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YaYaşşamamıın tehditleri varn tehditleri var



Bir vizyon oluBir vizyon oluşşturtur……

•• Vizyon, geleceVizyon, geleceğğe nase nasııl baktl baktığıığındndıır.r.

•• Vizyon, gelecek tasarVizyon, gelecek tasarıımmıındndıır.r.

•• Vizyonun gelip seni bulmasVizyonun gelip seni bulmasıınnıı
bekleme.bekleme.

•• Vizyon, alVizyon, alıınabilecek bir nabilecek bir şşey de ey de 
dedeğğildir.ildir.

•• Vizyon, yaratVizyon, yaratıılmallmalııddıır. r. Senin Senin 
taraftarafıındanndan……



Bir vizyon yaratmakBir vizyon yaratmak……

•• Bir vizyon yaratmanBir vizyon yaratmanıın ilk adn ilk adıımmıı, , 
sabahleyin yataktan sabahleyin yataktan ‘‘onun ionun iççinin’’
kalkmaktkalkmaktıır.r.

•• YaYaşşamamıınnıı ‘‘onun uonun uğğrunaruna’’ geligelişştirip tirip 
iyileiyileşştirecetireceğğin bir in bir ‘‘şşeyeeye’’ sahip sahip 
olmaktolmaktıır.r.



Vizyonla yaVizyonla yaşşamakamak……

•• Vizyon, kendine nasVizyon, kendine nasııl bir gelecek l bir gelecek 
yakyakışışttıırdrdığıığındndıır.r.

•• İşİşte; bu nedenle vizyonsuz bir ante; bu nedenle vizyonsuz bir anıın n 
bile olmamalbile olmamalııddıır.r.

•• GerektiGerektiğğinde deinde değğiişştir; ama kendini tir; ama kendini 
vizyonsuz bvizyonsuz bıırakmaya asla izin rakmaya asla izin 
verme!verme!



SSıınnııffıı gegeççmek, okulu bitirmek?mek, okulu bitirmek?

SSıınnııf gef geççmek ya da okulu mek ya da okulu 
bitirmek, senin vizyonun bitirmek, senin vizyonun 

olamaz.olamaz.

Bundan fazlasBundan fazlasıınnıı hayal etmeli hayal etmeli 
ve tasarlamalve tasarlamalııssıın.n.



GeleceGeleceğğin resmini gin resmini göör!r!

•• GeleceGeleceğği gi göörmekte ya kayrmekte ya kayııtstsıız ve z ve 
tembeliz ya da onu gtembeliz ya da onu göörmek bizi rmek bizi 
korkutuyor.korkutuyor.

•• Halbuki kendi geleceHalbuki kendi geleceğğinin resmini inin resmini 
zihninde gzihninde göörebilmelisin.rebilmelisin.



Hayal etmekten korkma!Hayal etmekten korkma!

Gelecek iGelecek iççin hayalleri ve in hayalleri ve 
tasartasarıılarlarıı olmayan, baolmayan, başşararııllıı

bir gelecek konusunda bir gelecek konusunda 
kendisini bile ikna edemez.kendisini bile ikna edemez.



KolaycKolaycııllııktan vazgektan vazgeçç!!

•• İİççinde yainde yaşşadadığıığımmıız sosyal z sosyal ççevre, evre, 
bizi rahatlbizi rahatlığığa, tembellia, tembelliğğe ve e ve 
kolayckolaycııllığığa ya yöönlendiriyor.nlendiriyor.

•• Halbuki bunlar, aynHalbuki bunlar, aynıı zamanda zamanda 
yaratyaratııccııllığıığın ve yenilikn ve yenilikççiliiliğğin de in de 
öönnüünnüü kesiyor.kesiyor.



Zorluklarla savaZorluklarla savaşşmakmak……

•• Yetenek ve becerilerimizi sYetenek ve becerilerimizi sıınayan nayan 
ve bizi gelive bizi gelişştiren tiren şşeyler, yalneyler, yalnıızca zca 
bizi zorlayan bizi zorlayan şşeylerdir.eylerdir.

•• YYüüzyzyüüzeze geldigeldiğğimiz her zorlu imiz her zorlu 
durum bizi daha yetenekli ve daha durum bizi daha yetenekli ve daha 
becerikli yapar.becerikli yapar.



RahatlRahatlıık bk böölgenizlgeniz……

Kendi rahatlKendi rahatlıık bk böölgenizi lgenizi 
yalnyalnıızca dinlenmek izca dinlenmek iççin in 

kullan; skullan; süürekli irekli iççinde inde 
yayaşşamak iamak iççin dein değğilil……



YaYaşşamamıın kitabn kitabıınnıı bulbul……

•• GerGerççek yaek yaşşam, kitaplardan am, kitaplardan 
ööğğrenilmez.renilmez.

