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‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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NE YAPIYORUZ ?
Kiﬂili¤imizi ﬂahsiyetlendirmeye ve hayat›m›z› güven üzerine
bina etmeye çal›ﬂ›yoruz.
“‹nsan›n bütün ömrü güven
üstüne kurulmuﬂ bir sarayd›r.”
“‹nsan›n toplumdaki güven
vücuduna haysiyet denir.”
“Haysiyetperver insan, kürre-i
arzdan de¤erlidir.”
Güven
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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,
kimilerimiz ﬂeriatç› 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.
‹nsanlara kiﬂilik bilimi ö¤retilmeden,
kiﬂilik ve ﬂahsiyet e¤itimi yürürlü¤e girmeden, her aileye temel yaﬂay›ﬂ düzeni
verilmeden, müspet ve kesin inançlarla
dolu insanlar yetiﬂmeden; bu be¤enimsiz
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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 ve emniyet buhran›ndan baﬂka bir söz etmiyor kimse.
Herkes kalbinin huzur ve emniyetini “Hükümet yaps›n” diye bekliyor.
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
onun boﬂlu¤unu ararsak, kanunlara sayg›l› olmaz, birbirimizin haklar›na riayet etmezsek, hükümet bu gibi halleri nas›l düzeltecek?
Güven

6

Hükümetler olsa olsa kiﬂilik e¤itimi verecek müesseseler 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, nenin davac›s› olabiliriz?
Kiﬂiye Sadece Sa¤l›k Yeterli Mi?
Hiç kalbi olmadan yaﬂayan bir adam,
kanatlar› olmadan uçan bir kuﬂ, kesik kollar›yla keman çalan bir müzisyen gördünüz mü?
Gözleri âmâ bir çocuk sizin gibi koﬂup
oynayabilir mi? Telgraf tellerindeki serçeleri sayabilir mi? Ya dili olmayan talihsiz,
hoﬂunuza giden bir ﬂark›y› söyleyebilir mi?
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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, gözleriniz astigmat; hem de çok
ilerlemiﬂ. S›f›r yetmiﬂ beﬂ mercek, mümkünse renkli. Geceleri okumak yasak!
Ve bizi daha rahat, daha sa¤l›kl› yaﬂatmaya çal›ﬂan binlerce tavsiye, binlerce emek…
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?
Farz ediniz ki; yetmiﬂ y›l, yüz y›l yaﬂaGüven
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yabilecek bir garanti belgesi ç›kard›k.
Farz edin ki; zaman hiç 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›z; insanlarla,
meselelerle tedirgin olmadan yüz yüze
yaﬂay›p gitmemize yetecek mi? Bizi, iteleyen, kakalayan güçlere, z›tl›klara karﬂ›
durabilecek miyiz?
Kalbimizin sa¤laml›¤›, mahçup olmadan yaﬂam›m›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. Sadece organik hayat sürmenin, mekanik iﬂleyiﬂlerin ad› yaﬂamak de¤ildir.
Mahcubiyetler, üzülmeler, küçük düﬂmeler, hiçe say›lmalar, incinmeler, incitmeler, ahlâks›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 bir 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.
‹nsan›; hayvandan, bir dereotundan,
›spanaktan farkl› k›lan ﬂerefli oluﬂudur.
Güven
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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.
O noktaya yaklaﬂan bir beﬂer, insan
olmaya namzettir. Aksi halde hayvandan
hiçbir fark› olmayan, yap›s› içinde itilip
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kak›lmaya, hor görülmeye lay›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
usta çilingirin, en kuvvetli beﬂerin bile söküp kurtulmaya gücü yetmez. En sa¤›r
kulaklar›n bile duymaya mecbur oldu¤u
bir f›s›lt›yla konuﬂur ve sesini duyurur.
