DEĞİŞİM VE LİDERLİK
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“Toplayın gül goncalarını
şimdi zamanı varken,
Bugün size gülen bir çiçek
Yarın olacak bir diken.”
Lord Byron

“Her şey bir başka şeye dönüşür ve hiç bir şey aynı kalmaz.”
Heraklitus

“Aynı nehire iki kez girmek mümkün değildir.”
Heraklitus

Her şey akar, hiçbir şey sabit değildir.”
Heraklitus
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“Bugün dün değildir; kendimiz, düşüncelerimiz ve yaptığımız işler değişiyor.”,
Thomas Carlyle

“Değişim değişmezdir.”
Benjamin Disraeli

“Her şey değişir, hiç bir şey yokolmaz.”
Ovid

“Dünya kurulmuş değildir,
Daima değişecek, solmayacaktır...
Hiç bir şey doğmamıştır; hiç bir şey ölmeyecektir.
Her şey değişecektir.”
Alfred Lord Tennyson

“Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgara göre ayarla.”
Xsentius

“Geçecek şey geçer, esecek rüzgar eser. Ebedi huzur bu poyrazlardan mütessir
değildir.”
Viktor Hugo

“Evrim ancak en yüksek mükemmeliyetin ve en üstün mutluluğun kurulması ile sona
erebilir.”
Herbert Spencer

2

“Yaşam kesintisiz bir evrim sürecinde gelişme göstermiştir.”
Herbert Spencer

“Her şey değişir ve hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Doğa herşeyi değiştirir ve herşeyin
şeklini değiştirmeye zorlar.”
Lucretius

“Her şey değişir. Her şey yerini bulur ve sonra yok olur.”
Euripides

“Kültürel evrim insan aklının bilinçli bir şekilde oluşturduğu kurumların sonucu
değildir.”
Friedrich A.von Hayek
“Ülkemizin amacı, ulusumuzun ülküsü bütün dünyada tam anlamıyla uygar bir toplum
olmaktır.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Uygarlık yolunda yürümek ve başarı kazanmak hayat şartıdır.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Sosyal bünye, daima gelişen ve tekamüle yönelmesi zaruri olan bir durumdadır. İlim
ve teknik ise, her an icatlara, yeniliklere açıktır. İşte bu durum karşısında, insanların
istek ve ihtiyaçları, hem maddi, hem manevi sahada, daima çoğalan bir şekilde
gelişir. Tarihin seyri içinde hiç bir prensip doğmatik bünyesini muhafaza edemez.
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Onun için Türk milleti, yaşadığı çağın medeniyet seviyesinin icaplarını yerine
getirmek mecburiyetindedir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Dünya korkunç bir hızla ilerliyor. Biz bu hızın dışında kalabilir miyiz.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat’i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve
kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.”
M.Kemal Atatürk

“İlerleme, hızlı ya da yavaş mutlaka varolacaktır.”
Condorcet

“Gelişme bir şeyi daha iyi yapmayı amaçlar. Gelişme hiçbir zaman sona ermeyecek
bir faaliyettir.”
Peter Drucker

“Başkalarından sana bir şeyler kazandıracak şeyler öğren.”
Terence

“İki günü bir olan bizden değildir.”
Hz. Muhammed
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“Yeni çareler uygulamayan, yeni belalar beklemelidir. Çünkü zaman en büyük
yenilikçidir.”
Francis Bacon

“Değişim, hakikatte acı verir, ama gereklidir”
Thomas Carlyle

“Sadece çok akıllılar ve çok aptallar asla değişmezler.”
Konfüçyüs

“Derisini değiştirmeyi bilmeyen yılan ölür.”
Friedrich W. Nietzsche

“Rekabetçi dünya bize sadece iki alternatif sunuyor; ya kaybedeceksin ya da
kaybetmek istemiyorsan değişimi gerçekleştireceksin.”
Lester Thurow

“Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.”
Bertrand Russell

“Sadece

çok

çalışma,

iyi

niyet

ve

çaba

ile

değişim

gerçekleştirilemez.

