahiretinin mamur olmayacağı 

inancı vardır. “İki Günü aynı olan zarardadır.” “Allah katında 

şerefliniz işinizde en iyi olanınızdır.” Mealindeki ayetler ile 

müslümanlık  çalışmayı ibadetleştirmiştir. 

İnsana verilen sorumlulukların başlıca ve en önemlisi “kabiliyeti” 

paralelinde meslek seçmesi, meslek ve kabiliyetine uygun görevin 

verilmesidir. Yani doğru işe doğru insan kuralıdır. Bu kural insanın Başarı 

şansını artırır. 

         Başlıca İş Alanları (İş Hayatı) 

 Ticaret çok geniş bir alanı kapsar,  

 Ziraat ,(Tarım ve Hayvancılık), 

 Esnaf ve sanatkar dünyası, 

 Hizmet Alanı ve bu alanlara yönelik,  

 Üretim Ve Sanayi 

Her alanın ortak, ilkeleri, sorumluluk ve gereksinimleri vardır.Başlıca; 

 İşin yapılmasın da yöntem ve organizasyon,  

 İşin planlama, metot ve teknikleri, 

 İşin ticari, hukuki, iktisadi, Ahlâk i kuralları,  

 İş hayatın da tarafların birbirine karşı  sorumlulukları,  

 İşin söz konusu olan zaman için de imal ve teslimi,  

 İş çevresinin sağlık ve güvenlik koşullarına uygunluğu, 

 İşin üretimin de kullanılan alet ve techızat seçimi,  

 İş de kullanılan alet ve techizatın bakım ve korunması,  

 İş de kullanılan ara ve yardımcı malzemler, 

 Ürün ve hizmetin verimlilik ve kalite seviyesi, 

 Mamul ve hizmetin optimum kar ve ödeme ile pazarlanması, 

İş Hayatının Başlıca İlkeleri 

1. Kişisel Dürüstlük 

 İnsani / Ahlâk i değerlere riayet , 

 Dürüstlük ve Ahlâk i değerleri en yüce erdem olarak kabul,  

 Vicdan hürriyetine saygılı, başkalarının hakkını yememek, 

 Müşteri memnuniyetini kendi menfaati gibi korumak, 
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 Sözü namustur, sözlü ve yazılı taahhütlere sadık, 

 Tüketimde ne israf yapar, nede cimrilik yapar 

 Gelenek ve göreneklerimize saygılı olmaktır, 

   2)İş ve Üretim İlkeleri 

 İşin gerekliliğini yerine getirmek,,, 

 Hizmet ve üretim kalitesinde yaptırmak, 

 Eğitim teknoloji,yeniliklere açık olmak, 

 Doğru beyanda bulunur ve doğru sözlü olmaktır, 

 Haksız kazançtan kaçınmak. Haram ve helal ölçülerine riayet etmek, 

 Spekülasyon ve karaborsacılıktan kaçınmak, 

 Servetini toplum zararına değil yararına kullanmak, 

 Malının kalitesini, miktarını doğru tanıtır ve zamanında teslim etmektir, 

3) Devletle Olan İlşkileri  

 Kanunlara karşı saygılıdır. 

 Vergisini ortağı olduğunu bildiği devletten kaçırmaz ve zamanında öder. 

 Devletin ayrılmaz bütünlüğü ilkesine bağlıdır. 

 Devlete karşı tüm sorumluluklarını yerine getirir. 

 Çevre ve doğayı korumaya özen gösterir. 

4) Çalışanlarına Karşı Sorumluluk 

 Adil ücreti verir ve zamanında öder.  

 Sosyal hakları yerine getirir. 

 Eğitime önem verir. 

 Din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaz. 

Çalışanın İşverene Karşı Sorumlulukları 

 İşe vaktinde gelir 

 İş sırasındaki boşa geçen zamanı asgaridir. 

 Aldığının karşılığını azami derecede vermeye çalışır 

 Yaptığı işi düzgün ve kalitesinde yapar. 

 Çalıştığı tezgah ve teçhizata azami ihtimamı gösterir. 

 Çalışanlar ve amirlerine karşı  uyumlu ve saygılıdır. 

 Hammadde ve işletme giderlerinde azami tasarrufludur. 

 Sağlık ve emniyet tedbirlerine azami riayet eder                     

 Yeniliklere ve eğitime, gelişmeye yatkındır.  

 Aldığı ücret ve gelir için şükretmesini bilir.                                      

Sonuç Olarak: 
İnsan yaratılışında kendine verilen vasıf ve sorumluluklarla akıl ve 

bilgi ile müccehhez olarak, tecrübesini de kullanarak yaptığı işin ve 

mesleğinin kendisine ve topluma yararlı olacağına, bütün bu 

yaptıklarının ibadet kabul edileceğine inançla alınan başarı 

kaçınılmazdır. 
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     İnsanın Görev ve Sorumlulukları 
 

Baş oyuncu olarak yaşam yolculuğuna çıkan insanoğlu muhtelif 

istasyonlarda zaman zaman değişen görevler üstlenir.  

Taşıdığı vasıf, liyakat, sorumluluk bilinci Ahlâki Değerler ve tecrübesi 

paralelinde bu görevlerde başarı ve performans gösterir. 

İnsanın ilk ve temel birimi AİLE’ den itibaren oluşan temel roller : 

- Anne/baba veya aile reisi olarak insan, Karı /koca olarak insan, 

- Evlat/çocuk/kardeş ,(İlerleyen yıllarda) akraba olarak insan, 

- (Yerleşim /ikamet durumuna göre) komşu olarak insan 

- Öğretmen, öğrenci ,İşyerinde (çalışan /işveren) olarak insan, 

- Amir/memur, Sanayici/çiftçi/tüccar/işçi/hizmetli olarak insan, 

- Asker/polis gibi güvenlik sorumlusu olarak insan, 

Tüm bu görevler; çocuklukdan itibaren; saygı, sevgi, itaat ile başlar ve bir 

çok değişimlere uğrar. İletişim ve ilişkiler ilerleyen zamanlarda; EĞİTİM ve 

tecrübeyle boyut kazanır. Ahlâk;  meslek, sorumluluk bilinci ile toplumsal 

görev bilinci ve mecburiyetine dönüşür. 

Bu konularda bireysel ve toplu görev ve sorumluluklar; 

1.   İnsanın yaratıcısına karşı görev ve sorumlulukları,  

2. İnsanın kendisine karşı görev ve sorumlulukları, 

3. İnsanın başkalarına, (topluma) karşı  görev ve sorumlulukları, 

4. İnsanın çevreye karşı görev ve sorumlulukları, 

-Yumuşak huylu, ılımlı, sakin, hassas, cömert gibi mizaçlar yanında; asabi, 

hırçın, duyarsız, cimrilik gibi zıt huylara sahip yaratılanların en üstünü, çok 

yönlü kompleks kişiliğe sahip, anlatılması, tarifi çok zor bir yapı özelliği taşır.  

Yaratanın özellikleri ile yüklenmiş olan insan çok sayıda nimetlere karşı ağır  

yükler ve  sorumluluklar yüklenmiştir.  

-En büyük görev ve  sorumluluğu kulluk, dünyanın imarı gibi faydalı yararlı 

işler yapmak olan İNSAN temiz ve güzel hayat yaşamaya layıktır. Geniş bir 

alanda,   tüm kabiliyetleri ile dünya ve ahireti kazanma gibi önemli bir 

imtihana tabi tutulmuştur. Özlediği  huzur ve güven dolu hayata erişmesi bu 

imtihanla yakından ilgilidir. Aklı ve kendine verilen güzel hasletler ile 

yaşamında emredilen usul ve esaslara uyduğu ölçüde arzu ettiği ideal hayata 

ulaşabilecektir. Aklını kullanarak algıladığı eğitsel değerler, sahip olabileceği 

yüksek faziletler insanlık imtihanını kazanabilecek  veya kaybedecektir.  

Kazanması halinde yaratıcı    nezdinde ve toplumun her kademesinde başarılı 

bir konuma gelebilecek ve iki dünyasını birden kazanacaktır.  

 

 

 

 

İnsana Yüklenen Çok Sayıda ki Sorumluluk ve Etkinliklerden Bazıları;  

- İlk emir “ oku” paralelinde ilim ve bilgiye eğitime önem vermek bu konudaki 

birikimlerini,  biriktirdiklerini, topluma sunmak  

- Çalışmak, üretmek, kazanmak, tasarruf etmek, cömertlik veren el olmak 
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Aile İçi Sorumluluk 
 

Sorumluluk, her bireyde bulunması gereken üstün duygulardan birisidir. 

Bizler, insan olarak her şeyden önce bizi yoktan var eden Yüce Mevla’ya ve 

O’nun yoluna, anne babamıza, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, 

akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve işimize karşı görev ve 

sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmek zorundayız. Bu duygu, insan 

olmakla özdeş bir duygudur; yani, insan sorumluluk sahibidir ve bu duygunun 

gereğini yerine getirmekle mükelleftir. 

Aile içinde sorumluluk bilinciyle bir iş bölümü ve paylaşım ortamı 

oluşturmak, bu duygunun yerleşmesinde iyi bir başlangıç olabilir. Aile; 

yalnızca toplu barınma mekânı olarak algılanmamalı; aynı zamanda 

sorumluluk ve yetkilerin de paylaşıldığı bir takım çalışması alanı olarak kabul 

edilmelidir. Aile bireylerinin her türlü dilek, istek ve sorunları aile meclisinde 

konuşulduktan sonra gerekli sorumluluk da paylaşılmalıdır. Aile bireylerinin 

her biri, ailevi konularda gücü, yeteneği ve konumu nispetinde görev ve 

sorumluluk almalıdır. 

Bu duygunun yerleşmesi, aile içi iletişimin niteliğiyle doğrudan ilgilidir. Açık 

iletişimin gereği olarak sohbet ortamlarında bir araya gelen ailelerde sorunlar 

daha kolay çözülmekte; kimi zaman da sorunlar daha çıkmadan sezilerek 

önleyici tedbirler alınabilmektedir. Aile içi iletişimde esas ve doğru olan 

davranış modeli, bütün aile bireylerinin katıldığı aile meclisidir.  

Aile meclisi bir paylaşma ve meşveret ortamına dönüştürülebilirse, birçok 

sorun kendiliğinden engellenmiş olur. Aile içinde böylesi bir ortamın oluşması, 

en başta eşler arasındaki uyuma bağlıdır. Eşler kendi içinde uyumlu ve 

iletişime açık davran ırlarsa, çocuklar da bu davranışı özümseyerek bu şekilde 

davranmayı en güvenilir ve doğal ortamda öğrenmiş olurlar. Özellikle anne ve 

babalar, çocuklarıyla ortak iş yapma, oyun oynama, konuları birlikte 

değerlendirme etkinliklerine zemin hazırlamalıdırlar. Böylelikle çocuklar, aile 

içinde ortak yaşamayı, birlikte konuşmayı ve sorumlulukları paylaşmayı daha 

çabuk öğrenirler. Kimi geleneksel aile ortamlarında, örfümüzü, irfanımızı ve 

kültürümüzü tam olarak kavrayamayan aile büyükleri, sözde otorite kurmak 

adına- işlerini, düşüncelerini, dertlerini sıkıntılarını ve en önemlisi tartışılmaz 

yetkilerini paylaşmama eğilimindedirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hayatın her kademesinde insana faydalı, örnek faaliyetlerde 

bulunmak, doğru ve kaliteli yoldan ayrılmamak.  
 

 Sevgi, saygı, merhamet gibi duygularla  tüm yaşamı sevmek,  
 

 

 Daima hayırlı işlerle meşgul olan, boş vakit geçirmeyen ve 

vazifesini tam zamanında yapan örnek insandır. 
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Çocuklarda Ahlâk-i Değerler  
 

Çocuğun “insanî vasıflara” sahip olarak yetişmesinde, ahlâk-i değerlerin 

önemli bir rolü vardır Ahlâkî değerler, çocuğun olumlu davranışlar 

kazanmasına öncülük ettiği gibi, toplum içinde kabul görmesinin de sınırlarını 

belirler Çocuğun ahlâk-i eğitiminden birinci derecede sorumlu olan 

ebeveynleridir Ebeveynler, kişilik yapısının oluşmaya başladığı 3-4 yaşından 

itibaren çocuğun davranış gelişimini yakından takip etmeli ve çocuğun Ahlâk i 

kavramları anlamaya başladığı 7-8 yaşından itibaren de ahlâki değerleri ona 

kazandırmaya başlamalıdır Çocukluk döneminden itibaren alınan “ahlâki 

telkinler”, kişide derin bir tesir bıraktığı için, bu dönemin çok iyi 

değerlendirilmesi gerekir Ebeveynin çocuğuna zamanında vermediği veya 

eksik bıraktığı ahlâki terbiyenin ne okulda ne de toplumda hakkıyla telafi 

edilemeyeceği unutulmamalıdır Zira “gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince 

diğerleri de öyle devam etmektedir ” 

Bu süreçte ebeveynler nelere dikkat etmelidir? Çocuğa iyi bir örnek 

olmalısınız :  Çocuklar özellikle belli bir yaşa gelene kadar birçok şeyi model 

alarak öğrenirler Bu nedenle anne babalar çocuklarını yetiştirirken 

sergiledikleri davranışlarına dikkat etmelidirler Sürekli yalan söyleyen, küfür 

eden, çocuklarının yanında insanların zaaflarını deşifre eden ve onu-bunu 

çekiştiren ebeveynlerin çocuklarının da bu davranışları sergilemeleri doğal bir 

durumdur 

Sevgiye dayalı bir eğitim metodunuz olmalı :Çocuğunuza değer verip 

sevginizi hissettirmeniz onun size karşı “pencerelerini açmasını” 

sağlayacağı gibi, ahlâki değerleri benimsemesini de kolaylaştıracaktır 

Çocuğa karşı kırıcı ve ilgisiz davranmanız ise çocuğun size olan tepkisini 

ona kazandırmaya çalıştığınız ahlâki değerlere yöneltmesine sebep olabilir 

Yani diğer bir ifade ile çocuk, ahlâki değerlere “sırtını dönerek” sizden 

intikam almaya çalışabilir Ahlâk i değerler “yasaklar zinciri” olarak 

sunulmamalı. Çünkü bu tarz bir algılama, çocuğun Ahlâk değerlere karşı 

tepki duymasına sebep olacaktır Ebeveynler, makul ve mantıklı izahlarla 

ahlâki değerlerin gerekliliğini ve bu değerlerle donatılmış olmanın günlük 

hayattaki önemini çocuğa açıklamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Başarının sırrı 3 şey; ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK 

 Çalışmak 3 şeyden kurtarır, Can sıkıntısı, kötü alışkanlık ve 

yoksulluk 

  Hayatta insanı mutlu edecek şey; kendisi için değil, kendisinden 

sonra gelecek olanlar için Çalışmak 'tır. 

 Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. 
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Okuma ve Önemi 
 

Kitap okumanın erdemini, güzelliğini, yararlarını hiç usanmadan anlatmak 

gerek. Okumak, insanı geliştiren, yücelten bir çaba. Okumak, başka hayatların, 

insanların, fikirlerin dünyasına yapılan bir yolculuk. Ötekini hakkıyla bilmenin, 

tanımanın en etkili yolu. 

   Kitap, dergi, gazete okumayan kişi nasıl olur da kitap okuma alışkanlığı 

kazandırabilir? 

Önce kendimize anlatmalıyız, önce kendimizi ikna etmeliyiz derim. Bizim 

örnekliğimiz çok önemli. Çocuklar söylediklerimizden ziyâde 

davranışlarımıza, yapıp ettiklerimize bakmaktadırlar. 

Kitap okumayanlar, kitap okuma alışkanlığı kazanamaz diye düşünüyorum. 

Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Sadece “okumak” hususunda değil 

birçok meselede ortak hareket etmek gerekiyor. Evde kitap okuyan anne- baba, 

çocuğuna güzel örnek olacaktır. Ailede başlayan eğitim süreci okulda 

gelişecektir. Güzel davranışları kazandırmak sabır ister, gayret ister. 

“Örneklik” bu noktada önem arz ediyor. 

  Kitapların pahalı olması, okumak için vakit bulunmaması gibi birçok sebep 

sıralanmaktadır. 

Çok şeye zaman bulabilen günümüz insanı, okuma noktasında “zamanım 

yok” diyebiliyor. Bir günü etraflıca düşündüğümüzde kitap okumaya zaman 

bulamıyorum demek zor olsa gerek. 

İhtiyaçlar zamanın kullanımını etkiliyor. Kitap okumak kişide bir ihtiyaç, 

gereksinim olarak üst sırada yer almıyorsa elbette sözü edilen zaman 

bulunamayacaktır. Oysa kitap okumak hava gibi su gibi ekmek gibi aranacak 

olursa zaman mutlaka bulunur diye düşünüyorum. 