‹nsan›, insan olmaya, iyiye, güzele,
do¤ruya ve ﬂerefe do¤ru ça¤›r›r. Bunu inGüven
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kâr edebilir miyiz? Duymad›k, bilmedik
diyebilir miyiz? Maddi dünyadakiler ne
kadar gerçekse, iç dünya yaﬂant›s› da 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 göremez ama gerçek yaﬂant›m›z› kendimiz 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. Karﬂ› tarafa yapmad›m derken, gerçek dünyam›zda, iç dünyam›zda yeniden yapar-
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cas›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 girmeye mecburuz. Yani ﬂerefli olmaya mecburuz.
Kim olursa olsun, hangi ortamda bulunursa bulunsun, ne ﬂartlarda olursa olsun; insan›n derdi, 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. Bu gerçekler gösteriyor ki; dünyada yaﬂayan herkes ﬂerefi için yaﬂ›yor,
ﬂerefi için dövüﬂüp, savaﬂ›yor, ﬂerefi için
ölüyor.
Güven
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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.
KEND‹NE DÖN
‹nsan. Koca insan… Tüm varl›¤›n sahibi insan. 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. Var
ol; çünkü bu dünyan›n sahibi, sultan›
sensin.
Koca insan. Koca sultan, sen kendini altm›ﬂ okkal›k gövden sanma. Sen
hayat-› ilahiyi temsil eden deniz dalgas›
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gibi bir dalgas›n. Sen s›rr-› ilahiyi taﬂ›yorsun.
Sen Hakk’›n sahipli¤ini ifade ediyorsun.
Sende sakl› bir büyük var. Sen onun
gücüne ispats›n.
Ey s›rr-› mutlak 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
amade. Her ﬂey seni, senin sahipli¤ini
bekliyor.
Güven
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Ey ﬂahanelik hakk› olan insan, ey gerçek mutluluklara sahip olan, ey mutlak
yetkisini kullanacak olan insan. Derinliklerdeki gizli hazineler, o güzellikler, o duyumlar, o ak›l teﬂkilat›, o düﬂünce varl›¤›,
o derinliklerde ki aﬂk›n… Hepsi, hepsi de
senin emrini senin sahipli¤ini bekliyor.
Sen neyi, kimi bekliyorsun?
Her ne istersen istedi¤ini sen yaparsan oluyor. Saadet senin; sen istersen
senin, cennet senin; sen gidersen senin.
Mal senin; 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, kendisine güveni gerçekleﬂip kendi sahipli¤ine olan inanc› kesinleﬂmedik-
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çe, o insan›n var olmas›na imkân ve ihtimal yoktur.
O halde bu gövde içinde yüceli¤ini ispat edecek olan 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.
K‹ﬁ‹L‹K YAPISI
‹nsan yap›s› itibariyle di¤er mahlûklar
gibi de¤ildir. Onun için, yarat›l›ﬂ›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 böyledir. Bunun için insan›n kendi yap›s›n› tan›mas› ve bilmesi, insanl›¤›n›n ﬂart›d›r.
‹nsanl›¤›n› yani kendisini, kiﬂili¤ini bilen, kendisini tan›yan insan, yarat›l›ﬂ›n›
tan›d›¤› nispette ihtiyaçlar›n› nas›l ve
Güven
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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›n 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 musun?
Aldan›nca içerlemiyor musun? Baﬂar›s›z
kal›nca eziklik duymuyor musun?
Ya baﬂarsan, baﬂar›l› olsan gö¤sün
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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 yönünle 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›
hissetmiyor musun?
Tüm bunlar senin ekmek kadar, su
kadar ihtiyac›n de¤il mi?
Sevilmek ihtiyac›ndas›n; hava kadar,
Güven
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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
de güven ihtiyac›d›r. Güvensiz insan, özgüveni olmayan insan, hükümlü yaﬂayamaz. “Hay›r, güvene ihtiyac›m yok” diyemezsin. ‹yi bak, yalan bile inan, güven
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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.
HAYAT SADECE
B‹LMEK DE⁄‹LD‹R
‹nsan istediklerini ancak irade gücü ile
elde edebilir. Sadece bilmek ve ö¤renmek yetmez.
