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‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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‹nsan›n
kendi yap›s›n›
tan›mas›, bilmesi
insanl›¤›n›n
ﬂart›d›r.

‹ﬂte Halimiz
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‹ﬁTE HAL‹M‹Z

Biz kendimize
sayg› duymak istiyoruz.
Baﬂaranlara seyirci de¤il,
yar›ﬂç› olmak istiyoruz.
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EY ‹NSAN;
KEND‹N‹ NE KADAR TANIYORSUN?
Hiç düﬂündün mü? Neyin ad›na yaﬂ›yorsun? Yaﬂaman›n gerçek amac› nedir?
Samimiyetle ve gerçekçe kendimize
döner ve içinde yaﬂad›¤›m›z hayata bakarsak görürüz ki;
Kendimize yak›ﬂt›ramad›¤›m›z, insan›
küçük düﬂürüp, mahçup eden bir sürü
al›ﬂkanl›klar›m›z var. Her gün ﬂikâyet etti¤imiz ve baﬂ edemedi¤imiz bu yanl›ﬂ al›ﬂkanl›klar›m›z›n bask›s› alt›nda eziliyoruz.
‹stedi¤imiz çok ﬂey var ki; iyi, güzel
ve do¤ru oldu¤unu bildi¤imiz halde
yapam›yor; çirkin, kötü, zararl› ve yanl›ﬂ oldu¤unu bildi¤imiz çok ﬂeyi de
yapmamak istedi¤imiz halde yine yap›yor, kendimize güç yetiremiyoruz.
Büyük bir irade zay›fl›¤›m›z var. Verdi‹ﬂte Halimiz
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¤imiz kararlar› kendimiz bozuyor, verdi¤imiz sözlerden kendimiz dönüyoruz. Bu
halimizden de utan›yor ama yine de kararlar›m›za, sözlerimize sahip, irademize
hâkim olam›yoruz.
Sahip oldu¤umuz çok büyük yeteneklerimiz var ama bunlar› aç›¤a ç›kar›p kullanam›yor, güçlü ve hükümlü yaﬂayam›yoruz.
Ne kadar güçlü gözüksek de zaman
zaman moralimiz bozuluyor, çaresizlik
duygusuna kap›l›yoruz. Kendimize öz
güvenimizi kaybederek korkular, ﬂüpheler, tereddütler içinde yaﬂ›yoruz.
Vicdan›m›zla savaﬂ halindeyiz. ﬁöyle
içimizle baﬂ baﬂa kal›nca, kendimizden
hoﬂnut olam›yor, gönül huzuru ile içimizle bar›ﬂ›k halde yaﬂayam›yoruz.
Kal›b›m›z baﬂka, kalbimiz baﬂka, özümüz baﬂka, sözümüz baﬂka olarak ço¤u
kez ikiyüzlü yaﬂ›yoruz.
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Kimse taraf›ndan candan sayg› ile kabul edilemiyoruz. Bekledi¤imiz sevgi ve
sayg›y› insanlardan bulamay›nca da dünyaya küsüyor, fele¤e kahrediyor, hiçe say›larak yaﬂamaya tahammül edemiyoruz.
‹ﬂitti¤imize tespitsiz inan›p, takdirsiz
ve ezbere yaﬂ›yoruz. Allah’›n (c.c.) verdi¤i en büyük nimet olan akl›m›z› çal›ﬂt›r›p
de¤er yarg›m›z› iﬂletmiyor, akl›m›z› olur
olmaz ﬂeylerle ve hep baﬂkalar›n›n eksik
ve kusurlar›yla meﬂgul ediyor, kendimizi
hiç düﬂünmüyoruz.
Bunun için de; bize lâz›m olan ﬂeyleri
biliyoruz da, kendimizi hiç mi hiç merak
edip, tan›m›yoruz.
Gerçekten her yönüyle inan›p güvenebildi¤imiz, sevip candan ba¤l› oldu¤umuz, içimizi rahatça açabildi¤imiz, tüm
problem ve dertlerimizi konuﬂup paylaﬂabilece¤imiz, bizi anlayan ve candan se‹ﬂte Halimiz
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ven bir ahbab›m›z yok. Bize güvenen de
yok. Onun için hepimiz yaln›z›z. Kalabal›klar içinde yaln›z yaﬂ›yoruz…
ﬁimdiye kadar kendimize yüce bir hedef seçerek ömrümüze mana, hayat›m›za bir anlam kazand›ramad›k. Bugüne
dek hayatta kendi yaﬂant›m›za bu tamd›r, böyle devam edelim diyemedik. Hep
iﬂittiklerimize inan›p ço¤u kez ummakla,
k›zmakla, küsmekle, so¤uk gönülle ve
sevgisiz yaﬂad›k…
‹ﬂte bunlar gibi daha nice sorunlar alt›nda ezilip gidiyoruz. Sorunlar, sorunlar,
sorunlar…
Günlük yaﬂay›ﬂ›m›zda kendimize yeterli olam›yor, güç yetiremiyoruz.
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‹ﬁTE HAL‹M‹Z
Biz ﬂimdilik ömrünü yaﬂayamayan,
vakit geçirmeye yer ve vesile arayan, s›k›nt›l› insanlar›z.
Kendimize iyi dikkat edersek, tereddütler, ﬂüpheler, korkular içerisinde yaﬂ›yoruz.
Akl›m›z› kendimize kullanm›yoruz.
Daima, olur olmaz ﬂeyleri ve kendimizden baﬂka insanlar› düﬂünerek, zihnimizi
yoruyoruz.
Hiçbir ﬂeyden zevk alam›yor, alsak bile devam ettiremiyoruz.
Bir karar verip, biraz sonra baﬂka bir
karar verip, kararlar›m›zla kararlar›m›z›
bozmak suretiyle günlerimizi geçiriyoruz.
Sevmek-sevmemek aras›nda, bilmekbilmemek ortas›nda ezilip kal›yoruz.
Kâh mesle¤imizi benimseyip, kâh be¤enmeyip sitem ediyoruz.
‹ﬂte Halimiz
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Ser nedir? S›r nedir? Yerlerini tayin ve
tespit edemiyoruz.
Ümitle ümitsizlik aras›nda eziliyor, hiçbir kurtuluﬂ yolu aram›yoruz. Bazen dünyaya küskün, bazen de açgözlülük ediyor, nas›l bir ortam takip edece¤imizi
kestiremiyoruz.