Kitap okumayı seven, okuduklarından lezzet alan kişi, okudukça iyiye, 

güzele, doğruya adım adım yaklaşır. Bu süreçte okumaktan alıkoyan 

çeşitli araçlar (televizyon, bilgisayar vb.) olacaktır ama okuma alışkanlığı 

kazanan rahatlıkla tekrar kitaplara dönebilecektir. İşte bunu 

önemsiyorum.    Bir de doğru kitapları, doğru zamanda okumak 

gerekiyor. Seçici olmak işte bu aşamada önemli. Popüler okumalardan 

ziyâde köklü, kabul görmüş, klasik değeri olan eserlerden başlanmalıdır 

diye düşünüyorum. Esaslı okumalar neticesinde doğru kitapların seçimi 

de sağlanır.   

X X X 

Bizler bir kitabı anlayarak okuduğumuzda yazarın kitabı yazmaya 

harcadığı zaman ve de yıllarca kazandığı tecrübe ve birikime kitabı bir 

kaç saat içinde okuyarak ulaşırız Bu da bize dünyanın en değerli şeyleri 

olan hayattan ve zaman dan kazanmamızı sağlar . “Kitap ruhun gıdası ve 

aklın ilacıdır”.  

Her yeni kitabı okuduğumuzda ruhen ve aklen iki yaş daha büyür, 
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bedenense genç kalırız Her kitap farklı karakterlerdeki ve bilgideki yazarlar 

tarafından yazılır Bütün yazarların birleştikleri ortak noktalar vardır ki bunların 

bir kaçını şöyle sıralayabiliriz Bunlar hayatın temel taşları olan İyilik, 

Doğruluk, Sevgi vede Eşitlik unsurlarıdır  

Farklı yazarların kitaplarını okuduğumuzda dünyayı ve hayatı farklı 

açılardan görür, yepyeni dünyalara gider, bambaşka insanlar tanırız Bu 

dünyadan iki yıl daha kazanmak istiyorsak her yeni gün gözümüzü yeni bir 

kitaba açmalıyız Her okuduğumuz kitap bize Bilgi, Tecrübe, Başarı ve de 

hayattan kazanılmış Zaman olarak geri dönecektir  

Kitaplar bize çağımızın en önemli unsurlarından olan Dilimizi ve de 

Zamanımızı en doğru bir şekilde kullanabilmemizi öğretir Gelecekte iyi bir 

konuşmacı ve de yazar olabilmemize yardımcı olur  

Kitap Okumak, insana olgunluk, konuşmak canlılık, yazmak da açıklık 

verir. Bu sebeple, az yazanın, hafızasının kuvvetli, az konuşanın 

hazırcevap, az okuyanın da bilmediğini bilir gibi göstermesi için, kurnaz 

olması lazımdır. Tarih kitapları insanı akıllandırır; şiir nükteci, 

matematik dikkatli kılar; felsefe eserleri de derinleştirir. Mantık ve 

hitabet, münakaşalarda ustalaştırır; Ahlâk da ağırbaşlı yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarının Anahtarı Okuma ve  Bilgi Üzerine 
 

 OKU;  İnsana verilen ilk emirdir. 

 Okumanın ürünü bilgidir.  

 Okumak insanı olgunlaştırır. 

 Bilginin kaynağı okumaktır. 

 Bilgi meslektir, üretimdir. 

 Bilgi iştir, yaşamdır, yönetimdir. 

 Bilgi çalışmaktır, Girişimdir. 

 Bilgi katma değer ve kardır. 

 Bilgi, okuma, yaşamın direksiyonudur. 

 Bilgi ile mücehhez çalışmak, başarıdır. 

 Bilgi kuvvettir. 

 Başarılı çalışmak zenginliktir. 

 Bilgi, doğruluktur, kalitedir. 
 

“Hayat doğru yaşayınca güzeldir” 

“Salih Amel iki dünyanın kurtuluşudur.” 

“Tüm bu değerler okumanın meyvesidir.” 

“Doğruluğun ve Başarının tek kaynağı okumaktır” 
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EĞİTİM 

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan 

ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde 

bulundurduğundan, tanımının yapılması zor olan bir kavramdır. 

Eğitim; en basit anlamıyla davranışları değiştirme sanatı. Yani bireyde  

istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların sonlandırılması 

amacıyla sürdürülen sistematik bir program. 

  Eğitim; kişiyi aklı, duyguları ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alan bir 

oluşturma ve yönlendirme sürecidir. 

Nasıl ki her sistematik programın olmazsa olmazları varsa elbette ki eğitim 

sisteminin de olmazsa olmazları var; disiplin gibi, yürütülecek olan eğitim-

öğretim programları gibi, eşgüdümlülük gibi. Ve hedef kitlenin iyi tanınması 

gibi. Burada ele alınacak konu Eğitimin iki temel aşamasında; Çocukluk ve 

Ergenlik dönemlerindeki bireylerin özelliklerinin tanınması, bu dönemlerdeki 

öğrencilere yaklaşım tarzlarıdır. 

Biz eğitimciler artık biliyoruz ki; Günümüzde eğitimin sağlıklı olabilmesi için, 

insan duyarlılığının eğitimi, bedenin ve mantıksal zekanın eğitimi kadar 

önemlidir. Okul öncesindeki ve temel eğitim çağındaki çocuk, öğrenme 

potansiyeli en yüksek olan varlıktır. Çevresindeki tüm yetişkinleri model 

olarak alır.  

“Eğitim; Yaşamın Kendisidir”. Zira, Eğitim girer, verimliliğe dönüşür. 

İnsan duyarlılığının eğitimi için yani “özgür, kendisini ifade edebilen, kendini 

tanıyan, sorumluluk sahibi olan, görev bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, 

özsaygılı bireyler yetiştirmek için” akademik bilgiyi yüklemeden önce o insanı 

tüm yönleri ile tanımalıyız 

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve 

politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde 

bulundurduğundan, tanımının yapılması zor olan bir kavramdır. Bireylerin 

toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili 

olan tüm sosyal süreçlerdir.Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan , 

yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. 

Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (özellikle okulun ) etkisi altında sosyal 

yeterlik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, 

önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler 

sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesizdir. Eğitim, bireyin davranışlarında 

kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenen değişmi meydana getirme 

sürecidir. 

Bu söylemde düşünüldüğünde eğitim kavramı iki genel çatıda tartışılabilir: 

toplumsal ve kurumsal eğitim. 

 Devletin, toplumun ve bireylerin mutluğu için eğitim en iyi çözüm 

yoludur. İnsanlığın var olduğu günden beri, eğitim insanları meşgul eden 

en önemli sorun olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Anneler, babalar 



27 

 

çocuklarına büyük mallar, paralar yerine erdemli insanlar olarak 

yetiştirseler daha iyi sonuç alırlar. Bir çok aile bu mallarını ve paralarını 

iyi yetişmemiş evlatlarına bıraktıklarında o malların ve paraların bir 

zaman sonra başka ellere geçtiği görülmüştür. Onun için atalarımız: oğlun 

deli neylersin malı, oğlun akıllı neylersin malı’ demişlerdir. Şeyh Sadi: ’bir 

karışıklık oldu, akılsız vezir çocukları, rezil oldu, akıllı fakir çocukları 

vezir oldu’der. 
 

Eğitim ve Toplumsal Anlayış    

 

 “Eğitim, insanlığın tarihi kadar eski bir olgudur. Eğitim gerek birey 

olarak gerekse toplum olarak hayatı sürdürebilmenin neredeyse ilk şartı; 

Eğitim olgusu ilk insanla birlikte ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun 

yaratılışıyla başlamış, eğitilme ve eğitme yapısında imtihan önemli bir 

unsur olarak yer almıştır.Eğitim insanoğlu için ihtiyari bir araç değil, 

belki de onun varlık nedenidir.Kısaca eğitim, insan açısından, nefes alma, 

yeme, içme gibi hayati bir ihtiyaç durumundadır. 

Bu nihai mutluluğu her birey hatta her toplum kendine göre algılamış ve 

yorumlamış, ilke ve amaçlarını bu yorumlar ışığında belirlemişlerdir.bu 

yorumları toplumun, anlayışlarını,inançlarını, eşyaya bakışlarını şekillendirir.”  

“İnsan eğitimi gün geçtikçe değerini daha fazla hissettiren bir teknik 

olarak göze çarpmaktadır.Çünkü eğitim, öncelikle bir hayat programının 

benimsetilmesi olarak önem arz ediyor. 

Hayata ve onun çeşitli yönlerine hazırlıklı olabilmek;insanın ve insandan 

kaynaklanabilecek çok yönlü tutumları iyi kavrayıp, onlara karşı hazırlıklı 

olabilmekle mümkün görünüyor.Bu haliyle eğitim, hayatın esrarına vakıf 

olmakla eşdeğer bir olgunlaşma süreci sayılabilir.İnsanı;çevresini tanımaya 

sevk eden faktör öğrenme ihtiyacıdır. 

Bundan yola çıkılarak, insan için öğrenme ve bilgi:hayatta 

ilerleyebilmenin ilk şartı olmaktadır.Eğitim ise hayatı yaşanabilir hale 

getirmenin sırlarını vermektedir.İnsanlığı körleştirme ve yozlaştırma;nasıl 

eğitimden ve gerçek bilgiden uzaklaştırmak suretiyle yapılıyorsa;aynı şekilde 

aydınlığa ve yüceliğe ulaşmakta eğitime güç vermek ve yatırım yapmakla 

gerçekleşecektir.Günümüzden sağlıklı ve idealist görünen bazı kişi ve 

gurupların ;eğitimi bir eşya üretimi gibi gördüklerini hayretle müşahede 

ediyorum.Bir yanda gereği kadar destek verilmez;yeterli finans, teknoloji ve 

uzman ihtiyacı karşılanmazken;diğer taraftan eğitime ayrılan üç beş kuruşun 

kar halinde dönmesi bekleniyor.Yani basit bir mal satarcasına, eğitimin maddi 

hasılatı bekleniyor. 
                                                         

 

 

“EĞİTİM ; kaybetme riski olmayan en büyük 

yatırımdır” 
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Mesleki - Teknik Eğitimin Önemi  
 

Dünyada bilgi, beceri ve yetkinliğe dayalı meslekî ve teknik eğitim giderek 

önem kazanmaktadır.                          

İş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda meslekî ve teknik eğitim verilmesi, 

eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının 

etkin olarak uygulanması ve mesleksizlik sorununun çözülerek iş gücünün 

istihdam edilebilirliğinin arttırılması gelişmiş ülkelerin öncelikli konuları 

arasında yer almaktadır.  

Sn. Rahmi Koç’ un söz ettiği gibi “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi”  

Memleketimizin gelişmesinde Meslekî ve teknik eğitim oldukça önem 

taşımaktadır. Meslekî ve teknik eğitim; toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

yönden kalkınmasında, bireylerin potansiyellerini geliştirerek toplum hayatına 

aktif katılımlarının sağlanmasında, bilimsel ve teknolojik değişimin sosyal, 

politik ve çevresel etkilerini eleştirel bir yaklaşımla inceleyerek 

çağdaşlaşmanın bilimsel ve teknolojik yönlerinin anlaşılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Günümüzde, hızlı teknolojik değişim ve küresel yapılaşma sürecinde de 

meslekî ve teknik eğitimin çok önemli olduğu bilinmektedir.  

Ortaya çıkan gelişmeler, doğrudan iş dünyasını etkilemekte, iş dünyasında 

değişikliklere yol açmakta, insan gücünün etkili ve verimli bir sistem ve plan 

içerisinde yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.  

Bu nedenle, yeni bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıyla eğitim 

politikaları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, gelişen ve 

değişen ortama göre örgütlenmiş kaliteli bir meslekî ve teknik eğitimi 

gerektirmektedir.  

Meslekî ve teknik eğitim Türk ekonomisi için de hayati önem taşımaktadır. 

Toplumun ve iş gücünün eğitim düzeyi sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli 

itici gücünü, verimlilik artışının en önemli unsurunu oluşturmaktadır. 1986 

tarihli 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu meslekî ve teknik eğitimdeki önemli 

dönüm noktalarından biridir. Bu Kanun ile meslekî ve teknik okul ve 

kurumları, işletmeler ile iş birliğine dayalı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Kanunu ve 6111 sayılı Kanun ile 6287 sayılı Kanunun konu ile ilgili 

maddeleri meslekî ve teknik eğitimin yasal mevzuat çerçevesini 

oluşturmaktadır. 

Meslekî ve teknik eğitimin temel amaçları; gençleri hayata ve bir üst 

öğrenime hazırlamak, sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdamdaki iş 

gücünün bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaktır.  

Meslek seçiminde önemli olan, kişinin o mesleği yaparken MUTLU olması 

yani meslek doyumunu yaşamasıdır. 
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İşdünyası ve Yaygın Eğitim Sorumluluğu 
 

Ekonominin  unsurları arasında özellikle insan faktörü, işgücü, 

nitelikli eleman, tecrübeli eleman, liyakat ve ehliyet, teknoloji kavram 

ve söylemleri sıkça dile getirilmektedir. 

 Bu derecede stratejik önemi haiz işgücü kavramının bir değişik  ifadesi 

ile en büyük sorun istihdam’dır. Ülkemizin en başta gelen bu milli ve 

sosyal sorunu ile işgücünün niteliği arasında sıkı bir bağ vardır. Bazı 

durumlarda ters orantı arz eden bir dengesizlikte mevcuttur. Söylemi 

açarsak, bir yanda istihdam açığı yani işgücü fazlalığı varken , bir yanda 

önemli derecede üretimin ana girdisi nitelikli eleman yetersizliği mevcuttur. 

 Bu dengesizlik; ekonomik seviye ile nüfus arasında ki ilişkiden başlamak 

üzere tüm eğitim, öğretimin istenilen işgücünü, istenilen nitelik ve niceliği 

ölçüsünde cevap verememesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim sistemindeki 

yetersizlik ve yanlışlıklar, özellikle mesleki eğitim önündeki engeller, örgün 

eğitim yetersizliğini gün geçtikçe hissettirirken   bu açığı ve dengeyi 

kapatmaya yönelik olan yaygın eğitim in önem ve gereksinimi iyice 

artmaktadır. 

 Yaygın Eğitim Nedir? Örgün eğitim; okul öncesi, ilköğretim, yüksek 

öğretim kurumlarını, Yaygın eğitim ise örgün eğitim yanında ve dışına 

düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Örgün eğitime hiç 

girmemiş, bu sistemin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu 

kademelerden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda 

yapılan eğitim olarak tanımlanmaktadır. 

 Yaygın Eğitim:  Geleneksel ve klasik eğitim sistemlerine karşı 

yaratıcı ve yenilikçi alternatifler olarak görülen öğretme araçları ve 

öğrenme yöntemlerinin bir toplamıdır. Yaygın eğitim genellikle Devlet 

tarafından gerçekleştirilen Örgün eğitim sistemi dışında gerçekleşen 

eğitim etkinliğidir. 

 Yaygın öğrenme; işyerlerinde, veya sivil toplum örgütleri ve grupları 

aracılığı ile çeşitli ortam ve boyutlarda gerçekleştirilir. 

Yaygın eğitimin toplumdaki oluşumu, işyeri eğitim merkezleri, çıraklık 

eğitim merkezleri, Halk eğitim merkezleri, özel dernek ve sendika destekli 

kurumlar olarak görülür.  

 Özellikle çıraklık eğitim merkezleri olarak tanınan ve 3308 Sayılı 

Mesleki Eğitim Kanununa göre çıraklık eğitimi veren kuruluşlar; aday 

olarak, çırak kalfa ve ustalara eğitim vermek, çeşitli meslek kursları açmak 

suretiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek 

amacıyla açılan eğitim kuruluşlarıdır.  

 Genelde yaygın eğitim olarak tanımlanan çıraklık eğitiminin başta 

büyük işyerleri olmak üzere tüm iş aleminin sorunu olması, ciddi bir hedef 

olarak algılanması, yeteri oranda iş birliği yapılması mecburiyeti vardır. Bir 
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değişik ifade ile nitelikli eleman arzı yalnız okulların değil İş dünyasının da 

hedefleri arasında düşünülmelidir. 

 Her işletmenin kendi ihtiyaç ve imkanları paralelinde oluşturacağı eğitim 

birimi “Yaygın Eğitim” ruhunu ateşleyecek ve geliştirecektir. Bu ruh ve 

eğitime duyarlılık, başta örgün eğitim, çıraklık okulları, kurum ve 

kuruluşlarca tertiplenen mesleki  ve beceri kazandırıcı kurslara bakış açısını 

iyileştirecek hatta 3308 sayılı yasa ile öngörülen faaliyetlerin önü 

açılacaktır. Bir ifadeyle eğitim yatırımı yaptırım değil, yatırım olduğu kabul 

edilecek böylece işletmelerin çoğunluğunda eğitimin önü açılacaktır. 