Hayat sadece bilmek de¤ildir. Yapmak, daha ötesinde duyarak yapmak daha baﬂka bir olgudur.
‹nsan, zekâs› ve bilgisiyle de¤il, ancak
iradesiyle insand›r.
‹rade, içimizin karar verip yapma ve
karar› gerçekleﬂtirme kudretidir. Yani karar vererek o karar› yapma gücüdür.
Güven
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“‹rade, akl›n icra kuvvetidir”
‹nsan bu kudreti dilerse iyi yönde, dilerse kötü yönde kullan›r. Kötü yönde ve yolda kullan›lan irade yanl›ﬂta kullan›lm›ﬂt›r.
“‹radeli olmak demek; fiil ve hareketlerin iyisini, gerekenini seçip yapmak ﬂeklinde beliren manevi kuvvete sahip olmak, hareketlerimizde kötü örneklerin,
kötü telkin ve al›ﬂkanl›klar›n esiri olmayarak, kendi fiillerimizin bizzat yarat›c›s›,
sevk ve idare edicisi olmak demektir.
‹rade gücü, insan›n istedi¤ini yapabilmesi, istemedi¤ini de yapmamas› gücüdür.
‹yi, güzel oldu¤unu bildi¤imiz ve özledi¤imiz çok isteklerimiz var, onlar› istedi¤imiz halde yapam›yoruz. Akl›m›z
bunlar›n iyi, güzel ve gerekli oldu¤unu
biliyor, irade gücümüz olmad›¤› için yapam›yoruz.
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Kötü, çirkin, zararl› oldu¤unu bildi¤imiz çok ﬂeyi de yanl›ﬂl›¤›n› bile bile yine
yapar›z. Çünkü irade gücümüzü harekete geçirememiﬂiz.
‹rade, istemek ve bu istekte her türlü engele karﬂ› dayanmak gücüdür.
Güçlü arzudur.
‹rade gücü düﬂünceyi ve niyeti fiile çevirir. Düﬂünce ve fikirleri tatbike koyacak
güç, irade gücüdür.
‹rade gücü yoksa, düﬂünceler, fikirler
ne kadar iyi niyetli olursa olsunlar ancak
özlemde kal›rlar.
Bu bak›mdan, irademizi geliﬂtirmek ve
güçlendirerek aç›¤a ç›karma e¤itimine
mutlaka ihtiyac›m›z vard›r.
‹rade e¤itimini ciddiye almazsak, özledi¤imiz, hasretini çekti¤imiz güçlü insan,
özgür insan, gerçek insan olmam›za imkân ve ihtimal yoktur.
Güven
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‹radesi zay›f insan kim olursa olsun,
ne kadar zeki ve bilgili olursa olsun, kendisine sayg› duyulmaz ve gö¤sü kabar›k,
hür ve gür olarak yaﬂayamaz. Sayg› ile
kabul edilen, ﬂahsiyet sahibi insan olarak
yaﬂamak istiyorsak, büyük bir ehemmiyet ve ciddiyetle irade e¤itiminin gereklerini eksiksiz yapmaya koﬂmal›y›z.
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B‹Z‹M YOLUMUZ
Bizim yolumuz ﬂeref ve güven yoludur. Bu yolda güven yar›ﬂ› yap›l›r.
Güvenilen, ﬂahsiyetli gerçek bir insan
olmay› arzulamayan var m›d›r? Olabilir mi?
Hayat baﬂtan baﬂa mücadeledir. Bu
mücadelede insanl›k savaﬂ› verilir. Bu
savaﬂ meydan›nda insan›n kirleri, eksiklikleri pazara sürülmez.
Bu meydanda laf iﬂportac›l›¤›na, laf
ebeli¤ine yer yoktur. Bu meydan mert insanlar›n meydan›d›r. Bu meydanda sözler de¤il iﬂler, eylemler konuﬂur.
Bu meydan güven kazanmak h›rs›na
düﬂmüﬂlerin ve insan› tek de¤er kabul etmiﬂlerin hayat dolu havas›n›n kokland›¤›
meydand›r.