Öyle zaman›m›z oluyor ki, en çok sevdi¤imize en çok k›z›yoruz. En çok kay›rd›¤›m›z›n da düﬂman› oluyor, aleyhinde
bile bulunuyoruz.
Baz› iftihar etti¤imiz ﬂeyleri, sonra
utançla karﬂ›l›yoruz. Taa… Uzaklar›, gelecekleri görmek iddias› güderken, önümüzdekini göremedi¤imizi anl›yor, aﬂa¤›l›k duygumuza cevap verecek ümit bulam›yor, teselliden bile medet bekliyoruz.
Daima iyiyi, güzeli överken, meziyet
zay›fl›¤›yla boﬂlu¤a düﬂüyoruz. Hiçbir zaman kendi yaﬂant›m›za; bu tamd›r, böylece devam edelim diyemiyoruz.
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Hem vaktimizi israf ederken ac›yor,
hem de vaktin nereye harcand›¤›n› hesaba katm›yoruz. En de¤erli vaktin ne zaman ve nas›l geçti diye sorsalar, ifade
ederken bile yüzümüzün k›zard›¤›n› fark
edecek gibi oluyoruz.
Ama neye yarar, bir türlü ﬂu s›k›c› hayattan silkinip ç›kman›n çaresini aramak
akl›m›za bile gelmiyor. Sanki biz yapmadan kendi kendine bir ﬂey olacakm›ﬂ gibi
ümitle ümitsizlik ortas›nda bir eﬂya gibi
duruyoruz.
Gerçekten dönüp geriye baksak, ﬂu
güzelim ömrü nas›l bu kadar eksilttikte
haberimiz bile olmad›.
Yine akﬂam oldu da, elimizi iﬂten çektik mi, vaktimizi nas›l ve nerede geçirelim
diye hususi bir telaﬂa kap›l›yoruz.
ﬁimdiye kadar karars›z, ifadesiz bir
yaﬂay›ﬂtan baﬂka bir ﬂey olmad›.
‹ﬂte Halimiz
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ﬁimdiden sonras›n›n da ne olaca¤› henüz kestirilmiyor, kestirilemez de. Çünkü,
nefesimizin öbür ucunun nerede kalaca¤›n› bilmiyoruz. Ölmek mutlak ama ne?
Onun da üzerinde durma yok. Ahirete
sözle inan olsa bile söz yer tutmuyor. Ancak, Allah yard›m ede, Allah imandan
ay›rmaya derken kendi kalbimizin içindekini bilmeden, o anda neye inanm›ﬂ›z ki o
imandan ayr›lmamak için dua ediyoruz.
‹yi kontrol etsek, iman noktas›ndaki bilinçsizli¤imizden ve ezbercili¤imizden âmin
diyor, gerçek iman derdine düﬂmüyoruz.
Ahirete, cennete, cehenneme inanm›ﬂ
olsak derdine düﬂmez miyiz?
Ekmek yiyece¤imize inand›¤›m›z için
kâra gidiyoruz. En ufak bir engel olsa ejderha kesiliyoruz. Aman aç kalmayal›m
diye derde dalaba düﬂüyoruz. Bu, bizim
bu konulardaki inanc›m›z› gösterir.
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Gelelim ﬂimdi: Bir yerde beﬂ lira düﬂürsek, aramaktan kendimizi al›p da, yolumuza gidemeyiz. Üstelik ay›plamas›nlar diye hemen aktörce bir söz icat ederiz. “Efendim bir ﬂey de¤il, de¤il ama merak ettim do¤rusu, nereye gitti? Bulamazsam rahat edemem.” Vay can›na!.. Kardeﬂim o beﬂlikler bir ﬂeydir, sen kazan›yorsun ama bu kaybetti¤in SENS‹N, K‹ﬁ‹L‹⁄‹N’ dir. ‹man›m var diyorsun ama
beﬂ lira kadar da merak etmiyorsun. O
da kay›pta, neden aramak lüzumu duymuyorsun diye sorsalar, ezberik birkaç
ölü söz bile bulamay›z ki söyleyelim. Bilmem ki sözlerim do¤ru mu?
Peki, do¤ru demende samimi isen,
neden çare aram›yorsun? ‹ﬂine ufak bir
aksakl›k duysan böyle mi durursun? Hemen rengin bile kaçard› de¤il mi?
‹ﬂte Halimiz
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Allah’tan korkar›m deriz, karanl›k kadar bile korku duymay›z.
Cehennemden kurtulmak isteriz. Duman kadar sak›nmak cihetine gitmeyiz.
Cennette yetmiﬂ huri var deriz… Buruﬂuk kad›n› bile ona tercih eder, cenneti beﬂ lira kadar aramay›z. Nedir bu samimiyetsizlik kardeﬂ? ‹man… ‹man ama
nerede bu iman? Hiç kontrol bile etmek
istemiyor da sözüyle olacakm›ﬂ gibi, say›klay›p duruyoruz.
YALAN MI?
Azrail de, Melek de, Allah da sormasa
bile, kendin kendine sorar söylersin.
Sen kendini yaﬂayacak, her ﬂeyi e¤itici, bir ‹nsan-› ﬁerifsin. ﬁerefinle mütenasip ne yapt›n ki hayran!
Sen hep iﬂittiklerine inan›p nefretle yaﬂad›n, ﬂaﬂt›n ve ﬂaﬂ›rmakla günlerini geçirdin, yalan m›?
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‹ç dünyanda, sende seni yaﬂat›yor…
Sen, sana hiç bakmadan yaﬂad›n, boﬂ
yere kendini tükettin.
Olaylardan ﬂikâyet etmeyi, aleyhte
bulunmay› marifet sand›n, bir veya birkaç
insan ﬂekline aldand›n. Onlara yaranmak
için nelere katland›n da fark bile etmedin.
Sen ki, bir kainat karﬂ›l›¤›, koskoca
yetkili bir insan! Sen ki, hazreti insanl›¤›n› yaﬂayacakken s›rr›na gafil oldun, yalan m›?