 Bir çok büyük işletme ve vakıf, dernek, oda sivil toplum kuruluşları 

bünyesinde yer alan başarılı ve örnek mesleki  eğitim merkezleri sayısının 

artmasına  şiddetle ihtiyaç vardır. 

Böylece oluşacak yaygın eğitim yatırımları ile  

- Her işletme ihtiyaçlarına dönük nitelikli işgücü üretebilecektir, 

- İşyerlerinin performansı yükselecektir, 

- İşyerlerinde çalışma kültür ve disiplini gelişecektir, 

- İşyerlerinde AR-GE , proje mantığı gelişecektir, 

- Çözümde zorluk görülen Okul-Sanayi İşbirliği işler hale gelecektir. 

- Hatta staj sorunlarının çözümü kolaylaşacaktır. 

Bu ve benzeri avantajlar ile Hayat Boyu Eğitimin önü açılacak ve 

nitelikli eleman üretimi her kademede mümkün olabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamana Duyarlı Olmak! 
Verimli vakitleri önemli işlerimize ayırdığimız taktirde, zamana iyi bir 

şekilde kullanıyoruz demektir. Presto ilkesine göre, vaktimizin yüzde 80′ini 

islerimizin yüzde 20′sine ayırırız. Eğer bu % 20 gerçekten verimli işlerse, iyi 

bir planlama yap misizdir. Aksi halde, vaktimizin çoğunu verimsiz işlere 

ayırmışız demektir. 

   Birine bir balık versen, doyar bir defa; 

Balık tutmayı öğret ki , doysun ömrü boyunca… 

 Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek 

imkansızdır.  

 Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil.  

 Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı.  

 En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır.  

 İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. 
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Bilgi Kaynakları ve Danışmanlık Büroları 
 

“Bilginin Değere Dönüştürülmesi”olgusunun sık sık ve çeşitli 

ortamlarda konuşulduğu günümüzde bilginin değeri her zamankinden daha 

çok kıymetlenmiştir. 

Bilgi, ile birlikte mesleki yaşamlarda ki yeniliklere uyumu kolaylaştıracak 

gerekli bilgi beceri ve tutum kazandıracak bir eğitimin alınması söz 

konusudur. 

Bilgi teknolojileri bünyesinde barındıran Üniversiteler, Araştırma 

teknoloji kurumları;üretimin gereksinimi olan bilgiyi doğru zamanda, doğru 

tarzda sunması, sanayi Dünyasının da gereksinimleri doğru tarz ve zaman da 

istemesi işbirliğinin verimini artıracaktır. 

Yeni ekonomik düzen içinde artık yaşam boyu istihdam garantisi 

kalmamış “Yaşam boyu eğitim” ve istihdam edilebilirlik kavramları 

geçerlilik kazanmıştır. Genel eğitim ve mesleki eğitim sistemlerine; iş 

yaşamına girişi kolaylaştıracak yeterlilikler kazandırılmaktadır.Eğitim 

fırsatları artırılmakta öğrenme olanakları herkese  açık hale getirilmektedir. 

Devletin rolü azaltılmakta ve rasyonel taraflara belirleyici roller 

yüklenmektedir. Meslek standartları ve sertifikasyon sistemleri sürekli 

geliştirilmektedir. 

Başarı giderek daha çok bilgiye bağlı hale gelmekte; Genel eğitim düzeyi 

düşük kalmış olan ülkemizde;nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç şiddetle 

hissedilmektedir. Ülkemizde eğitim yetersizliği bilhassa meslek eğitimin de 

standartların belirlenmemiş olmasının ve programların iş yaşamından kopuk 

geleneksel, yöntemlerin uygulanmasının bir sonucudur. Uygulamak mesleki 

teknik eğitimde iş dünyasının daha fazla katılımının sağlanması bir 

zorunluluktur. Bütün bu değerlendirmeler yanında İş dünyasının ;gerek 

nitelikli eleman ihtiyacını gerekse iş yönetim performansının kendi içinden 

veya organize olmuş danışman bürolarından almaktadır. 

Büroların kalite ve standardı paralelinde başarılı sonuçlar 

alınabilecektir.Büyük kuruluşlar içinde oluşan eğitim birimleri,Elginkan 

vakfı, MESS Eğitim vakfı, Abigem, Meslek Odaları,kurs ve faaliyetler 

başarılı kuruluşlar  olarak sayarken; Her zamankinden fazla eşgüdüm ve 

yönlendirici misyonu taşıyan  odalar, sivil toplum kuruluşlarının katılım ve 

desteği yanında başarılı danışman kuruluşlara ihtiyaç vardır. 

Bütün eğitimler verimliliğin artırılmasında ve maliyetlerin 

düşürülmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.Sivil toplum kuruluşları 

özellikle odalar olarak bu konuda rüştünü ispat etmiş, Akredite olmuş 

kuruluşlara sahip çıkmak eşgüdüm ve yönlendirici rol almasında fayda 

vardır. 
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Çalışmak İbadettir.  
 

İslam’da çalışmak bir ibadettir. İslam;  dünya hayatı ile ilgili çalışmaları,  

iyi niyete bağlı olmak şartıyla ahiret işlerinden ayrı kabul etmemiş, müslüman’ 

ın bu çerçevedeki bütün faliyetlerini nafile ibadet kapsamına almıştır. Dünya 

hayatını imar etmek, aynı zamanda ahireti imar etmektir. İslam’a göre takva 

sahibi olmanın şartı vardır. Ahiret hayatı ile ilgili ilkelere titizlikle riayet 

etmektir.  

Dünya hayatında başarıya ulaşmanın şartı çalışmaktır. Ulu Allah çalışanı 

mutlaka başarıya kavuşturur. Çalışmadan bu dünya hayatında hiçbir yere 

varılamaz. İslam Dini  çalışma dinidir. Tembelliğin dinimizde  asla yeri yoktur. 

Müslüman çalışkan insan demektir; anlının teri ile rızkını kazanan ve 

başkalarına  yük olmayan başarılı kişidir. Kur’an ve Sünnette tembel 

Müslüman’a yer yoktur. Hz. Peygamber (sav) bile, rızkını bizzat çalışmak, 

ticaret yapmak ve savaşlara katılarak kazanmıştır. Atalet, tembelik, İslam 

dünyasına, çeşitli kanallardan sonradan sokulmuştur. 

Hz. Peygamber, Müslüman’ın hayatından bütünü ile tembelliği söküp atmış, 

çalışma hayatını ibadetleştirmiş, başarmanın  sırrını ve hazzını bize vermiştir. 

Ayet ve hadisler bunun örnekleri ile doludur. Hemen her yerde iman kelimesi 

yararlı iş yapanlar ile birlikte zikr edilmiştir. Bu kavram müslümanların 

sadece ahiret hayatlarını ilgilendirmemekte, tam tersine iki hayatıda 

kapsamakta; dolayısıyla dünyamızı da içine almaktadır. O da Allah’ a giden 

yolculuktur. Bunun için harcanan gayret, gösterilen çabalar, sergilenen 

faaliyetler eşittir. Sonuç itibariyle hepsi Allah’ a ulaşmanın çabalarıdır.  

Müslüman kişi, iyilik ve güzellikler sergileyen; okuyan, düşünen, 

çalışan, başaran ve boşa geçecek zamanı olmayan insandır. Çalışma 

hayatında başarılı olmayan, dünya işlerini beceremeyen bir Müslüman 

ahiret’te de başarılı olamaz, dolayısıyla kurtuluşa eremez.  

XXX 

İnsanı kâinata hükmetmeye memur gören İslâm, ondaki üretici ve 

değiştirici güce yani iş gücüne büyük değer verir. İnsanın kâinat içindeki 

yerini.onun imanı ile bütünleşen çalışma ve gayreti tayin eder. Bu mânâda 

marksist ve kapitalist düşünceden farklı olarak, İslâmda, insan "emeği" 

ile değil, ibadeti ile(ibadete dönüşen çalışması ile) insandır. Diğer bir ifade 

ile insan ibadetini yapması şartıyla, onun her ânı (çalışması, üretimi, 

tüketimi, uykusu, dinlenmesi, temizlikle ilgili faaliyetleri, yemesi, içmesi, 

giyinmesi, vb.) 

 

 
 
 

 

 Çalışmakla insanın günleri kısa, ömrü uzun olur. 

 En yüksek derece, bilgilerin derecesidir. 

 Çalışmazsan fakirsin, öğrenmezsen cahilsin. 
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Çalışkan  Olmak 
 

Çalışmak, insanı hayatta üç şeyden kurtarır Can sıkıntısı, kötü 
alışkanlıklar ve yoksulluk İçinde çalışma olmayan bir hayat ise boşa 
geçirilmiştir 
Çalışkan olmak, başarıya ulaşmadaki en büyük anahtardır Her insan 
hayatta başarılar elde etmek ister Bunun için de çalışıp, çabalaması 
gerektiğini bilir Çünkü emek olmadan yemek de olmaz İçinde emek 
olan her şey ise çok değerlidir 
    Çalışkan olmak sürekli kitap okumak demek değildir Kendimizi 
geliştirmek için elbette kitap okumalıyız tabi ama çalışkanlık sadece 
kitap tozu yutmak değildir Çalışmak aynı zamanda bir şeyler 
üretebilmektir Kendimizi minimumda mutlu hissetmemizin sırrı da 
buradadır İnsan bir şeyler ortaya koyduğunda, kendini mutlu 
hisseder İşe yaradığını bilemenin huzurunu yaşar 
    Hayatta birçok engelle ve sorunlarla karşılaşabiliriz Tek çıkış yolu 
çok çalışmaktır Çalışmak ve azim her daim başarıyı getirir Bizler iyi 
bir hayat istiyorsak, mutlaka çok çalışmalıyız Unutmayalım ki “İnsan 
ancak çalıştığını kazanır” (Hz Mevlana) 

“Çalışmak, ruhu birtakım bunalımlardan kurtaran, insanı yükselten 
ve manevî kurtuluşa götüren olumlu bir Çabadır. İnsanlık bilincine 
varan, varlığını kabul ettirmek isteyen, olgun bir hayat anlayışına 
sahip insan çalışmanın kölesi, zorlukların ve başarıların efendisidir. 
İnsan ruhunda gizli olan yaratıcı değerler ancak çalışma yoluyla 
verimli ve faydalı somut eserler olarak ortaya çıkar. İnsanlığın teknik, 
sanat ve bilim alanındaki ilerlemeleri, ferdî çalışmaların bir 
toplamıdır. İnsanlar çalışmanın değerini bilmeyip bu sonsuz 
merdivenin basamaklarında yükselme çabası göstermeselerdi, bugün 
ilkel bir hayat yaşamaktan kurtulamayacaktık. Çalışma insanın 
görüş, duyuş ve yaşayış ufuklarını açar. Bunun sonucu olarak insan 
yükselme yolunda büyük bir güç ve manevî huzur kazanır. 
   Çalışmayan insanlar, düşünmekten, duymaktan, çevresine faydalı 
olmaktan uzak birer boş kalıptırlar. Bunlar, topluluk için zararlıdır. 
Tembellik ancak kişiliksiz insanların harcıdır. İnsanı maddî-manevî 
felakete sürükler. Nasıl bir demir işlemez ve durduğu yerde paslanırsa, 
kendi çapında bir şey yapmak, kendine ve çevresine faydalı olmak için 
çaba göstermeyen insan da çürümeye aday demektir. 
Yaşamaktan zevk almak, kendi çapımızda yarattığımız eserlerle 
kişiliğimizi kazanmak ve hayat yolunda başarı sağlamak istiyorsak, 
kılavuzumuz çalışmak olmalıdır.” 

"İyi adam, sağlam karakterde olan, iyi düşünen, iyi 
duygulara sahip olan, iyi hareket eden, iyi niyetli insandır 
Ruhunu eğittiği içindir ki birtakım zararlı davranışlardan 
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ve zaaflardan uzaktır Çevresindekilerin çıkarlarını en az 
kendi çıkarları kadar düşünür, kayırır Yardımseverdir; hak 
yemez, yalandan kaçınır 

"İş insanın aynasıdır" derler Bu söz bize karakterle iş arasındaki 
bağlantıyı özlü bir şekilde anlatır İyi adam, yaptığı işe kendini 
bütünüyle verdiği, çalışmayı en büyük görev saydığı ve yaptığının 
mükemmel olmasını istediği içindir ki canla başla çalışır Kaytarma, işi 
başından atma yollarını araştırmaz; bunun, insanın hem kendi 
kişiliğine hem de çevreye karşı bir küçülme olduğunu bilir Böyle, 
işlerine karşı iyi niyetli bir çalışma eğilimi içinde bulunan kimseler, ilk 
bakışta belli olur Kendilerini işlerine kaptırmışlardır Bir dakikalarını 
bile boş geçirmek istemezler Bütün dikkatleri işleri üzerinde 
yoğunlaşmıştır Sağdan soldan gelen etkilere uymazlar, zararlı 
eğilimlere kapılmazlar Derin bir sorumluluk duygusuyla yaptıklarının 
daima en iyi, en başarılı olmasını isterler Bu amaçlarına ulaşırlar da 
   Toplumun kalkınması için böyle sağlam karakterli, 
güvenilir, çalışkan bireylere ihtiyaç vardır Bir insan 
kendisine verilen işleri canla başla, gerçek bir sorumluluk 
duygusuyla, en iyi şekilde yapmağa çabaladığı an, sağlam 
ve saygıdeğer bir kişiliğin temellerini atmış demektir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geçimini sağlamak için çalışıp helâlinden kazanma farzdır.  

 Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmez. 
 

 Hikmet ve ilim müminin kaybolmuş malıdır , onu nerede bulursa 

hemen alsın. (H. Şerif) 

 Ayınesi İştir kişinin lafa bakılmaz.  

 İki günü eşit olan kayıptadır. (H. Şerif) 

 Tüm faaliyetlerinizde dürüst, şeffaf olunuz 

 Ayağını sıcak tut, Başını serin,  Kendine bir iş bul, düşünme derin 
 

 Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır.  

  Bilgiden başka hiç bir kuvvete heves etme.  

 Başarılı insanın mazisi “kubbe de kalan hoş seda” ‘dır. 

 Çalıştım ve gördüm ki çalışma bir sevinçtir. 

 İnsanı vaktinden evvel yıpratan bir şey varsa oda tembelliktir. 
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Çalışma Hayatı 

 
Giriş 

Çalışma hayatı, bireylerin üretim sürecine katılarak oluşturdukları bir varlık 

alanıdır. Bireyler emeklerini, becerilerini, uzmanlıklarını, bilgilerini, 

deneyimlerini kamu veya özel işletmelerin mal, hizmet, bilgi ve teknoloji 

üretimlerine, belirli ücret, özlük ve sosyal haklar karşılığı, katarak çalışma 

hayatı içinde yer alırlar ve topluca çalışma hayatını meydana getirirler. 

Çalışma hayatının kendine özgü nitelikleri, özellikleri, kuralları vardır. 

Toplumun başta iktisadî hayatı olmak üzere sosyal, kültürel, teknolojik ve 

siyasî hayatını etkileyecek, yönlendirecek bir güce sahiptir. Çalışma hayatı 

millî güç unsurları içinde diğer bütün unsurları harekete geçirici, geliştirici, 

verimli kılıcı ve millî hedeflere ulaşmada bütünleyici rol oynar. 

Çalışma hayatının, insan hak ve özgürlükleri temeli üzerinde, adil, istikrarlı, 

güçlü ve gelişmeye uygun şekilde devamını hukuk düzeni sağlar. Hukuk 

düzeninin bu görevi yerine getirebilmesi ise, çalışma hayatının bütün 

özelliklerini, niteliklerini dikkate almasına, Kamu-Özel Sektör-İşçiler arasında 

devamlı uzlaşma, dayanışma imkân ve kanallarını açık ve hazır 

bulundurmasına ve nihayet sürekli çalışma barışını gerçekleştirecek şartları 

öngörerek kurallaştırmasına bağlıdır. 

Çalışma Hayatının Esasları 

Çalışma hayatının esasları üç temel düşünceyi ve bu düşüncelere bağlı 

önerileri kapsar. Bunlardan; Birincisi; Toplumda huzur, barış, güvenlik ve 

istikrar içinde varlığını devam ettirecek ve başta ülke kaynak ve 

zenginliklerinin verimli kullanılması olmak üzere iktisadî gücün ve diğer millî 

güç unsurlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak çalışma düzeninin 

kurulmasıdır. İkincisi; Bireylerin serbest iradeleriyle üretim sürecine katılma 

imkânlarının hakça ve şartlarının insan hak ve özgürlüklerine yakışır biçimde 

hazırlanmasıdır.  