Transformasyon için bilgiye sahip olma, öğrenme ve uygulama gereklidir.”
W.Edwards Deming
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“Transformasyon derin bilgi gerektirir.”
W.Edwards Deming

“Halkı ikna etmeniz için önce elit kesimi, entellektüelleri ve iş adamlarını ikna
etmelisiniz.”
Ludwig von Mises

“Dünle birlikte gitti, cancağızım
Ne varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”
Mevlana Celaleddin Rumi

“Eğer sizi ileriye götürürsem beni takip edin!
Eğer sizi geriye götürürsem beni öldürün!”
Ngo Dinh Diem

“Köle olarak yaşamak isteyen bir halkı özgür kılmaya çalışmak gibi, özgür yaşamak
isteyen bir halkı köle durumuna getirmeye uğraşmak da zor ve tehlikelidir.”
Niccolo Machiavelli

“Titus Livius’ Hunc exitum habuit vir, nisi in libera civitate natus esset, hemorabilis’
(özgür bir kentte doğmamış olsaydı ünlü kalabilecek bir adamın sonu böyle oldu) der.
Bu sözde iki şeye dikkat etmelidir: Birincisi kokuşmuş bir kentte ün arayan bir kimse,
yasalara göre yaşayan bir kentte göstereceği davranıştan farklı davranmalıdır;
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ikincisi, kişiler davranışlarında ve haydi haydi büyük işlerinde, yaşadıkları zamanlara
dikkat etmeli ve kendilerini bu zamanlara uydurmalıdırlar.”
Niccolo Machiavelli

“Değişimin

sorumlululuğu

bizlerdedir.

Kendimizden

başlamamız

gerekiyor.

Gözlerimizi yeni olana, şaşırtıcı ve radikal görünene erkenden kapamamayı
öğrenmeliyiz.”
Alvin-Heidi Toffler

“Ne kadar az korkarsak, o kadar az tehlikedeyiz.”
Titus-Livius

“Erdemi öğretmemek, öğrenmemek, adaletle karşılaşıldığında onu benimsememek
ve iyi olmayanı değiştirememek; işte benim kaygılarım.”
Konfüçyüs

“Reformların bir ucu kendi ayağına dokunmadığı sürece herkes reformucudur.”
Edgar Watson Howe

“Başarılı bir hareket başına vurulduğunda kuyruğu ile, kuyruğuna vurulduğunda başı
ile, orta kısmına vurulduğunda hem başı, hem kuyruğu ile hareket eden hızlı bir yılan
gibi olmalıdır.”
Sun Tzu
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“Bugünün ütopyası yarının canı ve kanıdır.”
Viktor Hugo

“Birazcık isyan her zaman iyidir... İsyan fiziki dünyadaki fırtınalar gibi politika
içerisinde de gereklidir. İsyan devletin sağlık içinde yaşaması için gereklidir.”
Thomas Jefferson

“Bazen, mevcut olan bir yasaya itaat etmek kötüdür.”
Thomas Aquinas

“Bugüne hazır olmayanın yarına hazır olması daha zor olacaktır.”
Ovid

“İlerleme ve reform ancak kurallar değiştirilirse gerçekleşebilir.”
James M. Buchanan

“Yeni bir ekonomik çağı yaşıyoruz. Yönetim başarı için harekete geçmeli,
sorumlulukları öğrenmeli ve değişim için liderlik üstlenmelidir.”
W.Edwards Deming

“Ne kadar geriye bakabilirseniz, o denli ileriyi görebilirsiniz.”
Winston Churchill

“Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşam koşuludur. Bu yolda
duraklayanlar ya da bu yolda ileri değil geriye bakma cahilliğinde ve aymazlığında
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bulunanlar genel uygarlığın coşkulu selinde boğulmaya mahkumdurlar. Efendiler,
uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşamda, iktisatta, bilimde,
fende başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Yaşama ve geçime
egemen olan koşulların zamanla değişmesi, gelişmesi ve yenilenmesi zorunludur.
Uygarlığın, keşiflerin, fennin harikaları cihanı değişiklikten değişikliğe götürürken,
böyle bir devirde yüzyıllık köhne zihniyetlerle, geçmişe bağlılıkla varlığını sürdürmek
mümkün değildir.”
M. Kemal Atatürk