Mühimseyerek telaﬂ›na düﬂtü¤ün ﬂeylerden, sonra nefret ettin, sana hiç esrar› ‹lahi yüz göstermemiﬂ gibi, her ﬂeyi hiçe sayarken, bir sivrisinekle bile mücadelede ma¤lup olup bizar-› muhannet oldun, yalan m›?
En basit bir hayat u¤raﬂ›nda karﬂ›na
ç›kan ufac›k problemleri üstüne y›kt›n, alt›nda ezildin yalan m›?
Sen sende ezilirken, seni bir baﬂkas›
‹ﬂte Halimiz
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eziyor san›p da onu suçlarken seni sende kin köle k›ld›, yalan m›?
Sen, baﬂkalar›nda kötü huylar› görüp
dövündün. Bir günün bir saatinde bile,
seni onlara ba¤layan nedir bakmad›n.
Do¤ru diye her yapt›¤›n›n sonra yanl›ﬂ
oldu¤unu fark edince piﬂmanl›klar çektin.
Sevdin, sevebildin, iyiydi… Sonra da
nefretler etti¤in, yalan m›?
S›hhatini de hiçe sayd›n. Görünüﬂte daha gürbüz olanlara özendin, sa¤l›¤›n iç yüzünü anlamak istemedin. Hâlbuki sen daha
sa¤lamd›n, s›hhatini bilemedin.
Zenginli¤in nereden ele geçece¤ini
ö¤renmek istemedin, ne demek oldu¤unu da anlamak istemedin, aldand›n.
Kazanç nedir, nas›l olur, gerçekli¤ini
aramad›n, yalan m›?
O k›ymetli akl› fikrine hak kap›lar› açmad›n, hak olmayan yerlere sald›n, yalan m›?
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Ak›l defineni aramadan, akl›n› be¤endin. Sende ne cevher-i ilahiler var, keﬂfe
geçmedin.
Akl›n›, fikrini özüne yöneltmedin, yalan m›?
Akl›n› günde bir saat olsun kendine
ba¤layamad›n, kalbinin çabas›n› b›rak,
mukaddes duygular›na e¤ilmeyi bile düﬂünmedin, yalan m›?
Hiçbir zaman kendi kiﬂili¤ini yaﬂamay›
gaye edinmedin. Muazzam varl›¤›n›, manevi yetkilerini ele almay› tasarlamad›n.
Kaç türlü s›fatla yaﬂad›¤›n› seçmeyi düﬂünüp bilemedin, yalan m›?
Sende seni çeﬂitli etkilere neler sürüklüyor aramad›n, bilmek istemedin, kalbinde neler dolu, seçemedin.
Sana senden yak›n olan Allah’›n› bilemedin. Etkisiz, katk›s›z, zorluksuz, sade ve
salim bir hayatla yaﬂayamad›n, yalan m›?
‹ﬂte Halimiz
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Samimiyetle kendimize döner ve bakarsak, görece¤iz ki ezbere yaﬂ›yoruz.
Tefekkür kap›lar›n› kapatm›ﬂ›z. Allah’›n
(c.c.) verdi¤i en büyük nimet olan akl›m›z› çal›ﬂt›r›p, de¤er yarg›m›z› iﬂletmiyoruz.
Akl›m›z› olur olmaz ﬂeylerle ve baﬂkalar›yla meﬂgul edip, o büyük gücümüzü israf ediyoruz.
Derinliklerimizde sahip oldu¤umuz birçok yeteneklerimiz var. De¤er yarg›m›z›
çal›ﬂt›r›p, bu yeteneklerimizi aç›¤a ç›kararak, güçlü ve hükümlü yaﬂayam›yoruz.
Akl›m›z› çal›ﬂt›r›p, de¤er yarg›m›z› iﬂletmedi¤imiz için, günlük yaﬂay›ﬂ›m›zda
yeterli olam›yoruz. ﬁüpheler, tereddütler,
tedirginlikler, korkular, çeﬂitli stresler içinde yaﬂ›yor, istemedi¤imiz, kendimize yak›ﬂt›ramad›¤›m›z yanl›ﬂ al›ﬂkanl›klar›n
bask›s› alt›nda eziliyoruz.
Çünkü gerekli gücümüz yok. Tüm bu
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sorunlar›n üstesinden gelecek gücü kendimizde bulam›yor, özümüzden alam›yoruz.
Kendimizi mahkûm ve tutsak etmiﬂ bir
sürü etkilerin, tutkular›n esareti alt›nday›z. Hür ve gür yaﬂayam›yoruz.
TANIYALIM
Gelin aç›k yüreklilikle ve samimiyetle
yaﬂay›ﬂ›m›za bakal›m: Kendimizi tan›yor
muyuz? Memnun muyuz yaﬂay›ﬂ›m›zdan? Birbirimizi iknaya lüzum yok. Herkes içtenlikle kendisine versin cevab›.
Ey insan! Hoﬂnut musun hayat›ndan?
Kendi yaﬂay›ﬂ›na “Bu tamd›r böyle devam etsin” diyebiliyor musun? ‹çin ferah,
kalbin huzurlu mu? Hiçbir tesire kap›lmadan, özgür olarak yaﬂayabiliyor musun?
Kendine öz güvenin var m›? Sen senden
memnun musun? Sen kendine söz geçirebiliyor, verdi¤in kararlar› bozmadan uy‹ﬂte Halimiz

20

gulayabiliyor musun? ‹stediklerini yapabiliyor musun? Ne kadar gerçek sayg›
kazand›n? ‹çtenlikle kimi sevdin? Kimler
seni içtenlikle severek, güven ve sayg›
ile an›yor? Övünç duyaca¤›n hakl› baﬂar›lar›n nerede? Dünyada her ﬂeyinle güvenebildi¤in ve sana her yönünle güven
duyan, seni sana tan›tacak sa¤lam bir
ahbab›n var m›? Yoksa…
O halde kalabal›klar içinde bile mutsuz ve yapayaln›zs›n.
Bugün herkes durumundan ﬂikâyetçi,
herkes bir kurtuluﬂ beklemektedir. Dünyan›n her yerinde bunal›m alabildi¤ine ilerlemektedir. Bunal›m›n önüne geçecek, refaha döndürecek tek çare; insanlar›n derinliklerinden beri kendilerini tan›malar›d›r.