Bu meydan er meydan›d›r.
Bu meydan›n insanlar› ﬂu ya da bu
mevkide, ﬂöyle veya böyle insanlar de¤il,
Güven
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birbirine inan güven verme yar›ﬂ›nda
olan insanlard›r.
Ne mutlu insanlard›r ki onlar birbirlerine inanm›ﬂlar, güvenmiﬂler ve güven
vermiﬂlerdir.
O halde ﬂeref yolunda, mertlik yolunda, insana, insanl›¤›m›za güvenmenin
huzuru içinde bu meydan›n iﬂportac›lar›,
lafç›lar› de¤il, er kiﬂileri olal›m.
‹stediklerimizi en önce kendimiz yapal›m.
‹yi, güzel ve do¤ru olan meziyetleri hiç
kimse yapmasa da biz yapmaya koﬂal›m.
Bu yolun insan› her ﬂeyden önce haysiyetin gönlü yaﬂant›s›n› ön plana al›r ve
hayat›n›n davas› edinir. O art›k ﬂahsiyeti,
haysiyeti, ﬂerefi ad›na yaﬂar. Böylece
toplumda gerçek huzur ve güven kayna¤› olur.
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‹nsan›n toplumdaki güven vücuduna haysiyet denilir.
Haysiyetperver insan tüm kürre-i arzdan daha de¤erli ve kat kat üstündür.
‹nsanlar›n gerçek yüzü haysiyet unsurlar›d›r. ‹nsan›n bu gerçek yüzünü anlamak için de ﬂu yönlerine bak›l›r:
• Mahcubiyetten ne derece korkuyor?
• ‹zzet-i nefsine ne derece önem veriyor?
• Namus anlay›ﬂ› nas›l, iffete çok ciddi
mi, de¤il mi?
• Onurunu nerelerde ar›yor?
• Mukaddesat›na yürekten ne derece
sayg›l›? (Gösteriﬂ dindar›ysa bitti… Biz
içlilikten, halisanelikten bahsediyoruz)
• Ciddiyetli mi, kaypak m›? (Ciddiyet
somurtkanl›k de¤ildir. ﬁeklen aldanmayal›m.)
• Sözünün eri mi? Hayat› pahas›n› da
Güven
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olsa verdi¤i sözleri yerine getiriyor mu?
• Üstlendi¤i iﬂi gerçekçe, sonuna kadar götürüyor mu, baﬂlad›¤› iﬂi ilk anda
ki ciddiyet içinde bitiriyor mu?
• Hesab›na, al›ﬂ-veriﬂine titiz mi?
• ‹ﬂ anlay›ﬂ› nas›l? (‹ﬂine gerçekten
ciddi mi? ‹ﬂ ciddiyeti olmayan›n haysiyetinden bahsedilemez)
• Emaneti can›ndan önemli koruyup
sahibine teslim ediyor mu?
• Konuﬂunca do¤ru söylüyor mu?
• Ahde vefal› m›?
• Yak›nlar›na, milletine, devletine sad›k m›, ailesine ba¤l› m›?
Bunlar›n hepsine birden ciddi bir titizlikle sad›k ise, o kiﬂiye “Haysiyetini bilen, haysiyetine sahip kiﬂi” denir. Ve ona güvenilir.
“ﬁerefli insan, haysiyetini yere düﬂürmez. ﬁerefli insan kiﬂili¤ini, insanl›¤›n› hiç bir ﬂeye de¤iﬂmez.”
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DAVASI YOKSA
Ar eder insan amac› yoksa,
Gerçek ﬂeref diye davas› yoksa,
Dünyada sa¤lam bir dostu da yoksa,
Kendini bata¤a atm›ﬂ demektir.
Kiﬂilik yolunda davas› yoksa,
‹nsanlar› do¤ruya ça¤›rm›yorsa,
Benim de davam bu diyemiyorsa,
Kendini bata¤a atm›ﬂ demektir.