Üçüncüsü; Üretim sürecinde çalışmaları, çabaları, faaliyetleriyle yer alan 

bireylerin (işçilerin, emekçilerin) ücret, iş, sosyal güvenliklerini sağlayacak ve 

onların mutlu olmalarının yol ve yöntemlerini gösterecek önlemlerin 

alınmasıdır. 

Çalışma Hayatının Güvencesi: Çalışma hayatı bir bütündür. Üretime katılan 

emek kadar sermaye, doğal kaynaklar, bilgi ve teknolojide değerli, dokunulmaz 

ve kutsaldır. Çalışma hayatının güvencesi, üretime katılanların doğal ve doğal 

olmayan risklere karşı korunmasını, uğranılan kayıpların tam veya belirli 

ölçülerle karşılanmasını kapsar. 

Çalışma hayatında en büyük ve kalıcı güvence; emek ve sermaye 

gücünün sahip oldukları ekonomik ve sosyal haklarının ve durumlarının 

korunması için, birbirlerine bağlılık ve dayanışma şuurlarının, paylaşma 

duygu, düşünce ve ahlâklarının varlığı ve geliştirilmesidi. 



36 

 

İş Hayatı ve İlkeleri 
 

Yaşamın başrol oyuncusu İNSAN; aynı zamanda iş hayatının da baş 

oyuncusudur.Yaşamın temel ihtiyaçlarının üretimi (SANAYİ),  üretimin 

toplum katmanlarına ulaştırılması (TİCARET), Toplumun , Tüm ihtiyaçlarının 

yerine getirilmesi (HİZMET), kainatın insana sunduğu nimetlerin elde edilmesi 

(TARIM ) gibi tüm faaliyetler İŞ HAYATI olarak vasıflandırılır. İŞ HAYATI 

NIN Temel öğesi ” İŞ “ olup ” İŞ “ eylemenin gerçekleştirilmesi 

“ÇALIŞMAK” filli ile mümkündür. 

ÇALIŞMAK ; insanın  temel etkinliği olup yaşam ve varoluşun ana şartıdır. 

Bu amel ile insanın yaşamı mümkün olur Yaşamın devamlılığına özdeş olup 

aynı zamanda “ ÇALIŞMA İBADET” tir inancını taşır. Çalışma hayatı ve 

sorumluluğunun toplum ve toplum katmanlarında en başta görülmesi, kabul 

edilmesi, uygulaması toplumun sefalet ve fakirlikten kurtulmasına, ülkelerinin 

de muasır ülkeler seviyesine çıkmasına vesile olur 

 

İş Hayatı : 
Üretim /Hizmet / Ticaret  gibi  Temel ekonomik  faaliyetlerin  verimli/ 

Kaliteli /rekabete açık optimal fiyatla / Bilgi /Tecrübeli/ Teknolojiyi ve geçerli 

araçları kullanarak, kar amacıyla; 

Gelişim /Değişime açık Sosyal Hukuk (Adalet)/İktisat İlkelerine uyum işçisi / 

İişveren haklarını DENGELİ tutulacak şekilde kendine, topluma, Devletine ve 

insanlığa YARARLI OLACAK ŞEKİLDE İCRA EDİLMESİDİR. 

 

İş Hayatının Başlıca İlkeleri 
Genel (ortak ) iş kuralları  

-  İş kapsamı, yapılış yöntemi, organizasyonu,  

-  İşin planlanması metod ve teknikleri,  

-  İşin ticari hukuki Ahlâk i kuralları,  

-  İşin söz konusu zaman içinde imal  teslimi , 

 - Ürün ve hizmetin verimlilik, kalite seviyesi, 

-  İşte kullanılacak alet ve techizat seçimi, 

-  Mamul ve hizmetin optimum kar ve ödeme ile pazarlanması , 

Kişisel gereksinimler 

-  İnsani, ve  Ahlâk i değerlere riayet  etmek,  

 - Dürüstlük değerlerini en yüce erdem olarak kabul edilmesi,  

-  Müşteri memnuniyetini kendi menfaati gibi korumak , 

-  Sözlü ve yazılı taahütlere sadık olmak , 

-  Vicdan hüriyetine saygılı olup başkasının hakkını yememek,  

 

 

 



37 

 

 

İş ve Üretim İlkeleri 
- İşin gereksinimlerini yerine getirmek, hizmet ve üretim verimini 

kalitesinde  yapmak, 

- Bilgi, teknoloji ve yeniliklere açık olmak, 

- Rekabeti için gerekli verimlilik sınırına ulaşmak , 

- Doğru beyanda bulunmak, haksız kazançtan kaçınmak,  

- Spekulasyon ve karaborsacılıktan kaçınmak,  

- Servetini toplum zararına kullanmamak,  

İş Veren  ve Kamu İlişkileri 
- Kanunlara karşı saygılı olmak,  

- Vergisini kaçırmadan zamanın da ödemek, 

- Devlete karşı tüm sorumlulukları yerine getirmek,  

- Çevre ve doğayı  korumaya özen göstermek,    

- Devletin ayrılmaz bütünlüğü ilkesine bağlı olmak, 

Çalışanlara Karşı Sorumluluklar 
- Ücret sisteminde adil olmak ve zamanında ödemek  

- EĞİTİM e önem vermek çalışanların seviyesini geliştirmek  

- Sosyal hakları yerine getirmek  

- İstihdam kurallarına riayet etmek  

- Çalışanlar arasında ayrım(din,dil,ırk) yapmamak  

Çalışanın İşverene Karşı Sorumlulukları 
- İşe vaktinde gelir, İş sırasındaki boşa geçen zamanı asgaridir. 

- Aldığının karşılığını azami derecede vermeye çalışır 

- Yaptığı işi düzgün ve kalitesinde yapar. 

- Çalıştığı tezgah ve teçhizata azami ihtimamı gösterir. 

- Çalışanlar ve amirlerine karşı  uyumlu ve saygılıdır. 

- Hammadde ve işletme giderlerinde azami tasarrufludur. 

- Sağlık ve emniyet tedbirlerine azami riayet eder                     

- Yeniliklere ve eğitime, gelişmeye yatkındır.  

 - Aldığı ücret ve gelir için şükretmesini bilir.                                                          
 

Sonuç Olarak: 
İş Hayatında ; İnsan’a  verilen sorumlulukların başlıca ve en 

önemlisi “Liyakat” ehliyettir. Her çalışanın  kabiliyet paralelinde 

meslek seçmesi ve bu paralelde uygun görevin verilmesidir.Yani doğru 

işe “Doğru İnsan” kuralıdır.İnsan yaratılışında kendine verilen vasıf ve 

sorumluluklarla akıl ve bilgi ile müccehhez olarak, tecrübesini de 

kullanarak yaptığı işin kendisine ve topluma yararlı olacağına ,bütün 

bu yaptıklarının ibadet kabul edileceğine inançla ulaşacağı başarı 

kaçınılmazdır. Çalışan, değişik söylem ile cesaret ve bilimsel yöntemler 

kullanarak üreten insan iş ve aş sağlayan insan kendisi ve toplumu için 

en yararlı iş ve yatırımı yapmış olur. 
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Mesleğin İnsan Yaşamındaki Yeri 

 
Meslek, kazanç elde etmek için yapılan faaliyet olarak tanımlansa da 

insanların meslek edinmelerinde tek etmen kazanç değildir. Meslek bireye 

bağımsızlık, güvence, bir gruba ait olma, tanınma gibi gereksinimlerini 

karşılama olanağı da sağlar. Bunlardan daha önemlisi mesleğin özü 

gerçekleştirme yolu olmasıdır. Sağlıklı insan çalışarak, bir şeyler üreterek gizli 

güçlerini kullanır ve geliştirir, bundan haz ve doyum sağlar. Bunun için paraya 

gereksinimi olmayan insanların da bir meslek edinip çalıştıklarını, bazı 

kimselerin az gelir getiren bir mesleği daha çok gelir sağlayabilecekleri 

mesleklere tercih ettiklerini görmekteyiz. Çünkü meslek para kazanmanın 

ötesinde, gizli güçleri kullanma, dünyayı güzelleştirme aracıdır. 

Meslek kişinin kimliğinin en önemli kaynağı olup, aynı zamanda onun 

çevresinden saygı görmesine, toplumda bir yer edinmesine ve işe yaradığı 

duygusunu yaşamasına olanak sağlar. Meslek etkinlikleri ile kişi kapasitesini 

kullanır, bir şeyler üretir ve yaratır. Bu etkinliklerden duyulan haz ve sağlanan 

doyum genel yaşama da yansır. Aynı şekilde, çalışma yaşamındaki 

huzursuzluk ve doyumsuzluk da kişinin psikolojik sağlığını bozar. Çalışma 

yaşamındaki mutsuzluğun en önemli nedeni ise kişinin seçtiği mesleğin 

niteliklerine uygun olmamasıdır. 

Günümüzde meslek türü, bir kimsenin değil meslekleri yaşantıları yolu ile 

tanımasına hatta isimlerini bile öğrenmesine olanak bulamayacağı kadar 

artmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile bazı meslekler çalışma hayatından 

silinmekte ya da bazı değişikliklerle varlığını sürdürebilmektedir. Mesleklerde 

uzmanlaşma artmakta ve her bir uzmanlık alanı ayrı bir meslek olarak 

adlandırılmaktadır. Teknoloji ilerledikçe bu hızlı değişim sürüp gidecek ve bu 

değişimi izlemek giderek güçleşecektir. 

Günümüzde, sanayileşmiş toplumlarda, artık gençlerin görerek, yaşayarak 

meslekleri tanıma olanağı çok sınırlıdır. Çünkü bir çocuğun anne babasının 

işini gözleme ve ona katılma olanağına sahip olması bir yana dursun onların ne 

yaptıkları hakkında bir fikir sahibi olma olanağı bile yoktur. 

Çağımızda meslek seçiminin bir sorun haline gelmesinin bir diğer nedeni de 

özgürlüklerin genişlemesi, bireyin kendi yaşam biçimini seçmesi vekararının 

sorumluluğunu taşıması gerektiği görüşünün benimsenmesidir.  

İnsan hakkındaki bilgimiz giderek artmaktadır. Aynı şekilde meslek ve 

eğitim seçeneklerinin her birini, gerektirdiği nitelikler ve sağladığı olanaklar 

açısından değerlendiren araştırmalar yapılmakta, eserler yayınlanmaktadır.                      

xxx 
Her geçen gün gelişen ve değişen dünya içinde toplumların ve kişilerin 

de beklenti, istek ve ihtiyaçları da değişmeler göstermektedir. Bu beklenti 

ve ihtiyaçlara çözüm üretmek ve en üst seviyede karşılamayı sağlamak için 

gelişen teknoloji ve hayata uygun yeni meslek alanları doğmaktadır 
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Her geçen gün gelişen ve değişen dünya içinde toplumların ve kişilerin de 

beklenti, istek ve ihtiyaçları da değişmeler göstermektedir. Bu beklenti ve 

ihtiyaçlara çözüm üretmek ve en üst seviyede karşılamayı sağlamak için 

gelişen teknoloji ve hayata uygun yeni meslek alanları doğmaktadır. Ortaya 

çıkan bu meslek ve iş alanlarında çalışacak aynı zamanda yeni insan gücü 

ihtiyacı da belirmektedir. Bu durumda toplumsal ve kişisel ihtiyaçların 

karşılanması, toplum içinde yaşayan bireylerin mutlu ve huzurlu bir yaşam 

sürmesi için kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak, kişiliklerine, 

ilgi, istek ve yeteneklerine uygun meslekleri seçmeleri önem kazanmaktadır. 

İnsan nasıl yaşayacağını yaptığı seçimlerle belirler. Yaşamın çeşitli 

zamanlarında yapılan seçimler, bireyin yaşam tarzını şekillendirir. Bireyin 

yaşamında mutlu ve başarılı olması bu seçimlerin isabetli olmasına bağlıdır. 

Diğer bir ifade ile insan isteklerine ve olanaklarına uygun seçimler yaptığı 

sürece mutlu ve başarılı olur. Bu seçimlerin en önemlisi meslek seçimidir. 

Kişinin seçtiği meslek onun nasıl bir iş ortamında çalışacağını, nasıl bir yaşam 

süreceğini, nerede yaşayacağını, nasıl bir dünya görüşünün olacağını hatta 

kiminle evleneceğini belirleyebilmektedir. Devamlı yeni çalışma alanları 

bulan, gelişme ve değişme süreci içinde olan teknoloji ve bilim ile birlikte 

yepyeni iş alanları doğmaktadır. Bu yeni oluşan iş alanları insanların tercih 

yapma şansını arttırırken aynı zamanda karar verme sürecinde bireylerin 

zorlanmalarına neden olmaktadır. Kişilerin yapacakları meslek tercihleri ileriki 

yıllarında kişilerin içinde bulundukları toplum hayatında ve kendi kişisel 

dünyaları içinde çok büyük bir yere sahiptir. Doğru bir meslek tercihi mutlu bir 

gelecek, yanlış bir meslek tercihi mutsuz bir gelecek oluşturacağı, kişinin bir 

ömür boyu yapmış olduğu tercihten dolayı mutlu veya mutsuz yaşamak 

zorunda kalacağı bir gerçektir. Bireyin hayatında bu kadar önemli bir yere 

sahip olan meslek tercihi bir o kadar da toplum açısından önemlidir. Çünkü 

toplumların gelişmesini sağlayacak olan en önemli unsur insandır. Doğru 

tercihleriyle doğru mesleklerde çalışan insanlar toplumsal kalkınmanın, 

gelişmenin ve ilerlemenin de birinci faktörüdür. Bu nedenle bireylerin 

yapacakları meslek tercihlerinde çok dikkatli olmaları kendilerini 

gerçekleştirmelerini sağlayacak, ilgi, değer ve yeteneklerine uygun meslek 

tercihleri yapmaları hem kişinin içinde bulunduğu toplum için hem de kişinin 

kendi mutluluğu için önemlidir. 

Günümüzde artık meslek tercihi bir anda verilen bir karar, acele, tutarsız ve 

rast gele gerçekleştirilen bir durum değildir. Meslek tercih bir gelişim süreci 

içerisinde kişinin önce ne olacağına karar verme aşamasıyla başlayan, onun 

karar verdiği meslek hakkında bilgi edinme ve kendi yeteneklerinin seçtiği 

mesleğe uygunluğunu gözlemleme ve son olarak onun seçtiği meslek hayatında 

yaşama ve çalışmasını kapsayan uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde 

kişi, seçtiği mesleklerden ilgi, yeterek ve değerlerine uygun olmayanları 

ayıklayacak kendi beklentilerine cevap verecek en doğru mesleği seçmeye 

çalışacaktır. Eğitim sistemimizde yapılan yenilikler ve değişmelerde meslek 
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seçiminin bireyin hayatında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Artık kişi üniversite sınavına girerken değil daha önceki eğitim-öğretim 

yıllarında bir mesleğe veya ulaşmak istediği meslek ile ilgili eğitim veren 

programlara yönelmek zorundadır. 

Son yıllarda eğitim sisteminde alan ve kol tercihleri ile ilgili yapılan 

değişmeler ilköğretim sonrası alan, kol ve okul tercihlerinde dikkatli olmayı 

gerektirmektedir. Bu amaçla ilköğretim okullarımızda mesleki rehberlik ve 

yönlendirme faaliyetleri artık belli bir program dahilinde ve öğrencilerin 

kendilerini daha iyi tanımalarını sağlayacak, kendilerine uygun mesleki tercih 

konusunda daha etkin bir rol alacak şekilde planlanmış ve uygulanmaktadır. 

Mesleklerin incelenmesi, iş yeri ziyaretleri düzenlenmesi, üst okul ziyaretleri 

yapılması, meslek günleri düzenlenmesi, mesleki gelişimini tamamlayamamış 

öğrencilere yönelik mesleki grup rehberliği programı uygulanması, 

öğrencilerin kendilerini ve tercih ettikleri mesleğe karşı ilgi, değer ve 

yeteneklerini daha iyi görmek için testler uygulanması bu program kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalardır. Tüm uygulanan bu etkinliklerde merkez 

öğrencidir ve onun ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda yöneleceği alanları 

tanımasına yardımcı olmak temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda yapılan bu 

etkinlikleri kısaca şöyle açıklamak mümkündür: 

Mesleklerin incelenmesi çalışması ile öğrencilerin tercih ettikleri meslek 

kollarında çalışan bireylerle görüşmeler yaparak meslek hakkında yarıntılı bilgi 

alması amaçlanır. Öğrenci seçtiği mesleği incelerken kendisini de tartma fırsatı 

bulmaktadır. Mesleğin zorluklarını görmekte, mesleğin ekonomik kazancı 

konusunda bilgi sahibi olmakta, meslek kolunda çalışan bireylerin hangi 

özelliklere sahip olması gerektiğini .birinci ağızdan ve mesleğin çalışma ortamı 

içersinde almakta ve bu doğrultuda kendisinin bu mesleği ne derece 

gerçekleştirebileceği konusunda fikir sahibi olmaktadır. İş yeri ziyaretleri 

düzenlenmesi ile bulundukları bölge içerisinde faaliyet gösteren fabrika, el 

sanatları tezgahları gibi yerleri ziyaret etme fırsatı bulmakta bu alan tercihi 

olan öğrencilerin de işi yine yerinde görmesi amaçlanmaktadır. Üst okul 

ziyaretleri bölümde ise, öğrenciler çevrelerinde bulunan ortaöğretim 

kurumlarını ziyaret etmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek; 

Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın,  

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman… 

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın. 