‹lk insandan beri her ﬂeyi merak edip
araﬂt›ran insanlar kendilerini hiç merak
etmediler. Maddelerin en derinliklerine
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kadar indiler de kendilerini araﬂt›rmak hiç
ak›llar›na gelmedi.
Yaﬂad›klar› dünyan›n her ﬂeyini didik
didik ettiler. Dünyan›n her olum ve olaylar›n› bitirmiﬂ gibi uzaya ç›kt›lar. Bunca
çabalar içinde aya gidelim dediler. Dediler de aya giden insan nedir diye hiç merak etmediler.
‹nsan dediler fizik yap›s›na. Fizik yap›s›n› insan sand›kça da aldand›lar. Fizikten ibaret sand›klar› insana refah getirmek çabas›na düﬂtüler.
Halbuki insan altm›ﬂ okkal›k gövdesi
ile altm›ﬂ y›ll›k bir ömür de¤ildi. ‹nsan sadece fizik yap›s›ndan ibaret bir madde y›¤›n› de¤ildi. Onun bir de iç yap›s›, duygular›, duyumlar› vard›, akl› vard›. Derinliklerinde yaﬂatan özü vard›.
Evrenden özüne kadar insan; hareketleriyle, akl›yla, mant›k ve duygusuyla,
inanc›yla, özüyle ve can›yla bir bütündü.
‹ﬂte Halimiz
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‹nsan›n do¤as›nda imkanlanmak
vard›, yar›ﬂmak vard›. Araﬂt›rmak, geliﬂtirmek, mücadele edip, baﬂarmak
ve kendini yenilemek vard›.
Ciddiyeti, dikkâti, anlay›ﬂ› vard›.
Takdiri, yarg›s›, karar›, azmi, iddias›,
inanc›, güvenci, cesareti vard› do¤as›nda…
‹nsan, duygu ve duyumlardan mürekkep, mücerret yap›s› olan büyük
bir yetkili varl›kt›.
‹nsan›n sadece insan türüne ait istekleri vard›. ‹nsan sadece çal›ﬂ›p, kazan›p,
yiyip, içip, yat›p, kalkmakla s›n›rl› ihtiyaçlar›, istekleri olan bir varl›k de¤ildi.
Sadece fiziki ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› onun doyumlu olmas›na yetmiyordu. Çünkü insan›n duyumsal ihtiyaçlar›
da vard›. Onlar›n da karﬂ›lanmas› ﬂartt›.
‹nsan sadece madde ile doymaz. ‹n-
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san huzur ve emniyet ister. Kalben tatmin olmak ister. ‹ç huzur ister. Saymak-say›lmak, sevmek-sevilmek takdir etmek-takdir edilmek, inanmakinan›lmak, yetkili olmak ve baﬂar›l› olmak ister.
Yapmak istedi¤ini yapabilecek, yapmamak istedi¤ini de yapmayacak güç
ister.
Birbirlerine inanan, birbirlerini içten ve candan seven, be¤enen, gerçek
samimi dostlar ister.
Söz verenin sözüne, insanlar›n ciddiyetine, samimiyet ve feragat›na,
sa¤laml›klar›na güvenmek ister. Aldanmadan, aldatmadan, boynu dik, aln› aç›k, yüzü ak ve gö¤sü kabar›k yaﬂamak ister.

‹ﬂte Halimiz
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VAR OLUﬁUMUZUN GAYES‹
‹NSAN OLARAK YAﬁAMAKTIR.
‹NSAN NE ARIYOR?
Gerçek gözle bak›l›rsa görülür ki, herkes ortam›nda do¤ruluk dürüstlük, mertlik, adalet, eﬂitlik, hürriyet, iyilik ve güzellik ister. Bu yüce de¤erleri istemeyen kimse yoktur. H›rs›zlar bile ortam›nda do¤rulu¤u, dürüstlü¤ü isterler. Yalanc›lar bile
do¤rulu¤un özlemi içindedirler. Onlar da
iyili¤i, güzelli¤i ve do¤rulu¤u isterler.
Bütün insanlarda do¤ruluk, dürüstlük,
iyilik, güzellik, adalet ve insanl›k gereklerinin özlemi, ortak istek halinde sürer gider.
‹nsanl›¤›n gerekleri a¤›zlar dolusu
söylenir, olmad›¤› zaman tenkitler savrulur, suçlamalar, k›namalar olur. Olur ama
bu özlemler de ne hikmetse bir türlü harekete geçmez. Herkes ayn› ﬂeyleri ister
ama bu sadece bir isteyiﬂte kal›r?
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NEDEN?
‹nsanlar›n kendilerinden çok uzak
yaﬂad›klar›ndan, insanlar›n içlerini
duymad›klar›ndan, insanlar›n ne arad›klar›n› kesin olarak bilmediklerinden.
Kimse gerçekten ne arad›¤›n› bilmiyor. Bunun için de kendisi bir ﬂey yapmadan öteki insanlardan bekliyor. Herkes
iste¤ini kendisi yapaca¤›na karﬂ›s›ndakilerden bekliyor.
“Yaps›nlar, bu öyle olmaz, nas›l öyle
yap›l›r, bu insanl›¤a yak›ﬂ›r m›? Neden
insanlar insanca hareket etmiyorlar. ‹nsanl›k kalmam›ﬂ, insanl›k ölmüﬂ” gibi bir
sürü sözlerle insanlar kendi kendilerini
hem avutuyor, hem de uyutuyorlar.
Her güzelli¤i ve gerekliyi baﬂkalar›ndan bekliyor, göremeyince de canlar› s›k›l›yor. Ama iﬂ kendilerine gelince kendileri yapm›yor ve ﬂikâyet ettikleri olumlar
‹ﬂte Halimiz
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içinde kal›yor. O ﬂikâyet ettikleri, be¤enmedikleri halleri kendileri de yap›yorlar
ancak bunun fark›na varm›yorlar.
Hâlbuki insan istedi¤ini önce kendi
yapmal› ve di¤er insanlara da iyinin,
güzelin ve do¤runun örnekli¤ini göstermelidir.
Aranan ferdi ve toplumsal huzurun
baﬂka bir yolu yoktur. Bilinsin, bilinmesin
aranan insanl›kt›r, insan yüceli¤inin gerekleridir. ‹nsan kiﬂili¤inin gerçekleﬂmesidir.