Kiﬂilik davas› tutmayan kimse,
Gölgeden farks›zd›r, kendi kim ise,
ﬁaﬂk›nd›r ne yapsa, yolu ne ise,
Kendini bata¤a atm›ﬂ demektir.

Güven
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‹NSANIM
Onlardan daha iyi zekâm oldu¤unu
takdir edince, bende bir faaliyet uyand›.
Hayali b›rak›p b›rakmad›¤›m› bilmiyorum. Ama hareket baﬂlay›nca hayal kalmad›.
Hiç kimsenin yard›m›n› beklemedim.
Kendim ve kendi iﬂimden baﬂka kimsenin hususi iﬂi ve hayat›yla ilgim kalmad›.
Kar›ﬂmad›m, kar›ﬂt›rmad›m.
Ne yap›p ne düﬂündü¤ümü kimseye
söylemedim. Sadece kendi kalbimin
emirlerini harekete geçirmeye bakt›m.
Hoﬂlanmad›¤›m ﬂey gözüme çarpt›ysa; onlara de¤il kendime söyledim ve
hoﬂlanmad›¤›m ﬂeyleri kendim yapmamaya karar verdim.
Beni görenler sözümle de¤il, eylemimle iyi oldular. Böylelikle çevreme de
faydal› oldum…
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ÖLÇÜ
Gerçekle yalan bir arada olmaz.
Sahte insanlar gerçekçilerden farks›zd›r. Oysa onlar›n her tutum ve davran›ﬂlar› içi boﬂ kukla gibi aldat›c›d›r.
Bu insanlar ciddiyet ve dikkatle izlenilmezse pek çabuk aldan›l›r. Çünkü
bunlar›n sözleri, sohbetleri, din yolunda,
ahlak yolunda, vahdet-i vücut yolunda,
tasavvuf yolunda gibi görünmeleri çok
daha aldat›c›d›r.
Sözlerini dinlerken basbaya¤› adam
san›rs›n›z. Oldukça ahlak, fazilet, keﬂif
keramet sahibi görünürler. Dindarlar gibi
dinlerinin gereklerini yüzeyden yaparlar.
Ama iﬂ ciddiye gelince görünüﬂlerden
eser bulunmaz. Çünkü onlar›n içleri tamamen maddeye ba¤l›d›r. Bunlar ancak
elinde gerçek ölçüsü olmayan saf insanlar› aldatabilirler.
Güven
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Hâlbuki laflar›, sözleri, biçimleri ne
olursa olsun; gösteriﬂ içinde oluﬂlar›, bir
DÖNEKL‹KLER‹ veya YALANLARI onlar› tan›maya kâfidir.
Uyan›k olanlar anlar.
Gösteriﬂ yokluk niﬂan›d›r...
Gerçek sevginin, sayg› ile kabulün ve
huzurun kayna¤› GÜVEND‹R.
‹nsan toplumundaki amaç doyumluluk
içinde güvenle yaﬂamakt›r.
‹nsano¤lunun do¤du¤u andan, topra¤a dönünceye kadar bütün hayat› madde
ile yo¤rulurken, güvenle de yo¤rulur.
‹nsan için güven, maddeden daha
önemlidir. Güvensiz kim olursa olsun,
güvensizli¤i yüzünden her ﬂeyini kaybediyor. Güvensiz fakir sefil kal›yor. Güvensiz olan yeniliyor. Güvensiz baﬂaram›yor.
Güvensiz köle oluyor. Güvensiz boyun
e¤iyor. Ne felaketler olursa insanlara gü-
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vensizlikten oluyor. Kendine güveni olmayan, güven sarsan›n toplumda itibar›
olmuyor. Onu hiçe say›yorlar. Kendisi de
kendisini hiçe say›yor.
Öz güven olmadan insan var olam›yor. Arzular›na yenik düﬂüyor, iradesine
hâkimiyet kuram›yor, etkiler ve katk›lar
içinde esaret hayat› yaﬂ›yor, en ufak bir
engel karﬂ›s›nda durakl›yor. ‹nsan kendisine güvenmedi¤i zaman, korkular, ﬂüpheler, tereddütler içinde kal›yor.