“Bugünün sorunları dünün çözümlerinden kaynaklanır.”
Peter Senge

“Anayasa içerisindeki mevcut tüm iyi kuralları korumamız gerektiğini savunan bir
muhafazakar ve bütün kötü kuralları kaldırmamız gerektiğini savunan bir radikal
düşünce taraftarıyım.”
Benjamin Disraeli

“Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.”
Eflatun

“İşin en önemli parçası başlamaktır.”
Eflatun

“Başlayan yarısını başarmış demektir.”
Horace
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“Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlamak zorundadır.”
Lao-Tzu

“Mimarlarınızın yaptıkları binalar hiçbir temele dayanmıyor. Bu temel bir kez
sağlansa,

herhangi

bir

dev

yapının

inşasına

yardım

elini

uzatmaktan

kaçınmayacağım, ama önce Dos Pusto (Bir yer ver ki dayanayım) diyorum.”
Edmund Burke

“Reform yanlışların düzeltilmesidir; devrim ise gücün transfer edilmesidir.” Jedward
Bulwer-Lytton

“Değişim mutlaka olur. Ancak ilerlemek kesin değildir.”
E.H.Carr

“Bazı şeyler değiştiğinde ve uygun sınırlarını aştığında, bu aynı zamanda o değişimin
ölümü olur.”
Lucretius

“Değişmek, dağılmak; yok olmaktır.
Parçalar oynar yerinden, bozulur düzenler...”
Lucretius
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“Eğer tarihten öğrenilecek bir ders varsa o da amaca ulaşmak için kullanılan kötü
araçların yarattığı deformasyondur.”
B.H.Liddell Hart

“Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez: Değişiklik hep kötülüğe ve
zorbalığa yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir: Her şeyin özündeki bozulma
ve çürüme eğiliminin bizi ilkelerimizden uzaklaştırmasına da karşı koyabiliriz; ama
koca toplumu yeniden kalıba dökmeye, bu kadar büyük bir yapının temellerini
değiştirmeye kalkmak, düzeltecek yerde silip süpürmek, ufak tefek kusurları toptan
bir kargaşalıkla düzeltmek, hastalıkları ölümle iyi etmek, “Devlet değiştirmekten çok
yıkmak isteyen” kimselerin işidir. Dünyanın birden düzeleceği yoktur; ama insan
kendini sıkan şey karşısında o kadar sabırsızdır ki, her ne pahasına olursa olsun
ondan kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk iyileşme
aramaktan hep zarar görür: Durumunda genel bir iyileşme olmadıkça, bir an dertten
kurtulması iyileşmesi demek değildir.”
Michel de Montaigne

“Her şeyi yasa ile düzenlemeye kalkışanlar, reform yapacaklarına deform yapmış
olurlar.”
Spinoza

“Ne kadar fazla değişim olursa, o kadar fazla şey değişmez kalır.”
Alphonse Karr
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“Her hareket ileriye doğru değildir; her değişim de gelişmeye açık değildir.”
Ellen Glasgow

“Her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir.”
Niccola Machiavelli

“Kralların danışmanları, bilgisiz, dalkavuk ya da kendini beğenmiş kimselerdir.
Yükselme tutkusunun, para kaygısının, kendini beğenmişliğin ağır bastığı danışma
kurulları ise tüm yeniliklere kapalıdır. Atalardan kalan en güzel kurumları yaşatmak ve
geliştirmek için hiçbir çaba harcamazlar, ama biri çıkıp onları düzeltmek,
yenileştirmek istedi mi yenileşmeye, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırlar.”
Thomas More

“Devlet memurları, başsız çivi gibidir; içeri sokabilirsiniz ama dışarı çıkaramazsınız.”
Amerikan Atasözü

“Bürokrasi pigmelerin (cücelerin) işlettiği büyük bir kurumdur.”
Honore de Balzac

“Alışkanlıklar insanın ikinci doğasını oluşturur.”
Jean Bastiste Lamarck

“Geleneklere olan sevgi bir milleti hiçbir zaman zayıflatmamış, aksine güçlendirmiştir;
fakat yeni fikirler daima gelmeli ve dünya ileri doğru gitmelidir.”
Sir Winston S. Churchill
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“Gelenek insan yaşamında yol gösteren en büyük şeydir.”
David Hume