Her insan›n bu de¤erlere sahip ç›kmas› ﬂartt›r. Çünkü insanl›k cazibe
kayna¤›d›r.
Korkakl›¤›ndan hoﬂnut olan, cesaretliye özenmeyen kimse düﬂünülür
mü?
Yalanc›l›ktan ve sahtekâr olmaktan
hoﬂlanan, dosdo¤ru, dürüst insanlara
özenmeyen kimse var m›d›r?
Aldanmaktan hoﬂlanan bir tek insan gösterilebilir mi?
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Girgin, becerikli, her iﬂinde baﬂar›l›, tuttu¤unu koparan insanlara, çekingen, beceriksiz ve pasif olanlar özenti
duymazlar m›?
Çal›ﬂkan, gayretli, azimli ve kesin
kararl› insanlara özenilmez mi?
‹nan, güven sarsmayan, ciddi insanlara sayg› duymayan kimse düﬂünülebilir mi?
Anlay›ﬂl›, hassas, içten, candan, afç›, mütevazi, engin, ikram sever, cömert insanlara kim hayranl›k ve sayg›
duymaz?
Özden, samimi, vefal›, sad›k, adil
insanlar candan sevilip say›lmaz m›?
Sözüne sahip, emanet üzerinde tirtir titreyen, vaatlerini mutlak yerine
getiren, sa¤lam, mert, cesur insanlara
sayg› duyulmaz m›?
‹ﬂte Halimiz
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Tüm insanlar›n özledi¤i, hem kendilerinden, hem de baﬂkalar›ndan bekledi¤i olumlar bu gerçek de¤erler de¤il mi?
Bu ulvi ve yüce olumlar› kimse yapmasa da kiﬂi kendi kendisinden istemiyor
mu?
Bu insanl›k gerekleri kimde olursa olsun, dost-düﬂman, uzak-yak›n, yabanc›kardeﬂ önemli de¤il, o övülmüyor mu?
Bunun aksine bu gerçek de¤erlere sahip de¤ilsen, sen yoksun. ‹nsan olarak
yoksun!
Öyle ya inan›lmaz güvenilmez isen
var m›s›n? Hiçe say›l›rsan var m›s›n?
Yalan söylersen, sözünden dönersen var m›s›n? Baﬂlad›¤›n iﬂi yar›da
b›rak›rsan, eﬂya gibi bekler, baﬂkalar›n›n sözleriyle hareket edersen var m›s›n? Her söze inan›r, kula¤›ndan yö-
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netilirsen var m›s›n? ﬁahsiyetin olmazsa, emanet üzerinde tirtir titreyip
emaneti sahibine teslim etmezsen var
m›s›n? ‹nand›¤›na kesin olarak
inanmam›ﬂsan, sevdi¤ini kendi takdirinle sevmemiﬂsen var m›s›n?
Ahde vefal› olmaz, vaatlerini yerine
getirmezsen var m›s›n?
‹ﬂte hayat›n...
Var m›s›n,
Yok musun?
En yüce de¤erlerin sahibi olan insanlar neden bu hale gelmiﬂ ve sahibi bulundu¤u yüce de¤erleri unutarak yok olmuﬂ?
Sebebi kendimiz… Çünkü kendimizi
bilmiyoruz. ‹nsan›z diyoruz, insanl›¤›m›z› tan›m›yoruz. ‹nsanl›¤›m›z› ispat edecek olan›n, gerçek de¤erler oldu¤unu
bilmiyoruz.
‹ﬂte Halimiz
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E¤itimsiz yaﬂ›yoruz. Kendimizden haberimiz yok. Bunun için de bunal›m içindeyiz ço¤umuz.

EZBERE YAﬁIYORUZ
Bir uyku hali, bir rüya durumunday›z
sanki. Bir türlü uyan›p kendimize gelemiyoruz. Kimimiz “Tek madde ile hayat
olur, baﬂka olmaz” diye tutturmuﬂ, kimimiz de “Allah de baﬂka ﬂeye kar›ﬂma” diye. Kimilerimiz “Her ﬂeyi hükümet yaps›n” der durur. Kimilerimiz rejim de¤iﬂtirmek ister. ﬁeriatç› hükümet kurmaya
hasretle özenir.
Hiç kimse ç›k›p demiyor ki; kalp onar›m›, iç düzen ve kiﬂilik, ﬂahsiyet e¤itimi laz›m bu millete… Bunca çeﬂitli düﬂüncelerin hiç birisi baﬂl› baﬂ›na bugünkü derdimizin derman› olamaz.
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‹nsanlara kiﬂilik bilimi ö¤retilmeden,
kiﬂilik e¤itimi, ﬂahsiyet e¤itimi, yürürlü¤e
girmeden, her aileye temel yaﬂay›ﬂ düzeni verilmeden, müspet ve kesin inançlarla dolu insanlar yetiﬂmeden; bu be¤enimsiz say›klamalar devam eder gider.
Ortam›m›zda; kimse kimseyi gerçek
manada sevmeden, dinlemeden, bir kuﬂku, bir endiﬂe içinde yaﬂ›yoruz. Sayg›,
sevgi, inan›m, güvenim, emniyet buhran›nday›z. Kalbimizin huzur ve emniyetini
“Hükümet yaps›n” diye bekliyoruz.
Hiç düﬂünmüyoruz ki; halk olarak kafalar›m›zdaki inan›ﬂ ve fikirleri de hükümet mi düzeltecek? K›ymet bilmeyi, sevgiyi, sayg›y› hükümet mi yapacak? Birbirimizin kalbini yalanlarla, riyalarla fesada
verirsek; hükümet her birimizin baﬂ›na
polis mi dikecek? Biz kerameti sahtekârl›ktan umar, her yeni kanun ç›kt›¤›nda
‹ﬂte Halimiz
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onun boﬂlu¤unu ararsak, kanunlara sayg›l› olmaz, birbirimizin haklar›na riayet etmezsek ve birbirimizi candan sevmezsek, hükümet bu gibi halleri nas›l düzeltecek?
Hükümetler olsa olsa kiﬂilik e¤itimi verecek müesseseleri kurar. Kalpleri de hükümet yönetecek de¤il ya? Kiﬂiler kendi
kalplerini ancak kendileri yönetebilirler.
Biz bugün kendi düﬂüncelerimizi yönetebiliyor muyuz? Kendi ihtiyaçlar›m›z› kendimiz karﬂ›layabiliyor muyuz?
