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Hiç bir ﬂeyimiz olmas›n ama
yeter ki boynumuz dik, aln›m›z
aç›k, yüzümüz ak olsun. Rabbimiz hiç kimsenin kabar›k gö¤sünü indirmesin...

‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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Büyük Türk Düﬂünürü Abdulkadir Duru'ya göre güçlü insan
olman›n yollar› ve ölçüler
Abdulkadir Duru'nun Fikir
Sisteminde Temel De¤erler
- HEDEF
- E⁄‹T‹M
- ‹NSAN
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SUNUﬁ
Bu çal›ﬂmam›zda kiﬂilik ve kiﬂilik e¤itimi yönünden Örgünöz fikrinin esaslar›n›,
anlay›ﬂ›m›z ve takdir ediﬂimiz nispetinde
özetler halinde sunmaya çal›ﬂt›k. Kendimizden bir ﬂey katmad›k. Zira ona ekleyecek, onda eksik olan bir nokta yok.
O, hayat›n her yönüne ›ﬂ›k. O, fert,
toplum, kiﬂilik, e¤itim, inanç, aile, yönetim gibi tüm kurumlar› ile bütün hayat› kucaklam›ﬂ ve gerçek çözümleri apaç›k ortaya koymuﬂtur.
O yüce insan, büyük düﬂünür Abdulkadir Duru'nun fikirlerinin yaﬂay›ﬂ›na girebilmek azminde ve gayretinde olan insanlar›z. Ona ne kadar ciddiyetle e¤ilir,
onu ne kadar takdir edebilirsek hayat›m›z
o kadar anlam kazan›yor, yaﬂay›ﬂ›m›z
huzurla dolu geçiyor.
Abdulkadir DURU, insan› ve insan ha-
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yat›n›n her yönünü bütün gerçekli¤i ile
keﬂfetmiﬂ, insan› tüm yönleri ile tan›m›ﬂ
ve ortaya koymuﬂ bir büyük kaynakt›r.
Fikir sisteminin temeli insand›r, insan
yarat›l›ﬂ›d›r.
Temel görüﬂü ﬂudur: ‹nsan amaçt›r.
‹nsan kiﬂili¤i hayat›n en de¤erli, en yüce,
yetkili varl›¤›d›r. Di¤er tüm yarat›lanlar da
ona hizmete koﬂan, onun emrinde ve hizmetinde, ona âﬂ›k olan varl›klard›r.
Ancak insan; gövdesi de¤ildir. ‹nsan
altm›ﬂ sene ile altm›ﬂ okkal›k toprak olacak gövdesi de¤ildir. Bu gövde içinde
yetkisini gerçekleﬂtirecek oland›r.
‹nsan denen büyük kâinat, mücerret
ve mühim bir yetkidir. Görevi de, kendine
hizmete koﬂan tüm varl›¤› adalet ve güzellikle yönetmektir. ‹nsan›n var oluﬂ sebebi budur. Yetkili sahiplik...
‹ﬂte insan›n gerçek hedefi, bu yüceliGüçlenme Yolu
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¤ini gerçekleﬂtirmek, kiﬂili¤inin de¤erini
takdir ederek ﬂerefli sahiplik yetkisine
ulaﬂmakt›r. Bu büyük görevinin bilincine
girerek, kendisinin kendi yetkisini sayg›
ile kabul etmesidir.
Bu büyük görevin ve yetkinin sahibi
olan insan›n, baﬂka türlü tatmin olmas›na
imkân yoktur.
Gerçek huzurun tek yolu, insan›n ﬂerefli sahipli¤ine ulaﬂmas› yoludur. Kendi
yüceli¤ini, kendi yetkisini, kendi tekli¤ini
ve eﬂsizli¤ini kendisi kabul etmeyen insan›n baﬂka yerlerde mutlulu¤u, huzuru
bulmas›na imkân ve ihtimal yoktur. Yetkili sahiplik bilincine ulaﬂmakta ciddi bir
e¤itimle gerçekleﬂir.
Dünyaya ﬂerefli sahip olarak gelmiﬂ
olan insan›n görevini adalet ve güzellikle
yerine getirebilmesi için güç laz›md›r.
Güç de fikirden al›n›r. Kiﬂinin gücünü ge-
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liﬂtirmesi için de, bildiklerini tatbik etmesi
ﬂartt›r. Ö¤rendiklerini tatbik etmeyi ihmal
edip laf›nda kalanlar pasifleﬂir, geçersiz
birer gölge durumuna düﬂerler.
Fikri ciddi tutmayan e¤itimsiz kal›r. Ya
eﬂya gibi bekler ya da gölge gibi kaybolur.
Gerçek fikir adam› fikri için dost edinilir. O yüce insan›n da amac›; fikri ile insanlar› güçlendirmektir. O yüce dostun fikirlerini ne kadar ciddiyetle uygularsak o
kadar çabuk gerçekleﬂiriz.
‹nsan kendi akl›na göre, kendi bildi¤ine göre de¤il, akl›n› gerçek fikrin ilkelerine uygulu k›larak bu yolda ilerleyebilir.
Bunun için, fikre e¤ilip büyük bir
önemle ö¤renmek, fikrin ilkelerini, yönetim ve e¤itim prensiplerini tek tek gerçekçe tespit edip onlara daha ciddiyetle
uygulanmak ﬂartt›r. Fikir, hayat›n en büyük olgusudur.
