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ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ 
KİTAP KULÜBÜ 

 
Bu belgenin kapsamı, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği (“AGD”) tarafından 06.11.2022 tarihli Kitap 
Kulübü buluşmasının raporudur. 
 

Bu belgenin dayanağı, AGD Tüzüğü uyarınca hazırlanan Kitap Grubu Yönergesi’nin 3.5.5 maddesinde 
yer alan “[Moderatör], Görüşleri tek sayfalık yazılı bir rapor olarak hazırlar.” ibaresidir. 
 

Bu belgenin içeriğinde, AGD Kitap Kulübü buluşmasında (i) fikirlerini yazılı olarak paylaşan üyelerin 
gönderileri, (ii) dile getirilen fikirlerin genel bir özeti, (iii) oluşturulan kitap önerileri listesi, (iv) bir sonraki 
buluşma için kararlaştırılan kitabın bilgileri yer almaktadır. 
 

 

“BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE” 
 

 
“Siz nasılsanız ülkeniz de öyle olacaktır. İşe önce 
kendinizden başlayın, binayı sonra inşa edersiniz. 
Ruh ve şevkini kaybetmiş bir topluluk olarak, 
parmağınızı bile kıpırdatmadan ve risk almadan  
bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Yeni bir hayat 
kurmak istiyorsak bunu çıplak elle yapamayız. 
Askerlerden din adamlarına, profesörlerden 
öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar 
her meslekten toplumun ileri görüşlü ve aydın 
kesimi, halkın refahı ve ülkenin kalkınması için 
çalışmalı ve hayatlarını bu amaca 
adamalıdırlar.Değişimlerin gerçekleşebileceğine 
olan umut ve ülkede yaşam koşullarının 
iyileştirilmesinin halkın elinde olduğu ve bunun 
için her bir vatandaşın sorumluluk alması 
gerekmektedir.” Pelin Yücel 
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, birçok ülkede uygar 
ve çağdaş ulusal devletin kurularak geliştirilmesi 
için uyulması gereken kesin bir reçete olarak 

değerlendirilmiştir. Bir ülkede ekonomik ve 
kültürel atılımın gerçekleşmesi için her şeyden 
önce tutarlı ve iyi düşünülmüş devlet 
politikalarının uygulamaya konması 
gerekmektedir. Aksi halde gayretli insanlar 
tarafından ortaya konulan kişisel çaba ve emekler 
sonucu elde edilen başarılar tıpkı suyun -kumda 
kaybolması gibi yok olup gidecektir.Dicle Yıldız 
Finlandiya, bir zamanların “bataklıklar ülkesi” 
dönüşüm hikayesinde kendini eğitime adayan, 
çalışkan, azimli, ahlaklı,samimi,rol model 
kahramanlar var.Kahramanların içinden çıktığı 
“halk” kendisi de; birey olarak aile olarak üretici 
Tacir,her neyse onun en iyisi olmaya çalışarak en 
az lideleri kadar dönüşüme yön veriyor.Aydınların 
halka dönerek kimseyi hor görmeden herkese 
tek tek değer verip emek harcaması başarıd kilit 
rol oynuyor. Sevil Yıldırım 
 

 
 

Grigoriy Petrov tarafından kaleme alınan “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” isimli kitap, tüm yoksulluğa, 
imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde her meslekten 
insanın omuz omuza bri dayanışma sergileyerek ülkelerini geri kalmışlıktan kurtamak için nasıl büyük 
bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak bir şekilde gözler önüne serdiklerinden 
bahseder. Kitabın Türkçe yayınlanan birçok baskısının önsözünde “Kitabın asıl sahip olduğu değer, 
bize Finlandiya’yı anlatması değil, nasıl bir toplum olduğumuzu ve olabileceğimizi bütün açıklığı ile 
göstermesidir.  
 
 

 
KİTAP ÖNERİLERİ 

 

Yaşamak Sevmek ve Öğrenmek • Leo Bucaglia 
Evet – Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak • 
William Ury, Roger Fischer, Bruce Patton 
Var Mısın? • Doğan Cüceloğlu 
Şiddetsiz İletişim • Marshall B. Rosenberg 
Tanrılar Okulu • Stefano D'Anna 
Seninle Başlamadı • Mark Wolynn 
Hayatınızdaki Çatışmalardan Kurtulun • Dale 
Carnegie 
Yardım Etmenin Düzenleri • Bert Hellinger 

08.01.2023 • KİTAP KULÜBÜ BULUŞMASI 
 

“SEN BİTTİ DEDİĞİNDE-MÜZAKERE VE 
ARABULUCULUK SANATI” • CHRIS VOSS 

“Hayat, müzakere yapmanızı gerektiren 
görüşmelerden oluşur.Satıcılarla, patronunuzla, 
ev sahibinizle hatta eşinizle yaptığınız 
görüşmeler….”Seb Bitti dediğinde” duygusal 
zekanızı ve sezgilerinizi artırarak müzakere 
alanında sizi bir üst seviyeye taşıyacaktır” 
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