Kendimizi tan›madan, kendi zihnimize sahip olmadan evvel, neyin davac›s› olabiliriz?
K‹ﬁ‹YE SADECE SA⁄LIK
YETERL‹ M‹?
Hiç kalbi olmadan yaﬂayan bir adam,
kanatlar› olmadan uçan bir kuﬂ, kesik
kollar›yla keman çalan bir müzisyen gördünüz mü?
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Gözleri âma bir çocuk sizin gibi konuﬂup, oynayabilir mi? Telgraf tellerindeki
serçeleri sayabilir mi? Ya dili olmayan bir
talihsiz, hoﬂumuza giden bir ﬂark›y› söyleyebilir mi?
Biri olmadan di¤erini yapamayaca¤›m›z binlerce, milyonlarca ﬂey say›labilir?
Yürümek için ayak, görmek için göz, konuﬂmak için dil, düﬂünmek için beyin…
Bunlar; hayat›n, organik yaﬂay›ﬂ›n, t›bb›n
bizden istedi¤i ﬂartlar!
Kalbiniz mi a¤r›yor, aman bir doktora
görünün. Diﬂleriniz bak›ms›z kalm›ﬂ; f›rçalay›n. Az› diﬂlerinizi doldururuz biter.
Evet, gözlerimiz astigmat, hem çok ilerlemiﬂ. S›f›r yetmiﬂ beﬂ bir mercek, mümkünse renkli. Geceleri okumak yasak!
Fakat yaln›z bununla m› kal›yor yaﬂamak? Hayat›n, insan olman›n bizden istedi¤i ﬂeyler sadece sa¤lam bir kalp, bak›ml› diﬂler, güzel gören bir göz mü?
‹ﬂte Halimiz
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Farz ediniz ki yetmiﬂ y›l, yüz y›l yaﬂayabilecek garanti belgesini ç›kard›k. Farz
edin ki zaman iﬂlemiyor, bütün saatleri
yerinde dondurduk. Art›k k›yamete kadar
bir çocuk gibi genç ve taze uzuvlarla yaﬂayabileceksiniz. Bütün hastal›klar, mikroplar sizi boykot ettiler, kap›n›za bile u¤ram›yorlar. Bu, bizim mutlu olmam›za, insanlarla, meselelerle tedirgin olmadan
yüz yüze yaﬂay›p gitmemize yetecek mi?
Bizi iteleyen, kakalayan güçlerle, z›tl›klara karﬂ› durabilecek miyiz?
Kalbimizin sa¤laml›¤›, mahçup olmadan yaﬂamam›z›, baﬂ› dik durabilmemizi sa¤layabilecek mi? Say›lan ve
sevilen olmak için diﬂlerimizin güzelli¤i, nabz›m›z›n yetmiﬂi vurmas› sizce
yeterli mi? Doktorumuzun yüzünü
güldüren gerçekler toplumda yer alabildi¤imizin, hakiki insan ölçülerinde
oldu¤umuzun bir ispat› m›d›r?
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De¤ildir beyler de¤ildir! Yaﬂamak yaln›z bu de¤ildir. ‹nsanca ayakta durman›n, insanca ömür sürmenin, sayg› ile kabul edilmenin, sevilmenin, ispat› bu de¤ildir. Yüz elli y›l nefes almak; amac› hedefi de¤ildir insan›n. Sadece organik hayat
sürmenin, mekanik iﬂleyiﬂlerin ad› yaﬂamak de¤ildir.
Mahcubiyetler, üzülmeler, küçük düﬂmeler, hiçe say›lmalar, incinmeler, ahlaks›zl›klar, aldanma ve aldatmalar, baﬂar›s›zl›klar insanca yaﬂaman›n özellikleri
de¤ildir.
‹nsana, yüzy›ll›k ömrü bir gün gibi
gösteren; kuru, mekanik bir hayat yerine, bir günü bin y›l kadar huzurlu bir
hayat, ancak onun yarad›l›ﬂ›nda tertiplenmiﬂ gerçek hedefine ulaﬂmakla
hakikat olur. Bu hedef ﬂereftir. ‹nsan›n, insanca yaﬂamas› için gereken
ruh ve g›da budur.
‹ﬂte Halimiz
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‹nsan›; hayvandan, bir dere otundan,
›spanaktan farkl› k›lan, ﬂerefli yarat›k oluﬂudur. Bebekleri kurumuﬂ bir göze kâinat
nas›l kapal›ysa ﬂereften yoksun bir insan›n da yaﬂay›ﬂtan, refahtan, sayg›dan
yana nasibi o kadard›r. Gafletler, ezilmeler, hiçe say›lmalar, mahkûmiyetler, nefret edilmeler, mahcubiyetler bu ulvi vasf›n yoklu¤undan türeyen tabii ürünlerdir.
ﬁEREF ‹NSANIN ANLAMIDIR
‹nsanlar kör, topal, hasta, sakat olabilirler, bu onlar›n yaﬂamas›na engel de¤ildir. Fakat ﬂerefsizlik, can vermektir, hiç
olmakt›r.
Yarat›l›ﬂ›n, insan oluﬂun gösterdi¤i bu
temel hedef, bütün gerçek de¤erlerin
özümleﬂti¤i, billurlaﬂt›¤› bir kemal, bir erdemlik noktas›d›r.
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O noktaya yaklaﬂan bir beﬂer, insan
olmaya namzettir. Aksi halde hayvandan
hiç fark› olmayan, yap›s› içinde itilip kak›lmaya, hor görülmeye lây›k olarak, etkiler esaretinde kalmaya mahkûmdur.
‹nsano¤lunun en güç iﬂi, bir toplum
içinde yaﬂamaya mecbur oluﬂudur. Çünkü onun s›n›rs›z isteklerini kontrol edecek, davran›ﬂlar›n› de¤erlendirecek, enine boyuna yarg›lay›p takdir veya tenkit
edecek varl›klar, yasalar, töreler ve fikirlerle yüz yüzedir.