“Geleneklerin tiranlığı, insanoğlunun başarıya ulaşmasını her yerde engellemektedir.”
John Stuart Mill

“Önemsenmesi gereken şey, geleneklere olan sarsılmaz inancımız ve bu inançla
özgür, dürüst, hoşgörülü ve bağımsız insanların yaşadığı bir ülke yaratmamış
olmamızdır.”
Friedrich August von Hayek

“Muhafazakarlık, mevcut geleneklerin korunmasıdır.”
Thorstein Veblen

“Dikkatsizce yapılan değişim tehlikelidir; fakat asıl tehlike kör muhafazakarlıktır.”
Henry George

“Herşeyden önce akıl ve mantık kanıtlarına dayanmayan gelenekler, kurallar ve
örgütler

bırakılmalıdır.

Düşünce

ve

toplum

temizlenmelidir.”
Mustafa Kemal Atatürk
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güçlerini

engelleyen

kaynaklar

“Eskiyi canlandır, ama yeniyi de bil;
o zaman öğretici olabilirsin.”
Konfüçyüs

“Toplumun bazı geleneklerine saygı duymam ve onları tercih etmem, yeni ve farklı
şeylere düşman olduğum anlamına gelmez.”
F.A.von Hayek

“Muhafazakarlık nedir? Eski ve denenmişe hayran olmamak, yeni ve denenmemişe
muhalif olmak değil midir?”
Abraham Lincoln

“Statükoyu beğendiğim için savunmuyorum. Aksine, beğenmiyorum fakat, statükoyu
savunmamın

nedeni,

sözleşmeci

temele

isteksizliğimden kaynaklanıyor.”
James M.Buchanan

“Muhafazakar sadece oturup düşünen birisidir.”
Woodrow Wilson

“Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemezsiniz.”
Maksim Gorki

“En yüksek iyi bilgeliktir.”
St.Augustine
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dayanmayan

değişikliklere

olan

“Efendiler,

yaptığımız

ve

yapmakta

olduğumuz

inkılapların

gayesi,

Türkiye

Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mana ve şekilleri ile medeni bir içtimai
heyet haline ulaştırmaktır. İnkılabımızın aslı umdesi budur. Bu hakikatı kabul
etmeyen zihniyetleri tarumar etmek zaruridir. Şimdiye kadar milletin dimağını
paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Her halde zihniyetlerde
mevcut hurafetler kamilen tardolunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat
nurlarını sokmak mümkün değildir.”
M.Kemal Atatürk

“Geleceğin hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum.”
Thomas Jefferson

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.”
Peter Drucker

“Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın.
Ülken için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin
aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, fakat sen buna
direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük,
zayıf, araçsız, hiçe sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri
aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse...
bunu söyleyenlere güleceksin.”
Mustafa Kemal Atatürk

15

“Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır.”
Cicero

“Köle olarak yaşamak isteyen bir halkı özgür kılmaya çalışmak gibi, özgür yaşamak
isteyen bir halkı köle durumuna getirmeye uğraşmak da zor ve tehlikelidir.”
Niccola Machiavelli

“Yönetim bilgi toplumunun jenerik organıdır.”
Peter F. Drucker

“Yönetici hem tilki, hem aslan olmasını bilmelidir. Yalnız aslan gibi olursa tuzakları
sezemez, yalnız tilki gibi olursa kendini kurtlara karşı koruyamaz. Tuzakları
sezebilmek için tilki, kurtları korkutmak için de aslan olmalıdır.”
Niccolo Machiavelli

“Memleketin yararına olan tedbirleri tespit etmek ve senden evvel insanlara
huzur,güven, doğruluk ve iyilik sağlayabilmiş şeyleri devam ettirmek

hususunda

alimler ve arifler ile sürekli olarak görüş ve danış.”
Hz. Ali

“Memurları kendi önüne geçir, küçük hataları bağışla. Bilgeleri ve yetenekleri göreve
getir.”
Konfüçyüs
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“Bırak günün ağarmasını horoz izlesin, bırak fareleri kediler kovalasın.”
Han Fei Tzu

“Komutanların daima yüksek amaçları olmalıdır; bunlar sıradan olan şeylerin
güvenliğine sığınmadan, kendilerini farklı kılacak şeylerin peşinde olmalıdırlar.”
Attila