‹nsan›n bütün hayat› güven üstüne
kurulmuﬂtur. Yalan bile güven vermek,
karﬂ›m›zdakini inand›rmak için söylenmektedir.
Günümüzün geliﬂmiﬂ zekâlar› güven
sömürüsü yapmasa, ekonomik sömürü
söz konusu olur mu?
Hayvanlar›n bile birbirlerine yapmad›klar› aldatmalar› ve aldatmacalar› birbiGüven
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rimize yaparken güven vererek yapm›yor
muyuz? Önce güven verip, o güvenin ard›ndan yap›yoruz yapaca¤›m›z›. Sonra
aldatt›¤›m›z› anlayan, uçurumdan yuvarlanm›ﬂ gibi oluyor. O da bize ayn› ﬂeyi
yap›yor. Böylece birbirimizi her gün uçuruma yuvarlamaktan kendimize gelemiyoruz. Güvenirli¤in temeli olan sözlerimize sad›k kalam›yoruz. Söz verdi¤imiz de
bize sözünde duracak diye inan›p güveniyor. Ya da biz söz verene inan›p güveniyoruz. Sonra da güven bulamay›nca
boﬂlu¤a düﬂüyoruz.
Görülüyor ki ekmekten, sudan çok güvene ihtiyac›m›z var. Her iﬂ ve durumumuzu güvenle yürütüyoruz.
‹nsan› ayakta tutan tek temel güvendir. ‹nsan yap›s› öyledir ki güvenemedi¤i
suyu bile içemez, güvensiz k›p›rdamaz.
Madde borç edinilir, birinden al›n›r. Ama
güven d›ﬂtan al›nmaz.
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‹nsan›n bütün ömrü güven üstüne
kurulmuﬂ bir sarayd›r.
‹nsan; gerçekten haysiyet perver olmay› amaçlanm›ﬂ olan ve kendisini o güven vericilikten sorumlu tutand›r.
Güven denilen en büyük de¤eri ki, o
kiﬂinin haysiyetidir; hayat› pahas›na da
olsa güvenirli¤ini koruyarak yaﬂayan insand›r.
En basit kimselerin bile güvenini sarsan kimse insanl›¤›n›n dörtte üçünü kaybetmiﬂ demektir.
‹nsan güvenilir olmad›kça ona insan
denilmez. Güvenini kaybetmiﬂ insan imzas›z senede benzer.
Güven vücudunun bir noktas›na en
ufak bir toz konsa insan hemen ölüm tehlikesine düﬂer ve manen ölür.
Söz verip sözünde durmayan, yalan
söyleyen, iﬂini yar›da b›rakan, emanete ihaGüven
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net eden biriyle karﬂ›laﬂ›nca ne yapar›z?
‹yi düﬂünelim güvenimizin k›r›ld›¤› insanlarla güven duydu¤umuz insanlara
nas›l davrand›¤›m›za iyi bakal›m. Bir insan düﬂünün ki; inan›lmaz, güvenilmez.
O insan›n varl›¤› olur mu?
O kalplerde ölü de¤il mi? Onun toplumda sayg›nl›¤› olabilir mi?
O halde bütün h›rs›m›z› güven kazanmaya yönlendirmeli ve güven vücudumuzu her ﬂeyden daha önemle korumal›y›z.
Güvenin kayna¤› da insan›n do¤as›d›r. ‹nsan›n derinlikleridir. ‹nsan kendi
özünden güven alacak, baﬂka yerden
de¤il.
Kendi özünden güven bulamayan insan hiç bir zaman boynu dik, aln› aç›k,
yüzü ak olarak hür ve gür yaﬂayamaz.
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‹NSANIM ELHAMDÜL‹LLAH
Gölge, eﬂya, bitki, hayvan de¤il, tüm
bu varl›klar›n sahibi, ﬂerefli insan›m.