Ve yine insano¤lunun; uzaya da
ç›ksa, yerin yedi kat derinliklere de inse, kaç›p kurtulamayaca¤› bir kendisi
vard›r. Bir vicdan yumru¤u vard›r
içinde. Bu yarat›l›ﬂ›nca ruhuna vurulmuﬂ öyle bir kilittir ki; en sa¤›r kulaklar›n bile duymaya mecbur oldu¤u bir
f›s›lt›yla konuﬂur ve sesini duyurur.
‹ﬂte Halimiz
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‹nsan›, insan olmaya, iyiye, güzele,
do¤ruya ve ﬂerefe do¤ru ça¤›r›r. Bunu inkâr edebilir miyiz? Duymad›k, bilemedik
diyebilir miyiz? Maddi dünyadakiler ne
kadar gerçekse, iç dünya yaﬂant›s› o kadar gerçek ve elle tutulur ﬂekildedir. Yaﬂad›¤›m›z sürece, o derinli¤imizdeki bizi
hep gerçe¤e ça¤›ran sesten kurtuluﬂ
yoktur.
Herkesin kendi yaﬂant›s›d›r gerçek
olan. D›ﬂar›dan kimse görmez ama gerçek yaﬂant›m›z› kendimiz görür, duyar,
anlar ve yaﬂar›z. Karﬂ›m›zdakilerin hiçbirinin göremedi¤i yaﬂant›y› kendimiz gerçek bir ﬂekilde görerek yaﬂar›z.
Bir iﬂ yapt›¤›m›zda kimse bizi görmese, bize sorduklar›nda da biz yapmad›k
diyebiliriz. Böylece baﬂkalar›n› inand›rmak kolayd›r. Ama kendi kendimizi yapmad›k diye inand›rmak imkâns›zd›r. Kar-
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ﬂ› tarafa yapmad›m derken gerçek dünyam›zda, iç dünyam›zda yeniden yaparcas›na o an› yaﬂ›yoruz.
Kendi kendimize yalan da, hile de,
sahte de geçmiyor. ‹ﬂte gerçekler, iﬂte insan yap›s›...
Onun için yarat›l›ﬂ›m›z›n müspet ak›ﬂ›na girme¤e mecburuz. Yani ﬂerefli olmaya mecburuz.
Kim olursa olsun, hangi ortamda bulunursa bulunsun, ne ﬂartlarda olursa olsun, insan›n derdi ve davas› ﬂereftir.
‹nsan olan bilse de bilmese de, istese
de, istemese de ﬂerefi için yaﬂar. Geçim
telaﬂ›nda olan bir kiﬂi bile “ﬁerefime, namusuma keder gelmeden geçineyim” diyor.
Bu, bize gösteriyor ki gövdesi ad›na
yaﬂayan bile bilmeden ﬂeref yoluna koﬂuyor. Dünyada yaﬂayan herkes ﬂeref
‹ﬂte Halimiz
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için koﬂuyor, ﬂeref için düﬂüyor, ﬂeref için
kalk›yor, ﬂeref için dövüﬂüp, savaﬂ›yor,
ﬂeref için ölüyor…
Hiç kimsenin nezih yap›s› ﬂerefsizli¤i
kabul etmiyor… Edemiyor…
ﬁerefe ulaﬂmak ve ﬂerefi korumak
için de, insan›n kiﬂili¤ini bilmesi, tan›y›p
de¤erlendirmesi ve kiﬂili¤ine uygun yaﬂamas› ﬂartt›r.
K‹ﬁ‹L‹K YAPISI
‹nsan, yap›s› itibariyle di¤er mahlûklar
gibi de¤ildir. Onun için insan yarat›l›ﬂ›n›n
safl›¤› ve safiyeti içinde öz yap›s›n›n gerektirdi¤i gibi yaﬂamak ister. Bu yaﬂant›n›n hasreti içindedir. Bilse de bilmese de
bu böyledir. Bunun için, insan›n kendi
yap›s›n› tan›mas›, bilmesi insanl›¤›n›n
ﬂart›d›r.
‹nsanl›¤›n› yani kendisini, kiﬂili¤ini bi-
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len, kendisini tan›yan insan, yarat›l›ﬂ›n›
tan›d›¤› nispette ihtiyaçlar›n› bilir ve o görünmez ihtiyaçlar›n› nas›l ve neyle karﬂ›layaca¤›n›n da yollar›n› arar.
Maddi ihtiyaçlar›n› kendisi karﬂ›lad›¤›
gibi kiﬂisel ve ruhsal ihtiyaçlar›n› da kendisi karﬂ›lar.
‹nsan›n görünmeyen öyle müspet
ihtiyaçlar› var ki, ac›km›ﬂ, susam›ﬂ gibi insan›n yakas›n› b›rakm›yor. Bu ihtiyaçlar›n görünmeyenleri, görünenlerin kat kat üstündedir.
‹yi bak, inanmak ihtiyac›n miden gibi
ac›km›ﬂ, güven ihtiyac› da öyle. Gerçek
bir sevgiye su gibi susam›ﬂs›n? Her halin, her durumunla kendini kabul etmeye
ve ettirmeye u¤raﬂt›¤›n›n fark›nda de¤il
misin? Sana inanmayan olsa kafan k›r›lm›ﬂ gibi olmuyor mu? Hiçe say›lmaya,
küçük görülmeye tahammül edebiliyor
‹ﬂte Halimiz
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musun? Aldan›nca içerlemiyor musun?
Baﬂar›s›z kal›nca eziklik duymuyor musun?
Ya baﬂarsan, baﬂar›l› olsan gö¤sün
kabara kabara övünçle herkese anlatmaya, duyurmaya koﬂmuyor musun? Birine
kötülük düﬂünsen daha onu yapmadan
içinde bir s›k›nt›, iyilikte ise içinde bir ferahl›k duymuyor musun?
‹yili¤in insan kalbine ferahl›k verdi¤ini,
insanlar› birbirine yaklaﬂt›rd›¤›n›, mahcubiyet kap›lar›n› kapat›p, övünçle insan
ﬂahaneli¤ini devam ettirdi¤ini görüp, duyup yaﬂam›yor musun?
Seni her yönüyle anlay›p kucaklayacak, dertdaﬂ, s›rdaﬂ, güvenilir bir dost
aram›yor musun?
Sevgini emanet edip, bütün mevcudiyetinle sevece¤in ve seni de temiz bir
duyguyla sevecek bir ahbab›n ihtiyac›n›
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hissetmiyor musun?
