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Baþarýnýn Altýn Anahtarý

Neden
kimi insanlar, kapýdan geçerken birbirlerine öncelik vermekte incelik
yarýþýna girer de arabalarýnýn dümenine geçince ifrit kesilirler?

Neden
kimi arkadaþlar, kardeþler, büyükler ile çocuklar ve eþler hep ayný
çukura düþerler. Hangi çukura mý? Birbirini incitici boyutlara varan
aðýz kavgasý çukurlarýna... Eþlerin ayrýlmalarýnýn sebebi çoðunlukla
dillerinin belasý deðil mi?

Bu
sorularý çoðaltabiliriz de asýl soruya gelmek istiyorum. Neden
okullarda &ldquo;Ýnsanlararasý iliþki kurallarý&rdquo; dersi okutulmaz? Ve neden
araba kullanmamýz için kurs ve sýnavlar vardýr da evlilikler için böyle
kurslar açýlmaz? Açýlmalýdýr! Yararý çok olur, zararý hiç yoktur.

Bundan otuz üç yýl önce TÜRKÝÞ sendikalarýndaki liderlik kurslarýnda &lsquo;Beþeri Münasebetler&rsquo; dersi vermem istend
önce derinlemesine inceledim. Halen de inceliyorum ve gözlemliyorum.

Ýþin özetini hemen söylemeliyim: Hayatta, evde, iþte, siyasette, ticarette baþarýnýn birinci sýrrý &lsquo;beþeri münasebetlerdeki
baþarý&rsquo; ile ilgilidir. Önce ana kaynaktan baþlayalým.

Bakýnýz Yaratýcý, Elçisine gönderdiði Kitap&rsquo;ta ne söylemiþ (Al-i Ýmran 159); &ldquo;Allah&rsquo;tan gelen bir rahmet ile
onlara yumuþak davrandýn. Eðer katý yürekli, kaba-saba olsaydýn çevrenden daðýlýr giderlerdi&rdquo;.

Üstünde &ldquo;unutmayýnýz&rdquo; yazýlý kartlarý cebimde taþýrým, duyduklarýmdan, okuduklarýmdan notlar alýr ve sýk sýk
Uzun zamandýr okuyup okuyup düþündüðüm iki ayeti sizinle paylaþmak istiyorum. Size de bir kaðýda yazýp yanýnýzda taþýman
veriyorum. Buyrun (Al-i Ýmran 134); &ldquo;Onlar, bollukta da darlýkta da yoksullara yardým ederler; kýzdýklarýnda öfkelerini
bastýrýrlar; insanlarý baðýþlarlar. Allah&rsquo;ýn sevdiði kullardýr onlar...&rdquo;
Ve (Fussilet 34-35) ; &ldquo;Ýyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüðü en güzel biçimde sav. Bir de bakarsýn ki seninle arasýnda düþm
kiþi sýcak bir dost oluvermiþ.&rdquo;
Deðerli okuyucum, deneyimle bilinir ki &ldquo;Bir düþman çok, bin dost azdýr&rdquo;. Öyleyse düþmanlarý en aza, dostlarý en ç
çýkarmalý deðil miyiz?

HAYATTA BAÞARI ÝÇÝN BEÞERÝ MÜNASEBETLERÝN ALTIN KURALLARI

Gelecek yazýlarda ayrýntýlara gireriz ama þimdilik on altýn kuralýmýzý maddeler halinde yazdým:

1- Ýnsan yaratýlmýþlarýn en kutsalý ve varlýðýn özetidir. &ldquo;Ýnsaný sevmek&rdquo; gerekir.

2- Ýnsanlarla &ldquo;selamlaþmak&rdquo; gerekir. Selam dostluðu arttýrýr, yeni dostlar getirir.

3- Ýnsanlara karþý &ldquo;güler yüzlü&rdquo; olunmalýdýr. &ldquo;Gülümsemesini bilmeyen dükkan açmasýn&rdquo; dermiþ Ç

4- Her &ldquo;insanýn adý&rdquo; sevimlidir, öðrenmek ve onlara adlarýyla hitap etmek yararlýdýr. Elbette hoþlanacaklarý biçim

5- Kimseyle &ldquo;tartýþmaya girilmemelidir&rdquo;. Tartýþmayý kazanýrsan karþýndakini yitirirsin, kaybedersen özgüvenin yar
alýr.
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6- &ldquo;Kimseyi eleþtirme&rdquo;. Hiçbir yararý olmaz. Mutlaka eleþtirmen gerekiyorsa kendi kusurunu söylemekle baþla;
onun bir meziyetini öv; karþýndakinin kiþiliðini koruyarak davranýþýnýn yakýþmadýðýný söyle.

7- Ýnsanlarýn meziyetlerini , &ldquo;iyi iþlerini takdir et ve onlarý öv&rdquo;. Elbette gerçekçi olmak kaydý ile...

8- Ýnsanlara &ldquo;içten ilgi&rdquo; göster...

9- Ýnsanlara &ldquo;ilgilenecekleri konulardan söz et&rdquo;, kendinden söz etmeyi en aza indir, onlarla sohbet eyle.

10- Konuþanlarýn sözünü kesmeden &ldquo;dinlemeyi öðren&rdquo;... Gerçekten dinle, dinler gibi yapma.

Deðerli okuyucum bu yazýmý kes ve sakla... Uygula... Sonucu gözlemle, neye yaradýðýný kýsa zamanda göremezsen bana pos
geri alýrým.

Namýk Kemal Zeybek
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