Benim ﬂahsi ﬂerefimin zerresi kâinat›n
tümüne bedeldir. ‹ﬂte bu karar›mda sabit
kalmak ve bu iddiam› (ﬂerefli sahibim)
ömür boyu sürdürmek benim hayat›m›n
tek hedefi ve en önemli meselesidir.
Bunun için küçük düﬂecek, mahçup
olacak hiç bir iﬂ yapamam.
Gururuma keder getirecek hiçbir davran›ﬂta bulunamam.
Hiçbir ﬂeyim olmas›n ama yeter ki
boynum dik, aln›m aç›k, yüzüm ak olsun.
Rabbim hiç kimsenin kabar›k gö¤sünü indirtmesin.
‹nsan›n bir yarat›l›ﬂ› vard›r, o da do¤ald›r. ‹nsan do¤as›na uygun yaﬂamak
zorundad›r. Unutma ki oluﬂta ﬂerefli insans›n. Tüm varl›k senin emrinde ve hizGüven
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metindedir. Bunun için tabii hedefinin ﬂerefli yaﬂamak oldu¤unu bil!
Kükre, ﬂerefli insan›m de! Ömürlük iddian›n bu oldu¤una inan, böylece güven,
güven kendine.
ﬁerefli insan oldu¤umu hem kendime
hem dünyaya ispat etmek için yaﬂayaca¤›m. Yapt›¤›m iﬂi dünyadaki bütün insanlardan daha iyi yapaca¤›m de. Böylece,
yar›ﬂla ömür, baﬂar›yla tatmin sürece¤im
de... Benim insanl›¤›m, akl›m, hislerim,
duygular›m buna beni mecbur ediyor
de…
ﬁerefli insan oldu¤umu dünyaya zekâm›n kudretiyle kabul ettirece¤im. Derinliklerimdeki bütün duyumlar›m buna
beni amaçland›r›yor de… ‹çimden durmadan dürtülüyor; sen ﬂerefli sahip insans›n diye.
Davam; bütünlü¤üm ile ﬂahsiyet gütmek, bu ﬂerefe ulaﬂ›p dünyaya kabul ettirmektir de..
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Do¤rulu¤umla, dürüstlü¤ümle, namusumla, uyan›kl›¤›mla, zekâ direncimle,
kaba kuvvetimle, bilek, sanat gücümle, ilmimle, irfan›mla, ﬂerefli insan oldu¤umu
bütün dünyan›n insanlar›na kabul ettirece¤im de. ‹çin bu iddia ile dolu olsun.
‹ﬂim, mesle¤im ne olursa olsun; iﬂ ve
mesle¤imi dünyan›n bütün insanlar›ndan
daha iyi yapmak zorunday›m de...
Benim yapt›¤›m kadar iyi, güzel ve
do¤ru hiç kimse baﬂaramayacak de...
Yapt›¤›m› kimse yapmayacak ki ötekiler
benimle yar›ﬂmak cesaretini bile bulamas›nlar de...
Buluﬂlar kaydetmek, icatlar edip, yeni
ürünler meydana koymak, imkâns›zl›klar
içinde bile imkânlar üretmek yaln›z bana
özgedir de...
Ne kadar çok bilgili olsam da yine bilgi ile dolaca¤›m. Son nefesime kadar bilGüven
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meye talebelik edece¤im.. Ne kadar cesur olsam da her ﬂart karﬂ›s›nda hiç y›lmadan öyle bir cesaret daha gösterece¤im. Hayat›m› öyle mertçe sürdürece¤im
ki; bu mertçe davran›ﬂlar›m as›rlar ötesinde bile hayranl›klar uyand›rs›n de...
Bu yurdun, bu milletin, bu toplumun
sahibi benim. Tek baﬂ›ma da kalsam milletimi her sahada dünyan›n en önde giden milleti haline getirmek azim ve karar›nday›m. Bu idealim ad›na yaﬂar ve bu
idealim ad›na nefes al›r, veririm... Bu iddiam› gerçekleﬂtirmek için; maddi manevi hiç bir fedakârl›ktan kaç›nmam. Bu yolda karﬂ›ma ç›kan her engel h›z›m› artt›r›r,
iddiam› daha da kamç›lar de...