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın, 

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. 
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İnsan ve Aile 
 

Aile toplumun en küçük ve en temel birimidir. Aileyi toplumsal bir 

sistem, toplumsal bir birim , toplumsal bir birlik,grup,insan topluluğu olarak 

tanımlayan sosyologlar olduğu gibi,toplumsal bir kurum olarak tanımlayanlar 

da vardır.İletişim,tüm canlılar ve insanlar arasında yüzyıllardan beri süre gelen 

temel bir olgudur. İletişim hem bireysel,hem kurumsal düzeyde toplumsal 

yaşamın temel ve vazgeçilmez bir özelliğidir. Bireyin gelişiminde ve 

eğitiminde önemli bir işlevi olan aile, iletişim bakımdan da çok önemlidir. 

Çocukların iyi bir gelişme gösterebilmeleri anne-baba ile çocuklar arasında 

etkili bir iletişimin kurulmasına bağlıdır. Ancak aile, ülkeden ülkeye, kültürden 

kültüre farklılıklar gösterdiği gibi, aynı ülke içinde de kentten kırsal kesime, 

ekonomik duruma ve yörelere göre de farklılıklar gösterir. Bu nedenle ailenin 

kesin ve evrensel tanımını yapmak, sosyolojik, coğrafik ve ekonomik 

farklılıklar göz önüne alındığında pek olası görülmemektedir. Bütün 

toplumlarda hemen her birey, bir aile grubunun içinde doğar ve orada yetişir. 

Her toplumda değişik örgütleniş biçimleri gösterse de bir aile sistemi vardır. 

Ailenin bilinen en basit tanımı, bir birine kan bağı ile bağlı bireylerin 

oluşturdukları bir grup olarak yapılabilir. 

Görüldüğü gibi ailenin tek ve evrensel tanımını yapmak güçtür. Yalnız 

kesin olarak bilenen bir şey vardır ki,aile toplumda ki en eski ve en temel 

kurumlardan biridir. Ailenin temel bir toplumsal kurum olarak 

görülmesinin iki temel nedeni vardır. Birinci neden, insan türünü üretmesi 

ve devam ettirmesi, ikinci neden ise ailenin başka kurumların da kaynağı 

olmasıdır. Çağımızda başka kurumlar tarafında üstlenilen bazı hizmetler 

önce aile içinde gelişmektedir. Bu hizmetler; ekonomik etkinlik, eğitim, 

eğlence,dinleme,toplumsal denetim vb.’ dir.  

Ailenin toplumsal kurum halinde oluşması,kendi kendine yeterli bir örgüt 

olmak dan çıkıp,yavaş yavaş genişleyen toplum içinde özel görevleri olan bir 

birim haline gelmesi ile oluşmuştur.Aile ile ilgili başka bir kavramda akrabalık 

ilişkileridir. “Akrabalık, bireylerin sosyal ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan 

bağı veya soy-sop ilişkilerine dayalı bir sistemdir.” Aile her iki yönlü birimdir 

ve bir yönü ile erkek ve akrabaları,diğer yönü ile kız ve akrabaları içerir . 

akrabalığa  ilk temelleri biyolojik bağlardan kaynaklanır. Evlilik sonucu  kadın 

ve erkek arasında oluşan ilişki ise toplumsal içeriklidir. Bu nedenle akrabalığı 

doğmasında kan bağı ve toplumsal anlaşma bağı gibi etkenin belirleyici olduğu 

görülmektedir.Bireyin ilk deneyimlerinin kazandığı ilk tutum ve 

davranışlarının belirlendiği ortam ailedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona 

karşı takılan davranış,ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşır.  Bu 

dönemde çocuk toplumun bir bireyi olacağını öğrenirken aynı zamanda en 

küçük ayrıntısına kadar kopya edeceği bir modele de gereksinim doğar.  

Kişiliğin oluşumu için gerekli olan özdeşleştirme aile içinde ki üyeler ile 
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gerçekleşir. Çocuk toplumda alacağı rollere de bu dönemde de 

hazırlanır.)Ailede kadının geleneksel olarak cinsiyet temeline dayalı iki rolü 

vardır. Bunlar anne ve eş rolleridir. Baba ise üretim ve koruma ile görevli,dış 

çevrede ki sosyal ve fiziksel sorunları çözen kişidir. Bu nedenle aile içindeki 

ekonomik gücü temsil eden erkek belirleyici, kadın ise düzenleyici bir 

roldedir.Günümüzde kadınlar ev kadını,iş kadını,anne ve eş olarak aile içindeki 

rollerini sürdürürken,erkekler ağırlıklı olarak iş erkeği rollerini 

sürdürmektedirler.Aile -  İçi İletişim ; İletişim,tüm canlılar özellikle de insanlar 

arasında yüzyıllardan beri süre gelen temel bir olgudur. İnsanlar zaman içinde 

daha etkili iletişim araçları, yöntemleri becerileri geliştirmektedirler.  Bireyin 

gelişinde ve eğitiminde bir çok görevi ve işlevi olan aile, iletişim bakımından 

da çok önemli bir kurumdur. Çünkü çocukların iyi bir gelişme gösterebilmeleri 

için anne-baba çocuklar arasında etkili bir iletişim kurulması gerekmektedir. 

Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak bir birlerini düşüncelerini ve 

duygularını anlamalarını sağlar, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma 

davranışlarına yol acar, çocukların gelişmesi için uygun bir ortam oluşmasına 

neden olur.  Düşünme, düşünce ve duygularını açıklama özgürlüğü ve 

alışkanlığı kazanırlar. Buna karşılık etkili bir iletişimin oluşturulamadığı, 

iletişim engellerin yer aldığı bir ortamda çocukların gelişim engellenir. 

Çocuklar özgürce düşünemeyen, düşünce ve duygularını açıkça dile 

getiremeyen bağımlı bir birey olurlar. İleride çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Bu 

nedenle aile bireyleri arasında, özellikle anne-baba ile çocuklar arasında etkili 

bir iletişimin kurulması çok önemlidir. İletişim,aile sisteminin işleyişinde ve 

işbirliği,karar verme gibi işlevler için gereklidir. Aileler ile yapılan 

çalışmalarda da iyi iletişimin bulunduğu ailelerde, aile ilişkilerinden sağlanan 

doyumu daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. İyi bir iletişim ailede kişilerin 

birbirlerine daha iyi tanımalarına, kaynakların kullanımda beraberin 

sağlanmasına,davranışlarda koordinasyona  amaçların belirlenmesine,kişilerin 

kendilerine ve diğer kişilere saygı duymalarına olanak sağlamaktadır.İletişimin 

aile empati,uyuşum ve saygı aktarımda çok önemli bir yeri vardır. Aile içinde 

sevgi, mutluluk,neşe,kızgınlık,üzüntü,korku vb gibi duyguların 

aktarılması ancak üyeler arası etkileşim ile olur. Karşısında ki ile empati 

kurma,onu anlama veya onu anlayamama gibi aile işlevlerinin sağlıklı 

veya sağlıksız olmasında çok önemli yeri olan davranışların temelinde, 

iletişim vardır. 
 

                                                                 

 

 

 

 

  

Ailede birlikte bir şeylerin paylaşılması ne güzeldir, birlikte paylaşılan 

duygular, bir birine destek olmak ne güzeldir, insan zaman zaman güçsüz 

duruma düşmekte düştüğünde kalkması için ailesinin destek çıkması ne 

güzeldir,                                                                                                                                                                                          

                              Duran AYDOĞAN 
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İnsan Sağlığının Önemi 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,  

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” 

Sağlık; hastalık ve sakatlığın olmayışı, bedence, ruhça ve sosyal yönden 

tam iyilik halidir. İnsanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşam sürmeleri için 

sağlıkları önemlidir. Sağlıklı olmayan bir insanın dünya nimetlerinden haz 

alması güçtür. Sağlığın önemini belirten size ince bir örnek vereceğiz. 

Örneğimizdeki uygulamayı siz aynen bir kağıda aktarın. Sağlığınız ve 

sıhhatiniz yerindeyse bir kağıdı önünüze alarak rakamla bir yazın. Üniversite 

eğitiminizi almışsanız bir rakamının hemen yanına sıfır koyun. İyi bir işiniz ve 

geliriniz varsa bir sıfır daha koyun. Eşiniz ve çocuklarınız varsa sıfırların 

yanına bir sıfır daha koyun. Şimdi rakamların hepsine baktığınızda 100000 bir 

rakam görürsünüz. Bu sizin hayat okulundaki puanınızdır. 

Eğer sağlığınız yerinde değilse bir rakamını sıfır olarak değiştirin. Şimdi 

rakamlara baktığınızda göreceksiniz. Bu da sizin hayat okulundaki puanınızdır. 

Sağlıklı insanlar en yüksek puanı alırken sağlıksız insanlar en düşük puanı 

almaktadır. Hayat okulunda sınıfta kalmak istemiyorsanız ruhsal sağlığınıza, 

diş sağlığınıza ve çocuk sağlığına önem verin. 

Çünkü ileride rahat bir hayat yaşamak istiyorsanız sağlığınıza mutlaka 

dikkat etmelisiniz. Her hangi bir sağlık probleminiz olduğu takdir de 

doktorunuza başvurmalısınız. Doktora gitmek istemiyorsanız kardiyoloji sitesi 

ile hastalığınızın nedenlerini ve çözüm yollarını araştırmalısınız. Sizin 

küçümsediğiniz bazı konular her an hayatınızın çile çekerek geçmesine yol 

açabilir. Unutmayın hayatta hiç bir şey sağlıktan önce gelmez. 

Sağlıklı Yaşam Önerileri 
Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun öncelik taşıyan bir öğesidir. Sağlık 

genellikle kendiliğinden var olan bir durum olarak algılanır. Oysa sağlıklı olma 

uğrunda çaba gösterilmesi gerekir. Hatta bugünkü bilgilerimiz bize bu uğraşın 

daha doğum öncesi dönemde başlaması gerektiğini göstermektedir. Doğal 

olarak bu aşamada yapılması gerekenler, anne ve babalara düşmektedir. Olaya 

nesillerin sağlığı olarak bakıldığında, sağlığın ve sağlıksızlığın nesiller 

boyunca aktarılabileceği görülür. Anne ve babalar genetik özelliklerinin yanı 

sıra kendi sağlıklarına gösterdikleri özenle bebeklerine sağlık 

aktarabileceklerini bilmelidirler.   

Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük 

yaşamımızda  uygulamamız gereken küçük ve kolay çabalardan oluşur. Nerede 

olursa olsun günlük yaşamı düzenleyen bazı temel kuralların bilinerek 

uygulanması, sağlığın korunmasını ve diğer bireylerle paylaştığımız yaşamı 

kolaylaştırır. 
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İnsan ve Mutluluk 
 

Çok sayıda duygularla yüklenen insanın taşıdığı ortak ve üstün nitelikli bir 

duyguda SEVGİ’ dir. Doğuşta bütün insanlarda var olan sevgi bazen az bazen 

de çoktur. Diğer yeteneklerde olduğu gibi yaşam sırasında olumlu ve olumsuz 

yönde gelişebilir. Aile, kültür ve eğitim etkisiyle iyi veya kötü boyutlar kazanır 

sevgi sayesinde acılar tatlıya, hastalıklar şifaya,….. dönüşür. 

Sevginin  oluşması için sevilecek şeyin tanınması şarttır. Başta İNSAN 

olmak üzere yaratılanların tanınması ETKİLİ İLETİŞİM olması ile 

mümkündür.  

Sevgi ve mutluluk; Tanımlanamayan ancak yaşanabilen bir şeydir. Ruh 

sağlığı ve gönül zenginliğinin en güvenilir göstergesi SEVGİ’ dir. Sevginin ilk 

oluştuğu ve geliştiği yer ana kucağı, aile ortamıdır. BU sebeple ailenin 

sağlıklı biçimde kurulması, yaşaması ve gelişmesi gerekli olan bir kurumdur. 

Başkalarını sevdiğimiz oranda sevilmeye layık olabiliriz, bu bizi huzurlu 

yapar MUTLU kılar. Herhalde mutluluğun baş şartı kendisinden başkasını 

sevebilme kabiliyetidir.  

Başkasını sevmeyen aslında kendisini de sevmiyor demektir. MUTLU 

olmamız için çok sayıda sebep vardır.  

SEVGİ bizim mutluluk ve manevi hayatımızı besleyen en önemli kaynaktır.  

İnsandaki bir çok duygular gibi Sevgi özellikle SAYGI ve MUTLULUKLA 

yakın ilişkilidir. 
 

Sevgiyi Oluşturan Etkenler Özetle :  
a) Sağlıklı ve varlıklı yaşama arzusu 

b) İyilik ve ikram derecesi 

c) Güzel ve iyi şeyler oluşumu 

d) Güzel Âhlak ve dürüstlük , güven  

e) Ruhi bağ ve yakınlık derecesi 

Sevgi Çeşitleri ;Lezzet ve aile sevgisi, çıkar, menfaat ilişkisi,  

Sevginin Belirlenmesi; Genelde sözle ve davranışlarla olur. Kendisi için 

sevdiğini kardeşi içinde arzu etmek, zarar verici üzücü davranışlarda 

bulunmamak, affetmeyi ve affedilmeyi sevmek 

Hayırlı olan ve Allah’ın sevdiklerini sevmek 

 

 

 

 

 

 

 

 Mutluluğun yolu sevgi ve saygıdan geçer. 

 Mutlu olmak istiyorsan başkalarının mutluluğu içinde çalış. 

 Sevgi, mutluluğun kapılarını açan en önemli anahtardır. 

 Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. 

 Mutluluk, başkalarıyla paylaşıldığında katlanarak büyür. 
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Sevgi 
 

Sevgi olmadan mutluluğu yakalamak mümkün değildir. “Sevgi insan 

hayatının iç yasasıdır ve insanoğlunun tabii olarak arzu ettiği mutluluğa 

ulaşmasının yegane vasıtasıdır. 

Bugün artık  herkes tarafından bilinmektedir ki; iyi bir toplum ancak iyi bir 

eğitimle ortaya çıkar. Eğitim ve şahsiyet terbiyesi 0-6 yaşlar arası, yani 

bebeklik ve ilk çocukluk dön1eminde ciddi biçimde oluşur. Çocuğun şahsiyeti 

sadece okuldaki eğitimle oluşmaz. Okul öncesi aile hayatı, okul dönemi ve 

yaşadığı çevre, onun kişilğininoluştuğu mekanlardır. Bilhassa ilk çocukluk 

döneminde iyi eğitilmeyen ve sevgiden mahrum kalan çocuklar ileride telafisi 

güç durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Çocuklar bu dönemde kendilerini 

yetiştiren ve onlara bakan insanlardan son derece etkilenir ve tamamen onlara 

dikkat ederler. Çocukları iyi eğitmek onları kendilerine güvenen ,fertler haline 

getirebilmek için öncelikle anne-babaların, öğretmenlerin, liderlerin ve din 

adamlarının iyi yetişmiş olması ve çevre şartlarının düzgün olması gerekir. 

İnsan eğitiminin en önemli ilkesi sevgidir. Eğitimde sevgi, çocuklara, 

insanlara ve bütün yaratıklara karşı ilgi, şevkat ve merhametle 

davranmayı gerektirir. Sevgi, ana babanın öğrencisinin temel kişilik 

özelliğidir. Daha fazla sevgi  alan çocuklar daha mutlu ve daha başarılı olurlar. 

İnsanın ilk çocukluk yıllarından itibaren kendini, güven ve sevgi dolu bir 

hayatın için de bulması son derece önemlidir. İnsanın gelişimi, doğum 

öncesinden başlayarak hayat boyu devam edecek olan bir süreçtir. Bu 

gelişimin en önemli evresi, ilk çocukluk ve ergenlik dönemidir. Bebeklik ve 

sonraki dönemlerde sevgi ve şevkat görmeyen çocuklar, ömür boyu sevgi ve 

güven bunalımı yaşarlar. Suç işleyen, şiddete yönelen kişilerin çok büyük 

çoğunluğu sevgisiz büyümüş, iyi ortam ve iyi eğitim alamamış insanlardır. 