“Yeterince ileriyi düşünmeyen insanların önünde dertler vardır.”
Konfüçyüs

“Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması
kesindir.”
Konfüçyüs

“Hayal edebilirseniz yapabilirsiniz. Her şeyin bir fareyle başladığını hiç aklınızdan
çıkarmayın.”
Walt Disney

“Ben savaşırken herkes taktiklerimi görebilir; fakat hiç kimse asıl zaferin kaynağı olan
stratejiyi göremez.”
Sun Tzu
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“Eğer ilk önce nerede olduğumuzu bilirsek; ne yapmamız gerektiğini ve nasıl
yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz.”
Abraham Lincoln

“Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için hiçbir rüzgardan fayda yoktur.”
Michel de Montaigne

“Bugüne hazır olmayanın yarına hazır olması daha güç olacaktır.”
Ovid

“Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir.”
Attila

“İleriyi görebilme, enerji, tek amaca bağlılık, Hunların seçimi ve kullanımı, çabalara
değecek bir hedefe bağlılık mükemmel bir komutanın özellikleri haline gelir.”
Attila

“Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal; vizyon olmadan aksiyon ise bir aktivitedir.
Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir.”
Joel Barker

“Amaçsız bir Hun, amacına ne zaman ulaştığını asla bilemez.”
Attila
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“Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur.”
Attila

“Eğer aklını tamamen düşman üzerinde yoğunlaştırırsan, bin mil uzaktan bile askeri
önderini öldürebilirsin. Bu görevini başarıyla yerine getirmektedir.”
Sun Tzu

“Yüksek bir amaca bağlanın.”
Ralph Waldo Emerson

“Eğer daha ileriyi gördüysem, devlerin omuzlarında durduğum için olmuştur.”
Isaac Newton

“Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın.
Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin
strateji yoksul stratejiye üstün gelir – stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkumdur. Bu
yüzden, muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise
önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir.”
Zhang Yu

“Düşmanınızın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından
izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz.”
Attila
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“Önce planlarını hazırla, sonra donanımını sağla. Bu yüzden savaş konusu, stratejik
değerler bölümünden sonra gelir.”
Li Quan

“Ava çıkınca avlanmaya hazır olun. Yanınıza en iyi ok ve yayınızı alın. Ormanda
hayvanları kovalarken size en uygun olan giysileri giyin.”
Attila
“Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer.
Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama
kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur.”
Sun Tzu

“Planlarını anlamak için onları gözden geçir.”
Sun Tzu

“Düşmanın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından izlemeli,
zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz.”
Attila

“Bey adı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig’in lamı giderse, beg adı kalır.” “Bey halkı bilgi ile
elinde tutar; bilgisi olmazsa aklı işe yaramaz.” “İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar
ve akıl ile sona erdirir.” “Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir.”
Yusuf Has Hacib
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“Bey adil olmalıdır.” “Ey hakim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen,
kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.”
Yusuf Has Hacib

“Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine
bakarak tanzim eder.”
Yusuf Has Hacib

“Halkın zengin olması için, doğru kanunlar konulmalıdır.” “Hangi bey memlekette
doğru kanun koydu ise, memleketini tanzim etmiş ve gücünü aydınlatmıştır.”
“Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı
korumalısın.”
Yusuf Has Hacib

“Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat
eder. Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulun da yoludur.”
Yusuf Has Hacib

“Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere arslan kesilir. Eğer
arslanlara köpek baş olursa, o arslanların hepsi köpek gibi olur.”
Yusuf Has Hacib
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“Memleketin direği, temeli, sağlamlığı, esası ve kökü iki şeye bağlıdır. Bunlardan biri
halkın hakkı olan kanun, diğeri de hizmette bulunanlara dağıtılan gümüştür.”
Yusuf Has Hacib

“Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini bir çok
kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır.
Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile,
başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü
onu hiç terketmez.”
Lao-tzu

“Bütün insanların kabiliyetlerine göre bir işi olmalı, bunun aksine hareket edilmesine
padişah izin vermemeli.”
Nizammülmülk

“Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla
pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık...Rüzgarları
arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin.”
Mark Twain
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