
Kitap bir ihtiyaçtır.



Üçünü de şimdi 
yapabilirsiniz: 

Dünü telâfi, bugünü 
kurtarma, yarına 

hazırlık.





İdris EREN





“Zamanın sırrı: 
Ehem olanı, en 

mühim olanı 
takdim etmektir. 
Vakti, zamanı en 

evlâ olana, en 
layık olana sarf 

etmektir.” 
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TAKDİM

Gün batımını dün batımı kabul ederek “Bir gün daha bitti/k!” 
diyenler, zili çalıp öylece kapılarda beklemek yerine daha 
kapıya gelmeden anahtarlarını hazırlayanlar, her şeyi düş îcabı 
yapmaya özen gösterirler. İş îcabı yaptıkları şeyler için de “Hiç 
eğlenceli değil!” diye yakınmazlar kesinlikle. Eğlenecek vakti 
yoktur onların.

Başkaları eğlenedururken onlar kendilerini yollara vurur. Hayat 
yolunda yaptıkları hız da hayattan aldıkları haz da artarak devam 
eder.

Hayal kırıklıkları yaşayabilirler.

Emin olun, herkes hayal kırıklığına uğrayabiliyor.

Onlar hayâllerini büyütme, değiştirme, iptal etme haklarına 
da sahiptir. Çünkü onların hayalleri, gerçekleşmek üzerine 
kurulmuştur ve gerçekleşmek üzeredir.

Hayal, tohumdur. Tohum, ne kadar büyüktür? Bunu onlar bilir; 
fakat hayalleri gerçekleştiğinde, duaları kabul edildiğinde bunu 
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müşahede edenler de olur.  Onlar, onlara da olanlara da pek 
aldırmazlar. Dünya görüşlerinin bu dünyayla pek ilgisi yoktur.

Durmadan, evet hiç durmadan güzel işlerle meşgul olurlar. 
Zaman duruyor mu ki insan dursun?

Güzel işler demişken, zaman görecelidir; fakat güzellik göreceli 
değil.

Doğumla ölüm arasında dönüm noktaları vardır. O noktalardan 
sonra yeni hikâyeler başlar. Bir nokta bazen binlerce kitaptan 
oluşur, bazen güzel bir cümleden:

“Vakti, nakdi, ömr-i azizi israf etmeyin!”

Bu tavsiyeyi emir kabul edenler, gerçek başarının iyi işler yapmak 
olduğunu bilen zaman sarraflarıdır.

Mekanda nokta’nın, zamanda ân’ın kıymetini bilen bu 
kahramanların hikayeleri, “Tüm zamanların…” diye başlayan 
bütün başarılardan ve rekorlardan daha gerçektir.

Onlar başkalarının “Bugün havamda değilim.” dedikleri 
durumlarda kendilerini motive etmeyi bilirler. İyi zaman, kötü 
zaman ayrımı yapmadan tüm zamanlarında coşkuyla çalışırlar. 

Onlar, dinlenmek için ayaklarını uzatmazlar, yorularak hayatlarını 
uzatırlar. Tüm zamanların en büyük başarı hikayelerini yazan bu 
kahramanlar, tüm zamanlarını hikâyelerine ayırırlar.

Siz de kahramanları arasına katılacağınız hikayenin dünyadan 
ahirete uzanacak bir mutlulukla devam edeceğinden emin olun. 
Fâciâyı mâcerâdan ayıran, kötü âkıbettir.

Hayat bazı riskler barındırır. Yatırım yapmak risk almaktır, 
para kazanmak için para harcarsınız. Zaman kazanmak için de 
zaman harcanabilir, bu da bir yatırımdır. Bu kitabın, hayatınıza 
dokunması ve kendisine / kendinize ayırdığınız zamana değmesi 
ümidiyle…

İyi, hızlı, verimli okumalar...



İnsan o kadar 
hırslı ki hayat ona 

yetmiyor.

Hayat o kadar 
uzun ki sadece 

dünyada bitmiyor. 