•• Ama kitaplar olmadan asla Ama kitaplar olmadan asla 
ööğğrenilmez.renilmez.

•• DDüüzenli okumayzenli okumayıı farklfarklıılalaşşttıırarak rarak 
ssüürdrdüürrüülebilir klebilir kıılmallmalııssıın.n.

•• Bir gBir güün kendi n kendi anahtar kitabanahtar kitabıınnıı
bulacaksbulacaksıın.n.



Anahtar kitabAnahtar kitabıınnıı ara.ara.

•• KonfKonfüçüçyyüüss: : ““TanrTanrıım, bana kitap dolu m, bana kitap dolu 
bir evle bir evle ççiiççek dolu bir bahek dolu bir bahççe ver.e ver.””

•• MontaigneMontaigne: : ““Ben kitaplarBen kitaplarıımmıı dedeğğil, il, 
kitaplarkitaplarıım beni ortaya m beni ortaya ççııkarmkarmışışttıır.r.””

•• R.W. R.W. EmersonEmerson: : ““ŞŞimdiye kadar kimse imdiye kadar kimse 
bir kitabbir kitabıın den değğerini erini öödememidememişştir; tir; 
yalnyalnıız baskz baskıı tutartutarıınnıı öödemidemişştir.tir.””



PlanlPlanlıı ol.ol.

•• Ne olmak istediNe olmak istediğğine karar vermenin ine karar vermenin 
hemen sonrashemen sonrasıı bir bir ççalalışışma planma planıı
yapmaktyapmaktıır.r.

•• PlanlPlanlıı olarak zamanolarak zamanıınnıı ve ve 
kaynaklarkaynaklarıınnıı etkin ve verimli etkin ve verimli 
kullankullanıırsrsıın.n.

•• PlanlPlanlıı ççalalışışma alma alışışkanlkanlığıığınnıın bir yan n bir yan 
sonucu, planlama ssonucu, planlama süüresini resini 
kkıısaltmassaltmasııddıır.r.



ŞŞans ve planans ve plan

ŞŞans, iyi bir plandan arta ans, iyi bir plandan arta 
kalandkalandıır.r.

Krizlerin bKrizlerin büüyyüük bk bööllüümmüü, , 
plansplansıızlzlııktan doktan doğğar.ar.



Hedeflerin olsun.Hedeflerin olsun.

•• GGüçüçllüü bir hedef, gerbir hedef, gerççekleekleşşme gizil me gizil 
ggüüccüüne sahip bir hedeftir.ne sahip bir hedeftir.

•• YaYaşşayan, soluk alayan, soluk alııp veren ve seni p veren ve seni 
enerji saenerji sağğlayan bir hedeftir.layan bir hedeftir.

•• EEğğer ger güçüçllüü hedefi hedefi 
ddüüşşleyebiliyorsan, onu yapmayleyebiliyorsan, onu yapmayıı
babaşşararıırsrsıın.n.



Hedef seni sHedef seni süürrüüklemeli.klemeli.

•• GGüçüçllüü bir hedef, seni sbir hedef, seni süürrüükleyen bir kleyen bir 
ddüüşşttüür.r.

•• GGüçüçllüü hedefler yaratan insanlar, hedefler yaratan insanlar, 
belirledikleri amabelirledikleri amaççlar ilar iççin yain yaşşarlar.arlar.

•• Onlar yaOnlar yaşşamlaramlarıında sonraki adnda sonraki adıımda mda 
ne yapmalarne yapmalarıı gerektigerektiğğini bilirler.ini bilirler.



Hedefin, bHedefin, büüyyüüllüü aynandaynandıır.r.

Hedefin baHedefin başşararııssıınnıı anlamak anlamak 
istiyorsan, kendi istiyorsan, kendi üüzerindeki zerindeki 

etkisine bakmaletkisine bakmalııssıın.n.
ÖÖnemli olan, hedefinin ne nemli olan, hedefinin ne 

olduolduğğu deu değğil; onun ne il; onun ne 
yaptyaptığıığı, seni nas, seni nasııl tel teşşvik edip vik edip 

yyöönlendirdinlendirdiğğidir.idir.



DiDiğğer elini hater elini hatıırla.rla.

•• ZayZayııf elin ile yazabiliyor musun?f elin ile yazabiliyor musun?

•• Topa daha iyi vurmak iTopa daha iyi vurmak iççin zayin zayııf f 
ayaayağığınnıı geligelişştiriyor musun?tiriyor musun?