ﬁerefli insanl›k hedefine ulaﬂmak
için güçlü olmam ﬂartt›r. Güç kayna¤›m da özümde bir oldu¤um yaﬂatan›md›r de...
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EY iNSAN
1. Sen seni bilmeden, bulmadan, tan›madan saadet bulamazs›n.
2. Sana dost kendi derinliklerin ve öz
akl›n, düﬂman ise hayali, zanni, meçhuli
bilgilerle dolu yamal› akl›nd›r.
3. Seni sendeki senden baﬂka kimse
dost etmez.
4. Sen seni sevmez de, seveni ararsan, hiç bulamazs›n.
5. Sana ne olursa senden olur; hem
iyi, hem kötü.
6. Seni senin doyurdu¤un gibi doyurur
kâinat. Onun için senin kalpten ﬂüphesiz
olarak verdi¤in kesin hükmü ve karar› hiç
kimse bozamaz.
7. Sen be¤endinse, baﬂkas›n›n be¤enece¤ine ﬂüphe etmek, kendini hiçe saymak demektir.
Güven

42

8. Herkes gördükten sonra bir ﬂeyler
söyler. Önemli olan insan›n kendisinin
kendisine diyece¤idir. Öteki insanlar›n diyece¤i insan›n kendisine diyece¤i yan›nda hiç kal›r.
9. Gerçekten insan›n kendi vicdan›
kadar dosdo¤ru söyleyen hiç kimse olamaz. ‹nsan›n kendisine inand›¤› kadar
kat›ks›z kimse inanamaz. ‹nsan›n kendisine güvendi¤i kadar da kimse kat›ks›z
güvenemez.
10. ‹nsan yap›s› öyle nezihtir ki; en
ufak bir riya yapsa onu bütün insanlar
halis kabul etse, kendisi kendi yüre¤inde
yapt›¤› en ufak riyay› bile halis kabul
edemez. ‹nsan öz yap›s› bu kadar ciddi,
bu kadar temel ve gerçektir.
11. ‹nsan kendini derinliklerinden beri
tan›r, en gerçekçi kendi derinli¤i oldu¤unu eksiksiz kabul ederse, dünyan›n bü-
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tün insanlar›ndan kendisini daha temel
kabul eder ve her an hesaplar›n› kendi
vicdan›na vererek yaﬂar.
12. ‹nsan›n kendi vicdan› kadar riyas›z kendisini hiç kimse takdir edemez.
13. Sa¤lam karakterin ve ﬂahsiyetin
kadar seni be¤endirecek hiç bir ﬂeyin
olamaz.
14. ‹yi, güzel ve do¤ru olan iﬂleri hiç
kimsenin yapmayaca¤›n› bilsen de yine
sen yapmaktan geri kalma. Çünkü yapt›¤›n iﬂin sefas›n› sen süreceksin.
15. Bütün zararlar tespitsiz, takdirsiz
ve tan›madan yaﬂamaktan oldu¤u gibi
iyilikler, faydalar da tan›mak ve anlamaktan gelir.
16. Anlay›ﬂ göstermeden anlay›ﬂ beklemek hüsrand›r.
17. De¤erler üzerinde ciddiyetle duran
de¤er kazan›r.
Güven
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18. Takdirkârl›¤›n senin en büyük zenginli¤in, iddian en büyük enerji kayna¤›nd›r.
19. En mükemmel iﬂ baﬂaran; kendi
özüne dayan›p herkesten daha iyi yapaca¤›na inanand›r. Hangi insan ne yapabiliyorsa, sen daha iyisini yapabilirsin.
20. Gerçek ol. Gerçekle yaﬂa. Hayalle
olma.
21. Hayat›n› güven üzerine bina et.
‹nan›lan, güvenilen, sevilen ve sayg› ile
kabul edilen insan ol...
Baﬂar›lar...
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