Yapılan klinik çalışmalar, sevgi ihtiyacı karşılanmış sağlıklı insanların, daha 

az sevgi alma ihtiyacı duymalarına rağmen, daha fazla sevgi verebildiklerini 

ortaya çıkarmıştır. İnsana en temel ihtiyaçlarından olan sevgi ve güven 

verilmezse, insanın maddi tarafı tek yanlı olarak gelişmeye başlar. Mala mülke 

yönelen böylesi insanlarda istifçi kişilik özellikleri gelişir ve bu durum insanı 

narsisizme (kendini beğenmeye) götürür. Ilahi dinlerin amacı narsisizmi 

yenmektir. Kendini bilen insan, kendini beğenen ve kibirlenen insan değil, 

tevazu gösteren insandır. 

Çocuklar, bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde hür ve bağımsız olarak 

yetiştirilmeli, korkutulmadan, Allah’ ın rahmet ve sevgi sıfatları öne 

çıkartılarak eğitilmelidir.  

Hayatın temeli sevgi, onun peşinde yürü 

İnsan, çevre, hayvan onları sev, koru 

Hepsi ortak yaşamda elli iki bin türü 

Yaratılanı sevelim yaratandan ötürü. 
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Bu değerlerden mahrum olanlar ise mutluluğa ulaşamadıkları gibi 

çevrelerinede zarar veren yaratıklar haline gelirler.  

Tamamen maddiyata yönelen mebeni ve nefsani hazlarda çokluk ve aşırılığa 

giden insanlar bu hazların geçici tatmininden sonra ruh yorgunluğuna ve iç 

sıkıntılarına maruz kalırlar.  

Sevgi hayat kaynağıdır. Sevgiden mahrum olan insan mutlu ve huzurlu 

olamaz. Sevgide asıl olan şey tabi ve samimi olmaktır. Eşler, anne baba ve 

evlatlar arasındada güçlü bir sevgi var olmalıdır. Ama bu sevgi samimi ve içten 

olmalıdır.  

İnsanı güzel yapan onun fiziğinin güzeliğinden önce güler yüzlü olmasıdır. 

Hayat bir yansımadan ibarettir. Fiziği güzel olduğu halde asık suratlı bir insan 

asla güzel olamaz.  

Etrafına, iş arkdaşlarına, insanlara nasıl bakarsan sanada öyle bakılır. 

Sevgiyle bakar saygı gösterirsen, sevilir ve saygı görürsün, kuşku ile kem gözle 

bakarsan onlarda sana öyle bakar.  

Toplumu ayakta tutan güç esasında ne mal ne servet nede makam ve 

mevkidir. O güç; Kullandıkça bitmeyen, tükenmeyen üstelik artan sevgidir. 
 

 

Nasıl Mutlu Oluruz 

 
Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. 

Mutluluk; kişinin hayatındaki pozitif olayların farkında olması ,bu olayları 

aslında kendisinin seçtiğinin, olaylar üzerinde kontrolü olduğunu 

anımsamasıdır.Burda söylenilmek istenilen aslında kısacası kumandanın elinde 

olunmasıdır.Tabi ki bu kadar da kolay değil,tabi sizin neyi mutlu ettiğinizi 

bilmeniz gerekir ki onları tekrar yaratarak mutluluğunuzu sürdürebilin.Mutlu 

olabilmek için yoğunluk değil sıklık önemlidir.Küçük şeylerden mutlu olmak 

ve bunların hayatımızda ki önemini fark etmek, negatif şeyleri azaltmaya 

etmeye çalışmak önemlidir. 

Yaş ve eğitimin mutlulukla az çok ilgisi vardır.Evlilik duygusal mutluluğun 

devamı için önemli bir faktördür.Araştırmalar,evli insanların bekarlara göre 

kendilerini daha iyi hissettiğini söylüyor.Kişiliğiniz mutluluğunuzun 

belirliyicilerinden biri.Dışa dönüklük,kendine güven bireyselik yarattığı için 

mutluluğu getiriyor.Dışa dönük insanlar ,içekapanık olanlara göre yalnız 

kalsalar da, sosyal olmayan bir işte çalışsalar da daha mutlu oluyorlar.Mutluluk 

doğuştan gelen özellikle de alakalıdır.Akıl ve mutluluk arasında ilgi 

yoktur.Kişinin geçmişi,hedeflerine ulaşıp ulaşamaması kendine koyduğu 

amaçların üstüne çıkabilmesi mutluluğu belirliyen diğer faktörlerdir.Aktif 

insanlar mutludurlar.Sizi mutlu eden şeyi kendiniz araştırıp bulmalısınız,kesin 

olan tek şey mutluluğun öylece oturup bekleyerek gelmediğidir.Mutlu Kalın..!! 

Hayat anlayışında iyilik, ilim, hikmet, ihsan, özveri, sevgi ve merhamet gibi 

asil duygulara sahip olan insanlar ruhen yükselir ve mutlu bir yaşam sürerler. 
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Mutluluk Nedir? 
 

 Sağlıklı ve başarılı bir ömür yaşayabilmektir mutluluk… 

 Mutluluk kendimizi sevmek, kendimize değer vermektir… 

 Bir telefon açmaktır, karşınızdakiyle gülümseyerek konuşmaktır. 

 Bir çift tatlı sözdür, yumuşacık bir dokunuştur. 

 Affetmektir, özür dilemektir, sevmektir, sevilmektir. 

 Çevreye dağıtılan bir tebessümdür, bir kahkahadır mutluluk… 

 Elimizde olanlara sevinmek, olmayanlar için ise üzülmemektir. 

 Her zaman, bizden daha iyi durumda olanları değil, bizden daha zor 

durumda olanları düşünmektir. 

 Birazcık işleri ertelemek, hayatın frenine basıp birazcık yavaşlamak, 

kendimize zaman ayırmaktır mutluluk… 

 Bir çiçeği gördüğünde ona tebessümle yaklaşmak, onu sevmek ve 

koklamaktır… 

 Güneşin doğuş anını seyretmek, seher vaktinde en az seher vakti kadar 

güzel temiz havayı ciğerlere çekip tutmak ve sonra bırakmaktır. 

 Bahar yağmuru altında yürümek ve ıslanmak, yağmur sonrası toprak 

kokusunu teneffüs etmektir mutluluk… 

 Bir bebeğin gülümsemesi, bir bebeğin uyurken yüzündeki ifade, bir 

bebeğin kokusudur mutluluk… 

 Eşine veya sevgiline seni seviyorum demek, bir güzel söz söylemek, 

bir tatlı bakış kondurmak, bir demet çiçek vermektir mutluluk… 

 Bir bebeğin ilk adımı, çıkan ilk dişi, bir bebeğin dudağından dökülen 

ilk sözcüklerdir mutluluk… 

 Bir bardak çay, bir sıcak ekmek yarım dilim peynir’dir mutluluk… 

 Hayattaki engelleri aşmak, sıkıntılar karşısında yenilmemek bende 

varım diyebilmek gücüne sahip olabilmektir mutluluk… 

 Mutluluk bir yerde bakış açımızdır: pozitif olmak, karadan çok beyazı 

görmek, Herhangi bir olaya biçtiğimiz yorumdur… 

 Her günümüzü son günümüz olarak bilip tüm canlıları sevmek, 

incitmemek, çevremize güven vermektir mutluluk… 

 Dost olmak, kırıcı olmamaktır mutluluk… 

 Bazen bir kırmızı gülün rengine bakmaktır mutluluk… 

 İnsanların gönlüne taht kurabilecek Ahlâk ve terbiyeye sahip 

olabilmektir mutluluk… 

 Hayatı doğru algılamak ve güzel yaşamak toplumsal barış ve huzura 

bir damlacıkta olsa katkıda bulunmaktır mutluluk 
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Başarının Yolu Sağlık / İlgi ve Bilgiden Geçer 
 

 Başrol oyuncusu İnsan ’ın ana faaliyetini “Çalışmak” yani yararlı iş 

yapmak olarak özetlemiştik. Çalışma; fiziki güç ve akıl olmak üzere başlıca 

iki ana grupta incelenebilir. Her iki grup çalışma enerjisi; bedeni ve ruhsal 

sağlığın mevcudiyetine bağlıdır. Sağlık olmadan hiçbir şeyin olmayacağı 

kesin bir gerçektir. 

 Doğumla başlayan önce sağlıklı gelişme, hareket , alışkanlık , taklit 

verileri fiziki gelişmeye paralel olarak önceleri kısmi daha sonra insiyatifli 

ve bilinçli hareketler oluşmaya başlar. Daha bebek çağında dahi İlgi / Sevgi 

/ Korku / Aldatma duygular etkileyici rol oynar. Daha ilk yaşlarda dahi 

isteksiz bir hareketi yaptırmak mümkün olmaz. İstek / İlgi aynı paralel de 

duygular olup zamanla Bilinç / Bilince  daha sonrada Bilgi ’ye dönüşür. Yaş 

ve gelişmenin ilerlemesi hareketler ve fiillerde “Bilme” nin rolünü artırır. 

 Bebeğin İlk öğrenmeye başladığı şeyler; Temel ihtiyaçları karşılamaya 

yöneliktir. Daha sonra; Kendini Koruma, Bilgi, Beceri, Öğrenme gelir. 

Yaratılışta yani genlerde mevcut değerler ile bebeklik, çocukluk 

dönemlerinde Ana / Babanın verdiği bilgiler; çocuğu temel eğitime hazırlar. 

İnsan sırayla ve tedricen eğitim kademelerinde öğrenir, bilgi sahibi olur, 

bilgiyi işler yararlı hale getirir, uygular ve bildiği, bilgileri başkalarına 

öğretecek boyuta gelir.  

 Bilgilerin başkalarına öğretilmesi de önce görev, hobi ve İnanç ’la 

mümkündür. Bilginin sistematize edilip, kitap haline, eser haline getirilmesi 

bu amacı kolaylaştırır. Bir kısım insanlarda; Bilge insanları kaynak olarak 

kullanarak, kendini yetiştirir ve başkalarına aktarma görevini  yüklenirler.  

Bilgi hazinesi o kadar geniştir ki bireylerin yalnız başına taşıyacağı bilgi 

sınırlıdır. İlgi, Öğrenme, Öğretme fazileti o derece yüce ve bereketlidir ki 

Bilgi paylaşma ve aktarma görevi Tüm insanlığın kurtuluşuna vesile 

olabilir. Öğreticinin fazileti kadar da alıcının İlgi Duyması, araştırma 

yapması, kaynak kullanması bilgiye ulaşmayı  dolayısıyla  başarı şansını 

artırır. İlgi derecesi en azından genel bilgilere ulaşmayı mümkün kılar. 

Genel bilgiler ise özel bilgilere ulaşmada köprü görevi görür. İlgi; Aynı 

zamanda kaynaklara ulaşmanın yapılan seminer ve etkinliklere katılmaktır.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Başarının sırrı 3 şeyde saklıdır; Çalışmak, Çalışmak, Çalışmak 
 

 Başarı, küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisinde 

duran şeydir. 
 

 Başarı sizden üç şey ister: Tutku, teknik ve cesaret.. 
 

 Büyük başarı kalpten gelir, beyinde büyür ellerden hayata akar 
 

 

  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarının Dört Dostu 
 

         Alçak Gönüllü Olmak: 

Herkesin mesleği yani yaratanın nezdinde işi, önemli ve kutsaldır.Bu 

şekilde  ki hiçbir iş gereksiz ve kötü değildir. Bu nedenle kimse yaptığı 

işten dolayı utanmamalı, sıkılmamalı ve işini küçümsemelidir. İşini 

yaparken meslek Ahlâk Ahlâkına, amirleri ve çevrelerinin önerilerine 

uymak, yaptığı işin daha doğru ve güzel olmasını sağlamalıdır. 

“Bu iş bana göre değil” veya “Ben bu işi yapacak adam mıyım?” gibi 

söz ve düşünceler kendini büyük gören insanların düşüncesidir, kendini 

dev aynasında görmekte başarının birinci düşmanıdır. 

Geniş ve Rahat Olmak: 

Her yolun inişi ve çıkışı olduğu gibi, günlük hayatın iş ve işyerinde 

rahat ve sıkıcı oluğu zamanlar vardır. Başarılı insan sıkıntılı zamanlarda 

bile sıkılmayan, geniş olan, sabreden ve problemleri kendi gayretiyle, 

görüşerek, danışarak aşmaya çalışan insanlardır. İşimizi monotonluktan, 

sıkıcı olmaktan kurtarmak herzaman elimizdedir. Yaratıcı olmak ve 

iyimser yaklaşmak başarının dostudur. “Paydos saati hiç gelmeyecek mi, 

bu iş ne zaman bitecek?” diye huzursuz olan, etrafını Kıran, Karamsar 

Insanlar Başarılı Olamazlar. 

Uysallık Ve Ağırbaşlılık: 

İşyerinizde, aile ve çevresinde geçimli, iyi huylu olmak, kavgacı, 

bencil, kıskanç ve kötü niyetli olmamak gerekir. Atalarımız “taş yerinde 

ağırdır” demişlerdir. İnsanda davranışlarını yerine ve zamanına göre 

ayarlamalıdır. “Herkes bana uysun. Neden ben herkesle dayanışma 

içerisinde olayım.” Düşüncesi çok yanlıştır. Böyle düşünen insanlar 

sevimli ve başarılı olamazlar. 

 Kimseye yardım etmemek, kimseden yardım istememek, gereksiz 

eleştiriler yapmak, arkadaşlarına karşı kırıcı olmak insanları başarısız 

kılar. Uysal ve ağırbaşlı olanlar olgun ve saygı değerdirler. Sözleri 

dinlenir, hatırı sayılır, toplum içinde etkili olurlar. 

Cesur ve Atılımcı Olmak: 

Hata yapmaktan korkmamak, girişimci olmak, büyük düşünmek, 

küçük işler ve gereksiz ayrıntılar ile uğraşmamak. Kazanmayı amaçlamak 

kaybetmekten korkmamak. Başarılı insanların hayatında çok cesaretli 

atılımları vardır. Bu atılımların tamamı başarılı sonuçlar ile 

sonuçlanmamış olabilir. Fakat yılmadan inandığı ve doğru bildiği yoldan 

devam etmiş sonunda başarıyı kucaklamışlardır. 

Cesaretli ve atılımcı olmak başarının iyi bir dostudur. Başarılı olmak 

isteyen herkes hareketlerini gözden geçirmeli,  
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İş ve İnsan İlişkileri 

 
İNSAN : Biyolojik, toplumsal, kültürel ve ruhsal özelliklere sahip canlı bir 

varlıktır. Bu da insanın toplumsal bir varlık olma özelliğini öne çıkarır. 

Toplum: Toplu yaşamak iç güdüsü ve yardımlaşma arzusu ile bilinçli olarak, 

bir arada yaşayan insan topluluklarına TOPLUM denir. İnsan diğer insanlarla 

toplum halinde yaşarken, çeşitli ilişkilerde bulunur. 

İnsan İlişkileri: Birbirinden haberi olan en az iki insan arasında bir süre 

devam eden, anlamlı, belirli amaçları bulunan bir bağdır. 

İnsan ilişkileri oldukça karmaşıktır. Konuları, içerikleri, amaçları çeşitlidir. Bu 

nedenle iki usta arasında, iki sporcu arasında, iki öğretmen arasındaki insan 

ilişkileri, içerikleri bakımından farklıdır. İlişkilerin meydana gelişi, gelişmesi, 

zaman içinde değişmesi ilişkiden ilişkiye değişir. 

İş: İnsanların toplumsal ilişkiler içinde, amaçlı olarak yaptıkları uğraşların 

hepsine iş denir. 

Genel olarak bu şekilde yapılan işin tanımı ilgili olduğu alanlara göre değişir. 

Ekonomik Anlamında İş: Mal ve hizmetlerin üretilmesine, araştırılıp 

bulunmasına, değiştirilmesine, dağıtılmasına ve kullanılmasına yarayan 

devamlılık ve düzenlilik gösteren her türlü çabaya ekonomik anlamda iş denir.  

Üretim Meslekleri Anlamında İş: En az iki hareketle yapılabilen bir mamul 

eşyayı tanımlar, 

Hizmet  Mesleklerinde İş; Tamamlanmış bir bakım, onarım. Muayene, 

kontrol ve montaj faaliyetidir. 

Toplumu tanımlarken toplu yaşama iç güdüsünden ve yardımlaşma arzusundan 

söz etmiştik, bu iki duygu veya amaçla bir araya gelen insanlar bir takım 

ihtiyaçlarını gidermek amacı ile bir iş yaparlar yani çalışırlar. 

Sözün burasında insan neden çalışır sorusunun cevabını genişletmede önce; 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışır demiştik. O halde önce İhtiyaç nedir 

önce onu cevaplayalım. 