•• YapamYapamııyor olabilirsin.yor olabilirsin.

•• Ama Ama öönemli olan nemli olan yapamyapamııyoryor olman olman 
dedeğğil, il, yapmyapmııyoryor olmandolmandıır.r.



SormalSormalııssıın.n.

DeDeğğiişşip geliip gelişşebilirsin.ebilirsin.

Bunu isteyip istemediBunu isteyip istemediğğini ini 
sormalsormalııssıın kendine.n kendine.

Kim ve ne olmak iKim ve ne olmak iççin in 
dedeğğiişşmek istiyorsun?mek istiyorsun?



HiHiççbir bir şşey yapma.ey yapma.

•• ÇÇooğğu zaman du zaman düüşşüünmek, sadece nmek, sadece 
oturup oturup ööylece dylece düüşşüünmek inmek işşten ten 
saysayıılmaz.lmaz.

•• Ama unutmamalAma unutmamalııyyıız ki; dz ki; düüşşüünmek, nmek, 
insan olmaninsan olmanıın en n en öönemli nemli 
farklfarklııllığıığıddıır.r.

•• Buna zaman ayBuna zaman ayıırmalrmalııssıın.n.



ÖÖylece otur.ylece otur.

•• İİnsannsanıın bedeni gibi zihni de n bedeni gibi zihni de 
dinlenmeye ihtiyadinlenmeye ihtiyaçç duyar.duyar.

•• PascalPascal: : ““İİnsannsanıın tn tüüm dertleri bir m dertleri bir 
odada kendi baodada kendi başışına, sessizce ve na, sessizce ve 
uzun suzun süüre oturmayre oturmayıı
becerememesinden dobecerememesinden doğğar.ar.””



GerGerççeeğğin sesini dinle.in sesini dinle.

Kendinle baKendinle başş babaşşa otururken ve a otururken ve 
yalnyalnıızca dinlenirken, zca dinlenirken, 
kendinizin pek ender kendinizin pek ender 

duyabildiduyabildiğğin bir yanin bir yanıınnıın n 
konukonuşştutuğğunu duyacaksunu duyacaksıın.n.

Evreni senin iEvreni senin iççin anlain anlaşışıllıır kr kıılan, lan, 
iişşte bu yante bu yanıındndıır.r.



Liseli olmaktan vazgeLiseli olmaktan vazgeçç..

•• Her eHer eğğitim itim –– ööğğretim dretim dööneminin neminin 
kendine has kendine has öözellikleri var.zellikleri var.

•• Lisede liseli olmak gerekir.Lisede liseli olmak gerekir.

•• Ama Ama üüniversitede ve daha sonra iniversitede ve daha sonra işş
yayaşşamamıında liseli olmaktan nda liseli olmaktan 
vazgevazgeççmemiz gerekir.memiz gerekir.



ÇÇocukluocukluğğuna geri duna geri döön.n.

•• ArtArtıık kendi bak kendi başışına ne yapabilecena ne yapabileceğğini ini 
fark etmenin zamanfark etmenin zamanıı geldi de geldi de 
gegeççiyor.iyor.

•• ŞŞimdi tekrar imdi tekrar ççocukluocukluğğun o masum ve un o masum ve 
haylaz yarathaylaz yaratııccııllığıığına ve yenilikna ve yenilikççiliiliğğine ine 
ddöönmenin zamannmenin zamanıı geldi.geldi.

•• İşİş yayaşşamamıında ihtiyacnda ihtiyacıın olan budur.n olan budur.



UtangaUtangaçç olma.olma.

•• UtangaUtangaçç olma. Ama saygolma. Ama saygııssıız da z da 
olma.olma.

•• GerektiGerektiğğinde kinde kööttüü ggöörrüün, risk al, n, risk al, 
belki saygbelki saygıınlnlığıığınnıı yitir.yitir.

•• Ama Ama kendin ol.kendin ol.



Kendin ol.Kendin ol.

•• Kendini baKendini başşka biriyle paylaka biriyle paylaşş..

•• AAççııl ve incinmeye hazl ve incinmeye hazıır ol.r ol.

•• Kendi bKendi böölgene slgene sııkkışıışıp kalma.p kalma.

•• DDüürrüüst ol ve korkuyu tat.st ol ve korkuyu tat.

•• Ama Ama kendin ol.kendin ol.



İİncinebilirsin.ncinebilirsin.

BaBaşşkalarkalarıındaki incinmeden ndaki incinmeden 
haince bir tat alhaince bir tat alıırrıız.z.

Ama kendimizde gAma kendimizde göörmeye rmeye 
tahammtahammüül edemeyiz.l edemeyiz.