Tüm bunlar senin ekmek kadar, su
kadar ihtiyac›n de¤il mi?
Sevilmek ihtiyac›ndas›n, hava kadar,
su kadar dostlu¤a ve temiz sevgiye ihtiyac›n var. Böyle bir ihtiyac›m yok, hay›r
sevilmek istemiyorum diyebilir misin?
Takdir edilmek ihtiyac›ndas›n. Hay›r,
takdir edilmek istemiyorum diyemezsin.
Be¤enilmek istersin. Hay›r, be¤enilmek istemiyorum diyemezsin. O halde
sen neden hep baﬂkalar›n›n be¤enilmeyecek taraflar›n›, kusur ve ay›plar›n› arar
durursun?
Say›lmak, sayg› ile kabul edilmek istersin. ‹nsan›n en temel ve önemli ihtiyac› sayg› ile kabul edilmektir. Say›lmad›¤›n yerlerde hayata küsüp fele¤e kahretmiyor musun?
‹nsan›n en büyük ihtiyaçlar›ndan biri
‹ﬂte Halimiz
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de güven ihtiyac›d›r. Güvensiz insan, öz
güveni olmayan insan hükümlü yaﬂayamaz. “Hay›r, güvene ihtiyac›m yok” diyemezsin. ‹yi bak, yalan bile inan, güven
vermek için söylenmiyor mu? O halde
kendimize dönelim. Kendimizi gerçekçe
tan›yal›m. ‹rade hâkimiyetine ulaﬂarak, istedi¤imiz öz insanl›¤›m›z›n bu duyumsal
ihtiyaçlar›n› karﬂ›laman›n yollar›n› bulal›m.
KEND‹NE DÖN
‹nsan. Koca insan… Tüm varl›¤›n sahibi, tüm varl›¤›n emrinde oldu¤u insan…
Bir defa uyan, uyan da asl›n olan Yaﬂatan›na dayan. Gör ki sen kimsin, nas›l
koca bir sultans›n?
Anla kendini. Tan› kendini. Var ol. Çünkü bu dünyan›n sahibi, sultan› sensin.
Koca insan, koca sultan sen kendini
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altm›ﬂ okkal›k gövde sanma. Sen hayat›
ilahiyi temsil eden deniz dalgas› gibi bir
dalgas›n. Sen s›rr› ilahiyi taﬂ›yorsun. Sen
Halik’in sahipli¤ini ifade ediyorsun.
Sende sakl› bir büyük var. Sen onun
gücüne ispats›n.
Ey s›rr› mutlak olan insan. Ey kâinat›n
sahibi olan insan. Ey Allah’›n ispat› olan
insan kendine dön, kendine bak gerçekten. Kendi büyüklü¤ünü anla… Tak›lma
geçenlere, bekleme gelecekleri. ﬁimdi ﬂu
an› yaﬂarken ne varsa onu de¤erlendir.
De¤er biçecek sensin, k›ymetleri koyacak, adland›r›p düzenleyecek sensin.
Oluﬂunla insans›n. Her ﬂeyin sahibisin. ‹nanc›n sana ait, iraden sana ait,
sevgin sana ait. Kudretin tüm mahlûkun kudretinin üstünde.
Akl›n var. Fikrin var. Her ﬂey, her varl›k sana hizmete koﬂuyor. Senin emrine
‹ﬂte Halimiz
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amade, her ﬂey seni, senin sahipli¤ini
bekliyor.
Ey ﬂahanelik hakk› olan, ey mutlak
yetkisini kullanacak olan insan. Derinliklerindeki o gizli hazineler, o güzellikler, o
duyumlar, o duygular, o ak›l teﬂkilat›, o
düﬂünce varl›¤›n, o derinlilerdeki aﬂk›n…
Seni bekliyor.
Her ne istersen, istedi¤ini sen yaparsan oluyor. Saadet senin, sen istersen
senin. Cennet senin, sen gidersen senin.
Mal senin, sen kazan›rsan senin.
Ne istersen sen yaparsan olur. Sahip
olursan her ﬂey senin. Hangi yana, neye
bakarsan hep senin. Var olursan senin.
Var olman, kendini tan›man, kendi
gücüne inanmanla olur. Bir insan›n
takdiri uyan›p, iradesi kendi takdiri alt›na girmedikçe, o insan›n var olmas›na imkan ve ihtimal yoktur.
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O halde bu gövde içinde yüceli¤ini ispat edecek insan. Kendine dön, kendini
tan›maya koﬂ. Kendi isteklerinin, kendi
ihtiyaçlar›n›n neler oldu¤unu gerçekçe
tespit et ve onlar› karﬂ›layarak kendine
dost olmaya koﬂ.
YÜCE ‹NSAN
Sadece yiyip-içip, yat›p-kalkmak, çal›ﬂ›p-kazanmak için mi var olduk?
Yaﬂaman›n gerçek hedefi insan olmakt›r. Var oluﬂumuzun nedeni insanl›¤›m›z› tahakkuk ettirmektir.
‹nsan dünyaya ﬂerefi ile gelmiﬂtir. ‹nsan en yüce yarat›kt›r. ‹nsan›n bir do¤as›
vard›r. Ona uygun yaﬂamak zorundad›r.
‹nsans›n… Yar›ﬂacaks›n, güreﬂeceksin, muvaffak olup övüneceksin. Ben de
onlar gibi insan›m onlardan ilerde olaca¤›m diyeceksin.
‹ﬂte Halimiz
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Baﬂaranlara seyirci de¤il; yar›ﬂla
ömür, baﬂar›yla tatmin olacaks›n.
Bizim de amac›m›z, her insan dirençli
olsun, içten yeterli olsun, uyan›k, bilgin
olsun. Kendini iyi tan›s›n, tuttu¤unu kopars›n, ömrü iftiharla dolsun.
‹stiyoruz ki; insan›m diyen herkes kendi kendini alk›ﬂlas›n, kendisi yine kendisini kutlas›n. Akl›n› çal›ﬂt›r›p, de¤er yarg›s›n› iﬂleterek, iradesine hakim olsun.
Böylece vicdan özgürlü¤üne ulaﬂ›p daima boynu dik, aln› aç›k, yüzü ak olarak
hür ve gür yaﬂas›n.
Aziz insan, insanl›k yolunda baﬂar›lar.