İhtiyaç: İnsanın eksikliğini his ettiği her şey ihtiyaçtır.  

1- Temel İhtiyaçlar: Yaşayabilmek için karşılanması gereken ihtiyaçlardır. 

Yeme,içme, barınma, ısınma, soluma temel ihtiyaçlardır. Doğuştan gelen ve 

karşılanmadığı zaman insanın hayatını devam ettiremeyeceği türdendirler. 

2- Diğer İhtiyaçlar: Doğuştan sonra ortaya çıkan, ya da kazanılan, kişiden 

kişiye, toplumdan topluma değişebilen ikincil özellikte olan, Arkadaşlık, 

yakınlık, sevme türündedirler.  

Bunlar önem sıralamasına göre ;  
A ) Fizyolojik ihtiyaçlar ;. B ) Güvenlik ihtiyaçları C ) Ait olma ve sevgi 

ihtiyacı ; D ) Saygı görme ihtiyacı ; E ) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı 

 

 İnsan Görünüşüyle Karşılanır, Kişiliğiyle uğurlanır. 
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İş Yaşamında Güven 
 

“Her şey insan içindir”  Söyleminden hareketle yaratılışımızda en 

makbul,  üstün  nesne İNSANDIR. Bu gerçek paralelinde ; Bir ülkenin 

yaşamında her şey sanayi için , sanayi toplum için, İNSAN içindir. Zira 

kalkınma ancak sanayileşme ile  gerçekleşebilir. ticaret ise; Sanayi ve tarım 

ile üretilen mal ve emteinin bir zaman ve zemin değişikliği ile  toplumun her 

katmanına ulaştırılmasıdır. İnsan vücudundaki kan üretim ve dolaşımının 

tıpkısı sanayi / ticaret / tarım / hizmetlerin tümü  iş dünyası içinde geçerlidir. 

İnsan vücudunda oluşan hastalıkların benzeri ; iş dünyasında da görülebilir. 

Sağlık kurallarına  uyumsuzluk; insanı, iktisadi kurallara uyumsuzluk; 

ekonomiyi krize uğratır. 

 SANAYİ üretim işletmelerinin tümüdür. üretim, istihdam ihracat ve 

zenginliğin  anahtarı olup bu anahtar ise ülkenin kurtuluşu ile özdeştir. 

ÜRETİM; yatırımı, yatırım finansmanı; finansman; tasarruf, kaynak, 

birlikteliği, girişimciliği, girişimcilik ve birliktelik güven gerektirir. 

Günümüzde munferit yatırım imkanları zorlaşmış , birleşmeler devri 

başlamıştır. 

    Birleşmeler ise zincir halkaları gibi homejen ve sağlam güven ortamı 

gerektirir. 

GÜVEN hayatımızın her ortamında stratejik önem taşıyan bir kavramdır. 

Bireyden tutun kurumlara hatta ülkeler arasına kadar uzanan güven duygusu 

genel olarak karşı taraf hakkındaki  bilgilere geçmişte ki deneyimlere , 

işbirliğine, iletişime kişinin özelliklerine ve güvensizliğe yol açabilecek bir 

olumsuz olayın olup olmamasına bağlı olarak gelişir.  

GÜVEN duygusu; verilen sözlerin tutulmasını, kabullendirici olmayı, 

saygılı adil tutarlı ve tarafsız olmayı gerektirir . 

GÜVEN; Bireyin geçmiş yaşamında ki deneyimlerden doğan olumlu 

olumsuz tüm yaşantıları bireyin başkalarına güven duyup duyamayacağını 

belirleyen süreçtir. 

Güven bir anlamda risk almaktır. Bu ilişki sonucu olumsuz şeylerin 

yaşanması olasılığı vardır. Olumsuzluklar kişide hayal kırıklığına sebep 

olabilir.  

İş yaşamında; kişiler arası ve yöneticiye güven duygusunun gelişmesi 

takım ruhunu besleyen, verimliliği artıran bir olgudur. Çalışanların 

yöneticilerine güven duygusu kendini çeşitli biçimlerde gösterir yöneticisine 

güvenen bir işçi işini iyi yapar. 

Güvenin yaşandığı iş yerinde huzur hakimdir. Sorunlar uzlaşma ile 

çözüşebilir, çatışmaların yeri yoktur. Bilgi paylaşılır kıskanılmaz iletişim 

açıktır. 

 

 
Güven de Bugünden Yarına Yaratılmıyor. 

Güven Artırıcı Davranışlar şarttır. 
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Sevgi ve Hoşgörü Erenleri 
 

 Anadolu gönül erleri; Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran, topraklarımın ulu 

çınarları,  gönül sultanları, Evrensel sevgi elçileri. 

-Onlar düşünceleri, sevgi ve hoş görüleri ile sadece yaşadıkları dönemleri 

etkilememiştir. Yüzyıllarca bu topraklardaki insan sevgisinin, insanlığın 

mayası olmuşlardır. Onların evrensel sevgi anlayışına tüm  insanlığın ihtiyacı 

var ve bu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  
 

Mevlana’ya göre ; 

İnsan olmanın yolu aşk ile olgunluğa ulaşmaktır. Mevlana insanların 

kusurlarını hoşgörüyle karşılar, çünkü insan eğer ham ise pişmemişse 

terbiyesini tamamlayamamışsa ona hoşgörüyle yaklaşmalı, ondan her zaman 

iyilik beklenmemelidir. Mevlana"nın öncelikli hedefi insanı terbiye etmek 

onu olgunlaştırmaktır. “Mevlâ’na, insan zaafını bildiği için insandan yüz 

yüze iyilik istemez; niyetinin iyi ve güzel olmasına bakar. O, sebzenin bile 

saplarıyla tartıldığını bilir. Her şeyin hayra ve olgunluğa doğru gittiğine 

inandığı gibi, kötülüğün de olgunluğun ve iyiliğin noksanı olduğunu bilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunus Emre’ ye göre ;  

Bu insanın pırıl pırıl bir gönlü, gönlünde alev alev yanan bir sevgisi vardır.  

Dolayısı ile Yunus Emre insanda, yani insan gönlünde en büyük meziyet olarak 

“sevgiyi” görür. Sevgisiz ne ilim olur, ne iyi bir kul olunur; ne de çevresine hoş 

görü ile bakılır. 

 

 

 

 

 

 

 

Ey İnsan ! Sen görünüşte maddi varlığınla “Küçük bir Alem” sin. 

Fakat manen, gerçekte varlığınla “Büyük bir Alem”sin. 

       

 

Gel, gel, her ne olursan ol, gel! 

İnançsız da, putperest de olsan, gel! 

Burası umutsuzluk dergâhı değil, 

Yüz kere bozsan da tövbeni, yine gel!” 

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol 
 

 
 

 

 İlim ilim bilmektir   Gelin tanış olalım 

 İlim kendin bilmektir  İşi kolay kılalım 

 Sen kendini bilmezsin  Sevelim, sevilelim, 

 Ya nice okumaktır   Dünya kimseye kalmaz 

Yunus EMRE 
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İşbirliği/Sinerji 
     

Kainatta her şeyin var oluşunda ve sürekliliğinde hareketin , enerjinin söz 

konusu olmadığı yer yoktur denebilir. 

 Özellikle elektrik enerjisi çeşitli konumlarda hayatın , üretimin anahtarıdır. 

Ayrıca canlılığın belirtisi de "enerjik" paralelli kelimelerle ifade edilir. Her 

olumlu (pozitif) hareket ve olgu pozitif enerji ile hayat bulur. 

 Eğitim , ekonomi , yönetim , sosyal hizmetler ve üretim faaliyetleri yanında; 

dostluk, sevgi , inanç , fedakarlık gibi çok sayıda olgular zikredilebilir. 

 Bütün bu değerler kendiliğinden oluşmaz. Bir veya birden fazla kuvvetin 

etkinliği sonucudur.  

Bu oluşumların hızı , oranı Lavazye ve Newton kanunları gereğince ölçülü 

ve  sınırlıdır.  

Bir başka İfade ile matematiksel manada 1+1 = 2 , 2 x 2 = 4 eder gibi 

sonuçlar verir. Bu formüllerden hareketle 500 km' lik bir yolu 100 km hızla 5 

saatte alabilirsiniz.  

   Ancak şartların çok sayıda ve grift olması zaman zaman bu sonuçların 

yanılmasına sebebiyet verir.                   

Özellikle sosyal ve ekonomik sorunların artması , griftleşmesi çözümü iyice 

zorlaştırır. Sorunların çözümü acil ve isabetli tedbirler gerektirir. 

     Bireysel ve ülkesel sorunların çözümü ; başta çok çalışmak gibi ; bilgi ve 

teknolojiye dayalı , katma değeri yüksek tasarrufa , işbirliğine dayalı , hizipten 

uzak çalışmalar ile bir değişik ifade ile normalin üzerinde zorlanmış konu ve 

problemler sinerjik yani 1 + 1 = 2 değil 1 + 1 > 2 formülüne göre çözümler ile 

mümkün olacağını kesinkes bilmeli ve inanmalıyız. 

 Bunun için de SINERGI diye adlandırdığımız pozitif enerji bilinç ve 

fedakarlığını her alanda tekrarlamalı ve her kesimi bilinçlendirmeliyiz. 

 Bireylerin, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının uyumlu (sinerjik) 

çalışmaları  sonucu ancak ülkesel başarıya ulaşabileceğimizi unutmamalıyız.      

 Bireyleri bilgi ve tecrübe ile mücehhez, vizyonu geniş, dürüst, güvenilirlik 

ile dolu olan sivil toplum kuruluşları, kurumlarına sahip ülkeler mutlaka 

sinerjik büyüme  boyutunu yakalayacaklar, dolayısıyle arzu edilen seviyelere 

gelebilecektir. Aksi olan oluşumlar yorumsuz sukut-u hayal olacaktır.      

 İşbirliğinin farklı birbirinini tamamlayıcı  değerlerin yan yana gelmesinden 

elde edilen neticeyi şu stratejik formülle daha açık izah etmek mümkündür:  

 1+1 toplamı 2 iken, iki adet birin bazen üç birin yan yana gelmesi : 11, 111 

gibi oldukça büyük ( kayda değer) değerler elde edilmektedir.  

 

İŞTE İŞBİRLİĞİNİN SONUCU. … İnsanlığın arzu etmiş olduğu 

huzur ve mutluluğa ulaşılabilecektir.  
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İletişim Teknikleri 
 

İnsanlar arasında en önemli iletişim aracı dildir. Bir insanın kişiliğini ortaya 

koyan  da dildir. Zeki, Ahlâklı, zarif insanları dilinden ve davranışlarından 

anlarız.  Kısaca insan ruhunu dışa vuran dildir. 

İletişim toplumsaldır. Haberleşmek, bilgi paylaşmak ve anlaşmak 

iletişimdir. İletişimi kuracak olan ise dilimiz veya az da olsa davranışlarımız ve 

hareketlerimizdir. Ancak bu rastgele bir olay değildir. İyi bir iletişim, dili iyi, 

doğru ve güzel kullanmaktan geçer. 

Dili iyi kullanmak demek,  onu Ahlâk  ile süslemek,  faydalı ve uygun hale 

getirmektir. Doğru kullanmak, hakikati söylemektir. Güzel kullanmak ise dilin 

bizde sevgi, hayranlık ve estetik duygu uyandırmasıdır. 

İletişim hem toplum biliminin bir parçası hem de psikoloji ve sosyolojinin 

bir parçası olarak görülebilir. Psikolojinin çalışma alanları olan beyin-davranış 

ilişkisi kişi içi iletişimle, çevre-davranış ilişkisi de kişiler arası iletişimle 

ilgilidir. Toplumbilimin çalışma alanları olan toplumun oluşum, işleyiş ve 

gelişiminde ise iletişim önemli rol oynamaktadır. İletişimin alanı sadece bu 

bilim dallarıyla sınırlı değildir. 

Ayrı bir bilim dalı olsun ya da olmasın, iletişim, hayatın her alanında 

karşımıza çıkmakta, her türlü bilim dalının içerisinde kendisine önemli bir yer 

bulmaktadır. 

 İletişimin Önemi ; 

İletişim, toplum hayatında da kişi hayatında da çok önemli bir yere sahiptir. 

Çevremizde de kolayca iletişim kurabilen insanlar genellikle başarılı 

olabilmekte, kolayca iş bulabilmekte, işinde yükselebilmektedirler.  Çeşitli 

araştırmalarla iletişimin önemi ortaya konulmuştur. Araştırmadan da 

anlaşılacağı gibi insan ilişkilerinde başarılı olanlar hayatta da başarılı 

olmaktadırlar. İletişim becerilerine sahip insanlar başarıyı diğer insanlara 

nazaran daha kolay elde edebilmektedirler. 

İletişim bireysel açıdan; gereksinimleri karşılamak, çıkarları korumak, 

amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullanılabilmektedir. Anlık bir 

gereksinimi ya da uzun sürede ulaşılabilecek bir amacın gerçekleşmesini de 

sağlayabilmektedir. Değişiklik yaratmak için, koşulların değiştirilmesi için 

iletişim bir araç olabilmektedir. İletişim kurarken kişi kendi inançlarını, 

duygularını da daha iyi çözümleyebilmektedir. 

Toplumsal açıdan iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün kitle 

iletişim araçlarının toplumun bilgilendirilmesinde ve yönlendirilmesinde ne 

derece etkili olduğunu görmekteyiz. 

 

 

 

 

-İletişim Yasası ;  Tanımak / Tanışmak /  İletişim / Paylaşım /  Devamlılık / 

Memnuniyet 

-İletişimin ilk şartı Tanışmak; Tanışmanın ilk şartı da iletişimdir. 
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İletişimin Hayatımızdaki Önemi 
 

    İnsanlar arası iletişim; bireylerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak 

ifade etmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Bu 

sürecin başarısı, bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur. Bir 

insanın ilk iletişimi doğduğu gün başlar ve yaşamı boyunca devam eder. Bu 

süreçte iletişim onun yaşam biçimini çizen en büyük faktörlerin başında gelir. 

İletişim insanın ailesine, eşine, dostuna, iş arkadaşlarına kendisini ifade 

edebileceği en güçlü ve sağlıklı araçtır.   

    İletişimin sözlü sözsüz anlamda kültürel, etnik, akademik, yazılı, 

diplomatik, resmi, simgesel türde kendisini ifade etme biçimi vardır. Öyle ki 

yüz ifademiz mimiklerimiz her şekli bile neler iletmek istediğimizi çok iyi 

ifade eder. İletişim sadece bir söyleşiden ibaret değildir. Doğru ve etkili 

iletişim çok önemlidir. 

 İletişim aynı zamanda; 

 Ne söyleyeceğimizi bilmek, 

 Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına, 

 Nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, 

 En iyi nasıl söyleneceği hususunda fikir yürütmek, 

 Olayları basite indirgeyerek sunabilmek, 

 Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, 

 Dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp 

anlamadığını kontrol edebilmektir. 

  Bugün iletişim faktörü sayesinde birçoğumuz  gerek aile hayatında gerek 

sosyal hayatta gerekte iş hayatında kendimize tanıdığımız insanların bilinç 

altında bir yer edindik ve insanlar bizi bu şekilde tanıma fırsatı buldu ve 

kabullendi. Unutmayın iletişim sizin aynanızdır. İletişim şekliniz ne derece 

olursa çevrenizde sizi o derece bir algıyla benimser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM ZİNCİRİ 
 

Toplum içinde insanın almış olduğu (kimlik) görevlerin gereği; zaman 

zaman iletişim kurmak durumundadır. Bir nevi HAYAT zinciri diye ifade 

edilen bu zincirin her bir halkası; karakter, huy, görev, fazilet şeklinde 

insanınkarşısına çıkar. Yaşamında önemli rol oynar. Bu halkalar özetle; 

İNSANİYET – EMPATİ – SEVGİ – İLGİ – NEZAKET – ÖZGÜVEN- 

TEVAZU - SUKUNET - FERAGAT – ZİYARET - BASİRET – 

CESARET – KANAAT –HAKKANİYET – İTİMAT – TEVEKKÜL – 

UZLAŞMA – İÇTENLİK – ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK - ANLAYIŞ 

Bu ve bu paralelde yapılan iletişimlerin sonucu genelde insanı 

başarıya ve mutluluğa ulaştıracaktır. 
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Çocuk ve İletişim 
 

Genel olarak iletişim, insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak 

ele alınmaktadır. İletişim bir toplulukta veya bir grupta oldukça önemlidir. 

Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim kurmak 

zorundadır. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için de iletişim 

gereklidir. Kurduğumuz iletişimin niteliği, bizim duygu ve düşüncelerimizle 

doğru orantılıdır. İletişimde amaç, alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve 

tutum ortaklığı yaratmaktır. Sosyalleşme sürecinin en önemli noktası karşı 

tarafla sağlıklı iletişim kurmaktır. 