Bunu Bunu ööğğrenmemiz gerekli.renmemiz gerekli.



TVTV’’ni yok et.ni yok et.

•• TVTV’’ni ni öönce sen yok et, nce sen yok et, çüçünknküü
muhtemelen o seni yok ediyor.muhtemelen o seni yok ediyor.

•• GGüünnüümmüüzde bazde bağığımlmlııllığıığın en sen en seççkin kin 
araaraççlarlarıından birisidir O.ndan birisidir O.

•• TV izlerken sen kendi kaynaklarTV izlerken sen kendi kaynaklarıınnıı
ttüüketiyorsunketiyorsun……

•• Hem de medyacHem de medyacıılara para lara para öödeme deme 
pahaspahasıınana……



DDüüşşüün.n.

Sen gerSen gerççekten ekten 
televizyonun olmaytelevizyonun olmayıı

istediistediğğin tarafin tarafıında mnda mııssıın?n?



ÖÖykyküü oku.oku.

•• YaYaşşamamıı ööğğrenmenin yolunda barenmenin yolunda başşka ka 
insanlarinsanlarıın deneyimleri den deneyimleri değğerlidir.erlidir.

•• Bu nedenle onlarBu nedenle onlarıı dinlemeye zaman dinlemeye zaman 
ayayıırmalrmalııssıın.n.

•• BaBaşşararııllıı veya baveya başşararııssıız olmuz olmuşş kikişşilerin ilerin 
yayaşşam am ööykyküüleri her zaman leri her zaman 
ööğğreticidir.reticidir.



Anka kuAnka kuşşu ol.u ol.

•• AnaisAnais NinNin: : ““Derinlemesine yaDerinlemesine yaşşayan ayan 
insanlar insanlar ööllüümden korkmazlar.mden korkmazlar.””

•• Bob DylanBob Dylan: : ““DoDoğğmak imak iççin in 
uuğğraraşşmayan insan, mayan insan, öölmekle lmekle 
memeşşguldguldüür.r.””

•• ‘‘Tahliye olmayTahliye olmayıı bekleme.bekleme.’’



ArkadaArkadaşşlarlarıınnıı terk et.terk et.

•• PaylaPaylaşşmadmadığıığın arkadan arkadaşşlarlarıınnıı terk et.terk et.

•• KarKarşışıllııklklıı olarak herhangi bir konuda olarak herhangi bir konuda 
hedeflerinize adaletle destek hedeflerinize adaletle destek 
olmayan arkadaolmayan arkadaşşllııklardan nezaketle klardan nezaketle 
uzaklauzaklaşş..

•• Kimlerle arkadaKimlerle arkadaşş olacaolacağığına karar na karar 
verirken iyi dverirken iyi düüşşüün.n.



KKööttüümserlerden uzak dur.mserlerden uzak dur.

Sen kSen kööttüümser olma; mser olma; 
kkööttüümserlerden de uzak dur.mserlerden de uzak dur.

Bir kBir kööttüümserle konumserle konuşşuyorsan uyorsan 
yavayavaşş yavayavaşş olanaklarolanaklarıın yok n yok 
olduolduğğunu, funu, fıırsatlarrsatlarıın tehdide n tehdide 

ddöönnüüşşttüüğğüünnüü ggöörrüürsrsüün.n.



Kendini keKendini keşşfet.fet.

•• Hepimizin iHepimizin iççinde kendi inde kendi şşartlarartlarıımmııza za 
uygun bir Newton, bir uygun bir Newton, bir İİbnibni Sina, bir Sina, bir 
Picasso, bir Einstein var.Picasso, bir Einstein var.

•• ÖÖnemli olan, nemli olan, ööncelikle incelikle iççimizdeki imizdeki 
EinsteinEinstein’’ıı fark etmek ve onun fark etmek ve onun 
ortaya ortaya ççııkmaskmasıınnıı sasağğlamaktlamaktıır.r.



DDüüşşlerin olsun.lerin olsun.

•• EinsteinEinstein: : ““DDüüşş ggüüccüü, bilgiden daha , bilgiden daha 
öönemlidir.nemlidir.””

•• HiHiçç kukuşşku yok ki; bilgiye sahip ku yok ki; bilgiye sahip 
olmalolmalııssıın.n.

•• Ama bilgiden yararlanmak iAma bilgiden yararlanmak iççin in 
kendi dkendi düüşş ggüüccüünnüü proaktifproaktif bibiççimde imde 
kullanmalkullanmalııssıın.n.



Korkunun Korkunun üüzerine git.zerine git.

•• Size dSize düünyannyanıın n iyi saklanmiyi saklanmışış bir bir 
ssıırrrrıınnıı aaççııklamak istiyorum:klamak istiyorum:

•• ““Korkunun iyi ve dKorkunun iyi ve düüzenli bir zenli bir 
yayaşşamamıın katalizn katalizöörrüü olduolduğğu bir u bir 
yalandyalandıır.r.””

•• ““Korkunun Korkunun öötesinde gtesinde güüvenli ve venli ve 
ggöörkemli bir drkemli bir düünya var.nya var.””



KorkularKorkularıınnıı kekeşşfet.fet.

•• KorkularKorkularıınnıı kekeşşfet.fet.

•• OnlarOnlarıın n üüzerine git.zerine git.

•• OnlarOnlarıı yenmiyenmişş olmanolmanıın verdin verdiğği i 
cocoşşkuyla zihninin kuyla zihninin öözgzgüürlrlüüğğüünnüün n 
keyfini yakeyfini yaşşa.a.

•• Unutma; korku, Unutma; korku, ööllüümden daha mden daha ççok ok 
fazla insan fazla insan ööldldüürrüür.r.



Korku yenmek iKorku yenmek iççindir.indir.

Korkunun Korkunun üüzerine git.zerine git.

Onun ancak bir kaOnun ancak bir kağığıttan ttan 
kaplan oldukaplan olduğğunu unu şşaaşışırarak rarak 

ggööreceksin.receksin.



““HayHayıırr”” de.de.

•• ““EvetEvet”” demek olumlu anlam tademek olumlu anlam taşışır r 
gibidir.gibidir.

•• Ama Ama ““HayHayıırr”” demeyi de bilmek demeyi de bilmek 
gerekir.gerekir.

•• YYüüzzüüne ne ““HayHayıırr”” demeyi demeyi ööğğrendirendiğğin in 
ilk kiilk kişşi kendin olmali kendin olmalııssıın.n.



Haylaz ve disiplinli ol.Haylaz ve disiplinli ol.

ÖÖzsaygzsaygıı, disiplinin , disiplinin 
meyvesidir.meyvesidir.

SaygSaygıınlnlıık duygusu, insank duygusu, insanıın n 
kendi kendine kendi kendine ““HayHayıırr””
diyebilme yetenediyebilme yeteneğğiyle iyle 

birlikte gelibirlikte gelişşir.ir.



Bitir.Bitir.

•• Bitirici biri ol.Bitirici biri ol.
•• William JamesWilliam James: : ““HiHiççbir bir şşey, ey, 

tamamlanmamtamamlanmamışış bir gbir göörevi revi 
ssüürdrdüürmeye rmeye ççalalışışmak kadar yorucu mak kadar yorucu 
dedeğğildir.ildir.””

•• ““BugBugüüne kadar tamamladne kadar tamamladığıığım im işşlerler””
diye bir liste sunabilmek ne diye bir liste sunabilmek ne 
keyiflidir!keyiflidir!



BasitleBasitleşştir ??????tir ??????

ondoondo

kuzkuz



BasitleBasitleşştir !!!!!!......tir !!!!!!......

ondoondo

kuzkuz



BasitleBasitleşştir.tir.

•• YaYaşşamamıınnıızzıı yalyalıınlanlaşşttıırdrdığıığınnıız, z, 
basitlebasitleşştirditirdiğğiniz takdirde, daha iniz takdirde, daha 
net odaklanabilirsin.net odaklanabilirsin.

•• İİstedistediğğin yain yaşşam am üüzerine ne denli zerine ne denli 
odaklanodaklanıırsan, ona ularsan, ona ulaşşman da o man da o 
denli hdenli hıızlzlıı olur.olur.

ondoondo

kuzkuz



Sana sSana sööylylüüyorum:yorum:

1.1. GerGerççek bir dostla iek bir dostla işşbirlibirliğği yap.i yap.

2.2. DoDoğğru insanlarla birlikte ol.ru insanlarla birlikte ol.

3.3. İİzleyecezleyeceğğin bir in bir ‘‘modelmodel’’ seseçç..

4.4. HatalarHatalarıından ve bandan ve başşararıılarlarıından ndan 
ders al.ders al.

5.5. Kendini baKendini başşararıı adadıına yeni na yeni 
deneyimlere adeneyimlere açç..

ondoondo

kuzkuz



Kariyer ?Kariyer ?



SabrSabrıın in iççin tein teşşekkekküür r 
ederim.ederim.

ŞŞimdi kendini doyasimdi kendini doyasııya ya 
alkalkışışlayabilirsin.layabilirsin.