Her konuşma iletişim değildir. Çocukla konuşmak, çocukla iletişim deyince 

çoğu yetişkinin aklına çocuğa bir şeyler söylemek, anlatmak hatta söz 

dinletmek gelir. Örneğin anne ve babaların çocuklarına emirler yağdırıp, bu 

emirler karşısında çocuktan gelen tepki ve davranışlarla ilgilenmezlerse bu 

iletişim değildir. Gerçek bir iletişimde konuşulanları anlama ve söylenenleri 

dinleme vardır. Çocuklarla kurulacak tutarlı ve etkili bir iletişim, çocuk 

eğitiminde ve onların sağlıklı birey olarak yetişmelerinde temel davranıştır. 

Çocukla en etkili iletişim kurmanın yolu onu “Dinlemektir!”. 

Bazı aileler, çocukları kendileri ile konuşmak istediklerinde, onları 

dinlemek yerine onları duymayı tercih ederler. Duymak ile dinlemek arasında 

fark vardır. Çocuğun, önemsediği ve heyecanlandığı bir konuyu size anlatırken 

sizin hiç tepki vermeden pasif olarak dinlemeniz duymaktır. Bu, çocukta onun 

size anlattıklarının değersiz olduğu, sizin için önemli olmadığı duygusu verir ki 

bu da çocukta hayal kırıklığına yol açar ve kendini değersiz hissettirir. İleride 

kendini ifade etmekte çekingen davranan, sosyal ortamda kendini rahatsız 

hisseden, içine kapanık bir birey olmasına neden olabilir. Bunun yerine 

çocuğunuz sizinle konuşmak istediğinde onun duygularını anlayarak, 

anlattıklarını önemseyerek karşılık verin. Çocuğunuzu dinlemeniz demek, onun 

söylediklerinin ya da söyleyemediklerinin arkasındaki duyguyu tanımlamanız 

ve ifade etmeniz demektir. Böylece ona: “seni olduğun gibi kabul ediyorum ve 

duygularını anlıyorum” mesajı vermiş olursunuz. Çocuğunuz size duygularını 

söylediğinde ona ayna görevi yapın. Size anlattığı duyguları sizde ona yansıtın. 

Böylelikle çocuğa duyulduğu ve kabul edildiğini, çocuğun kendi duygularını 

anlamasına, anlattıklarının sizin tarafınızdan önemsendiğini hissetmesini 

sağlarsınız. Bunu yaparak konuşmayı devam ettirmesi yönünde 

cesaretlendirmiş olursunuz. Çocuklarınız size duygusunu doğrudan 

belirttiğinde siz onun duygusunu açarak cevap verebilirsiniz. Arkadaşları 

tarafından alay konusu olduğunu söyleyen bir çocuğa onun incindiğini 

söylerseniz, hem sizin onu anladığınızı göstermiş hem de kendini ifade 

etmesini geliştirmiş olursunuz.  
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Yaşamın Vazgeçilmez Mesleği Ticaret 

 Ana Şartı Borç Ödemek 
 

“Doğru Kararın Şartı Bilmek, Ticaret ve Girişimin Şartı Cesarettir.” 

Yaşamın; Ekonomik, sosyal, geleneksel mesleği TİCARET; genel 

anlamıyla; toplumda üretilen mal ve hizmetlerin el değiştirmesi , pazarlanması 

manasına gelir ve üretimin, tüketimin can damarıdır. 

Günümüzde ticaretin boyutları; genişleyerek ihracat denilen dış ticareti içine 

almıştır.Bilindiği gibi ihracat; ekonominin, dolayısıyla ülkelerin olmazsa 

olmazlarının başında gelmektedir. 

Ticaretin önemi; inancımızda “Rızkın onda dokuzu ticarette ve cesarette” 

hadisi ile belirtilmiştir. Toplumun en küçük biriminden en büyüğüne kadar bu 

stratejik mesleği yapmayan ve tanımayan kimseye rastlamak mümkün değildir. 

Bu mesleğin uygulama teknikleri ve dürüstlük ilkesi  paralelinde; kişi ve 

toplulukların karlılığı, dolayısiyle refahı artar. 

 Bu meslekte yapılan hatalar; İlişkileri, anlaşmaları, en kötüsü ticaretin 

devamlılığını yaralar, tıpkı insanın damarlarında ki kan damarlarında beliren 

rahatsızlığın yaşamın sona erdirmesi gibi.... 

Ticaretin gereksinimlerini doğru olarak uygulayabilen kişi, toplum, hatta 

ülkeler    “GÜVEN” dürüstlük vasıfları ile daha az teminat / hatta teminatsız 

olarak kredi sağlayabilir ve faaliyet alanları  genişler .Tersi ise büyük 

teminatlar vermek mecburiyetinde kalır. Ticaretin ana unsurları; Fiyat, ödeme 

şekli, teslim zamanı, kalite olarak bilinir. 

Uluslararası alışverişlerde bu detaylar “Akreditif” ile formulize edilmiş 

olup, güvenilir bankaların tavassutu ile ticaret gerçekleşir. 

Karşılıklı GÜVEN ve itimadın önemli ölçüde oluşturulabildiği ortamlarda , 

bu tür işlemler minimize edilerek  dış ticaret daha kolay  gerçekleşir. Ticaret ve 

ihracatın hız ve boyutu artar. 

İnsanlığın doğuşuna kadar uzanan ticaret mesleği aynı zamanda peygamber 

mesleği olup, tüm mesleklerin ortak çıktısıdır. Bu mesleğin her noktada şart ve 

ana unsuru “güven ve dürüstlük” ‘tür. 

 Bu hasletler ile yapılan  faaliyetler sonucunda kazanılan en büyük servet ise 

itibardır. Bu palalelde yapılan ticaret aynı zamanda ibadet ile eşdeğer olup 

toplumun , ülkelerin değerini her ortamda yükseltir. Yoksa çok tedavisi 

mümkün olmayan yaralar açar.  

Peygamberimizce teşvik edilen ticaretin çok önemli bir şartıda “Kalite 

ve Ödeme” unsurlarıdır. 

“Ticaretin önemi, Rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettir”, 

“ Ödemenin gerekliliği ve önemi şu hadisi şerifle ne güzel ifade etmiştir. 

              
Fettah GÜVENTÜRK 
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“En iyiniz borcunuzu ödeyeninizdir;” 
 

Borcu olan ödeme imkanı olunca hemen borcunu ödemelidir. 

İstemeğe vakit bırakmadan önce, kendi eli ile ve ayağına gidip 

vermelidir. Onu, birisini göndermeğe mecbur bırakmamalıdır. 

Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “En iyiniz, borcunu iyi ödiyeninizdir”. 

Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Ödünc alan bir kimse, iyice 

ödemeği niyet ederse, borcunu ödemesi için, melekler ona duâ 

eder”. 

Bir kimse, malı olduğu halde, borcunu ödemeği bir saat 

geciktirirse, zâlim ve âsî olur. Namaz kılarken de, oruc tutarken de, 

uykuda da, yani her an, la’net altında bulunur. Borc ödememek öyle 

bir günahdır ki, uykuda bile durmadan yazılır. 

Malı olmak, parası çok olmak demek değildir. Satılık birşeyi olup 

da, satmazsa, günah işlemiş olur. Değeri düşük olan para veya işe 

yaramıyan mal vererek öder ve bunu hak sâhibi beğenmeyerek 

alırsa, yine günah olur. Onu râzı etmedikce, yani gönlünü 

almadıkca, günahtan kurtulamaz. Çok kimseler bunu düşünmez, 

ama büyük günahlardandır. 

Bunun için geç ödemeyi kâr bilmemelidir. Ödeme imkanı olunca 

hemen borcunu ödemelidir. Borcunu ödemeden nafakanın dışında 

başka şey almamalıdır. Maalesef zamanımızda çok kimse borcu 

dururken, arabasını, ev eşyasını yeniliyor. Hatta bazıları borsaya 

giriyor. Başına birçok işler geliyor; hem dünyası hemde ahıreti 

mahvoluyor. 

                             Hadis-i Şerif 
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En Büyük Servet Dürüstlüktür 
 

 İnsanlığın varoluşu ile başlayan ekonomik yaşam süre gelen ticaret 

zincirini burada özetlemek çok zordur. Ancak toplumun en küçük 

biriminden en büyüğünün yaşamına kadar bu ortak faaliyeti tanımayan 

kimseye rastlamak mümkün değildir. İlk çağlarda küçük boyutlarda takas 

şekliyle başlayan ticari faaliyetler,sanayinin gelişmesi, ulaşım ve iletişim 

araçları, ülke ve bölge potansiyeli gibi benzer faktörlerinde etkisiyle 

uluslararası boyutlara kadar yükselmiştir. Genel anlamıyla, ticaret, bir 

toplumda üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir para karşılığı el değiştirmesi 

şeklinde ifade edilir. Mal ve hizmetlerin arz ve talep dengesi, ödeme 

şekilleri (peşin ve vadeli) üretim maliyetleri fiyatların oluşmasında başlıca 

etkendir. Kalite, marka ve kalite güvencesi, hizmetlerin devamlılığı, rekabet 

ortamı reklam gibi hususlar bu oluşumda önemli etkendir. Fiyatların 

yüksekliği kalite unsuru ile beraber müteala edilmelidir. Yani kalite arttıkça 

fiyatlarda artmaktadır. Satın alınacak mal ve hizmetlerin kalitesi, teslim 

zamanı fiyatı, ödeme şeklinde müteşekkil anlaşmalara uymak şartı vardır.    

Bazen bu şartlar sözlü, bazen de yazılı olabilir. Anlaşma süresi içinde 

taraflardan biri şartlardan bazılarını istismar ederse ticaretin akışımı kesilir 

ve ticarette en gerekli olan itibar ve itimat müessesesi yara alır. 

  “Rızkın onda dokuzu ticarette ve cesarette” mealindeki hadisde önemine 

değinilen ticari faaliyetlerin en büyük şartı dürüstlük ve doğruluktur. 

Zaman, zaman görülen arazi davranışların gerçek ticaretle ilgisi yoktur. Bu 

tür faaliyetler ticareti lekeler. Bu değişik tabirle ticareti, vücuttaki kan devri 

daimine benzetebiliriz. Zira bir tıkanıklık veya bir uyumsuzluk ticari 

birimlerin dolayısıyla toplumun kriz geçirmesine sebep olur. Ticareti fiilen 

başlatan ve sürdürecek olan en yüce varlık insan unsurunda olması gerekli 

en büyük özellik ve haslet dürüstlüktür. 

Bu hasletle yapılan faaliyetlerin sonucunda kazanılan en büyük servet ise 

itibardır. Manevi inançla ve servetle yapılan ticari faaliyetler aynı zamanda 

bir nevi ibadettir. Dolayısıyla bu tarzda çalışan kurumların ve ülkelerin 

ekonomisi gelişir, zenginliği artar. Aksi takdirde gerek şahsına gerek 

ülkesine yararı olmayan kötü örnekler çoğalır, toplum yara alır ve ülkeler 

geri kalır. Ticaretle beraber sanayileşmekte zorlaşır.  

   Uluslararası itimat ve dürüstlüğün resmi versiyonu “Akreditif” olarak 

belirlenen dış ticaret teminatlarıdır. Bu tür teminatlara rağmen; 

“ Dürüst tüccar ahirette peygamberler, şehitler ve  

sıddıklarla beraberdir.” 
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Ey Oğul ;  
 

 Dünya’ ya gelmenin, insan olmanın amaçları sırayla: sağlıklı olmak, ana 

baba evlatlarla beraber; mutlu yaşam sürmek ve aileye / topluma yararlı insan 

olmaktır. Bu amacın yolu da; Uygun iş sahibi olmak, yeteri miktarda varlık 

sahibi olup temel ihtiyaçları karşılayabilmek, belirli bir oranda sırayla, 

yakınlara (evlat, kuzen, amca, dayı ) ve toplumun diğer kesimlerine faydalı 

olmak. Bu temel amaçlara ulaşabilmenin yol ve metodlarını sırayla ve ifrata 

gitmeden izlerken kırmızı çizgi ve bölgelerden kaçınmak korunmak şartı var. 

Yoksa bu kırmızı çizgiler trafik kazası misali kazalara hatta felaket ve ölümlere 

sebep olur, bir ömür boşa geçer. O halde mavi ve kırmızı çizgileri özetleyelim. 

 MAVİ / uygun yol ve metodlar; çalışarak, iş ve meslek sahibi olmak, 

hayat boyu öğrenmek, öğretmek, temel ihtiyaçlar için varlık sahibi olmak, 

ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ticaret ve işinizde azami derecede Güvenilir 

ve Dürüst olmak, müşterek yaşamımızda SEVGİ, SAYGI duyguları ile dolu 

olmak. Zira bu duyguların karşılığını aynen görebilirsiniz. 

 Yaşamımız boyunca uyumlu, barışık, yumuşak, hoşgörülü, mütevazi, 

şeffaf, şevkatli ve iyi kalpli olunuz. İşiniz ve yaşamınızda, özelikle borcunuza 

ve zamanlamaya şiddetle sahip çıkınız. İnanç ve manevi değerlere önem 

veriniz, sorumluluklarınızı iyi tayin ediniz. 

 Harcamalarınızda;Tasarruflu ve cömert, temkinli ve tedbirli olunuz ve 

ifrata asla kaçmayınız. Zira keskin sirke kabına zarar verir. Planlı, düzenli, 

temiz ve intizamlı olunuz. Konuşma tarzınıza dikkat ediniz. Zira insanlar 

kıyafetleri ile karşılanır, hal ve hareketleri ile uğurlanır. 

 Evet sevgili oğul mavi çizgileri izlerken heran kırmızı çizgi ve 

bölgelerden uzak durun,verilen ve sahip olduğun nimetlerin şükrünü asla 

unutmayın.  

Bu kırmızı çizgilerin biri veya bir kaçı özetle: Tembellik, işi sevmemek, 

çalışmamak veya az çalışmak. Harcamalarda müsriflik. Zira israf insanı fakir, 

tasarruf zengin yapar. 

 Uyumsuzluk,geçimsizlik, güvensizlik, yalan, iftira, kötü 

alışkanlıklar.Gurur, kibir, egoizm, sevgi saygı eksikliği de insanı fakir yapar, 

yalnız kalır. Zaman ve sözünde durmamak kötü bir alışkanlıktır. 

 Aşırı kırıcı olmak, uzun süre küs kalmak, kıskançlık, çekememezlik, 

samimiyetsizlik, gizlilik, küstahlık, kindarlık, riyakarlık, küfürbazlık, 

alınganlık, kompleks gibi davranışlar ve negatif tavırlar insanı sevimsiz ve 

yalnız bırakır.Kırmızı çizgilere geçiş, doğrulara eksik riayet  insanı mutsuz ve 

fakir ve yanlız bırakır. Eğer doğruyu ve mutluluğu istiyorsak kırmızı 

çizgilerden kaçıp mavi bölgelerde gezip tozunuz. Mavi bölgeler öncelikle 

ticaret yapan insanın kar ve kazanç değerlerini arttırır. Kısacası kazançlı bir 

insan olursunuz.  
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Mutluluğa Giden Altın Öğütler 
 

 Sevgi kapasitesini geliştirin, 

 Sevgi elini önce siz uzatın, 

 Her gün kendinize biraz sessiz zaman ayırın, 

 Daha iyi bir dinleyici olun, 

 Eleştirme isteğinizi bastırın, 

 Daha ılımlı bir kişi olun, 

 Olumsuz düşünceleri atın, iyimser olun, 

 Hayatı olduğu gibi kabul edin, 

 Daha sabırlı olun, 

 Fırsat oldukça iyilik yapın, 

 Alçak gönüllü olmaya çalışın, 

 Sahip olduklarınızı düşünün, 

 Dostlarınızdan bir şeyler öğrenmeye açık olun, 

 Bulunduğunuz konumdan mutlu olmaya çalışın, 

 Hizmet vermeyi, yararlı iş yapmayı değişmez amaç haline getirin, 

 Yeteneklerinizi kullanınız, 

 Zaman zaman gülünüz, 

 İnançlarınızı kullanın, 

 Boş vakitlerinizi azaltın, 

 Müzik, spor gibi hobilerinizi kullanınız 

 Stres ve hırçınlıklardan uzak kalın, 

 Mutluluk paylaştıkça çoğalır, 

 Mutluluğun 4 Şartı;  Sevgi / Saygı / Sağlık / Başarı, 

 Temiz, düzenli ve planlı olunuz, 

 Paylaşımcı ve özverili olunuz, 

 Tasarruflu ve cömert olunuz, 

 Aşırılık ve azgınlıktan kaçınınız, 

 Tedricen ve devamlılığı esas alın. 
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