Güçlenme Yolu
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Fikir insan›n tezahürüdür. ‹nsanl›¤›
sevk ve idare eden, gerçek fikirdir. Fikir
kayna¤›ndan ç›kt›ktan sonra tüm insanl›¤›n mal› olur ve as›rlarca yaﬂayan fikirdir.
Onun önünü kimse t›kayamaz. Onu kimse hapsedemez, onu kimse tek kendine
mal edemez. O, de¤er bilenlerindir.
Onun üstü bir süre örtülse bile zaman
gelir önündeki tüm engelleri aﬂar ve insanl›¤›n önüne yine meﬂale olur.
Biz istiyoruz ki; onun zaman›nda yaﬂayan bahtiyar insanlar olarak, hayat›n
her yönüne ›ﬂ›k tutan bu büyük hazineye ciddiyetle e¤ilelim. Takdir edip k›ymetini bilelim. Bilelim de kendimizle bar›ﬂa, iç huzuruna ve ﬂerefli yetkili sahipli¤imize kavuﬂal›m.
Bu k›sa incelememizde; insanl›¤›n
arad›¤› huzurun kayna¤›n› ve yolunu
göstermek için bu sonsuz fikir bahçesin-
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den, bir demet gül sunmaya çal›ﬂt›k. Her
ﬂey k›ymet bilenindir.
Her ﬂey kendine de¤er verene koﬂar.
Ne mutlu bu büyük ›ﬂ›¤a koﬂanlara,
ne mutlu ayd›nlananlara, onun de¤erini
görüp faydalananlara.
‹nan›yoruz ki; bu fikre ciddiyetle e¤ilenler, bu yüce kaynakla tan›ﬂanlar, bizlerden daha çok onun önemini duyacak,
de¤erini takdir edeceklerdir. Selamlar...
Sayg›lar...
Av. Sadettin ERBAﬁ
09.08.1992
ANKARA
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G‹R‹ﬁ
“Kendini yetiﬂtirmek çabas›na düﬂmeyen en zavall›
kimsedir.”
“‹nsan dünyaya, kiﬂili¤ini
gerçekleﬂtirip,
kiﬂili¤ine
ﬂahsiyet ve ﬂeref kazand›rmak için gelmiﬂtir.”
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‹ﬁTE HAL‹M‹Z
Ey ‹nsan;
Kendin, kendinde fark edemiyorsan,
çevrendeki senin gibilerin hayat›na bir
e¤il... E¤ilde bak, ne boﬂluklar ne nahoﬂluklar göreceksin.
Göreceksin ki, bizler ﬂimdilik ömrünü
yaﬂayamayan, vakit geçirmeye yer ve
vesile arayan s›k›nt›l› insanlar›z.
Kendimize iyi dikkat edersek görürüz
ki, tereddütler, ﬂüpheler, korkular içinde
yaﬂ›yoruz. 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, bilmek
bilmemek ortas›nda ezilip kal›yoruz. Kâh
mesle¤imizi benimsiyor kâh da ikrah ediyoruz. Bazen dünyaya küskün, bazen de
Güçlenme Yolu
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harislik ediyor, nas›l bir ortam takip edece¤imizi kestiremiyoruz.
Öyle zaman›m›z oluyor ki; en çok sevdi¤imize en çok k›z›yor, en çok kay›rd›¤›m›z›n düﬂman› oluyor, aleyhinde bile bulunuyoruz.
Baz› iftihar etti¤imiz ﬂeyleri sonra da
utançla karﬂ›l›yoruz. Taa... Uzaklar›, gelecekleri görmek iddias› güderken, önümüzdekini göremedi¤imizi anl›yor, aﬂa¤›l›k duygumuza cevap verecek bir ümit bile bulam›yoruz.
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.
Hiç bir zaman kendi yaﬂay›ﬂ›m›za bu
tamd›r, böylece devam edelim diyemiyoruz.
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Gerçekten geriye dönüp baksak, ﬂu
güzelim ömrü nas›l bu kadar eksilttik de
haberimiz bile olmad›.
Yine akﬂam oldu da elimizi iﬂten çektik mi vaktimizi nerede ve nas›l geçirece¤imizin telaﬂ›na düﬂüyoruz. ﬁimdiye kadar karars›z, iradesiz, huzursuz bir yaﬂay›ﬂtan baﬂka bir ﬂey olmad›. ﬁimdiden
sonras›n›n da ne olaca¤› kestirilemiyor.
Amaçs›z, hedefsiz hayat için kestirilemez
de. Amaçs›z yaﬂanan hayat›n bir anlam›
yok. Tatminsiz, huzursuz, s›k›nt›l› bir yaﬂay›ﬂ... Hay›r m› diyorsun? Tatminkâr m›s›n?
Peki, öyleyse neden içiyorsun? Tabiî
ki s›k›nt›lar›n› duymayas›n diye. Neden
gösteriﬂe, riyaya, hileye, yalana, hafif ﬂakalara, ﬂuna buna tak›lmalara ihtiyaç duyuyorsun?
Demek ki, kendinden, gerçek tatminden çok uzaktas›n.
Güçlenme Yolu
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Belki amaçl›y›m dersin. Sana göre
do¤rudur, amaçl›s›nd›r. Evet, ama neyi
amaçlam›ﬂs›n iyi bakt›n m›? Peki, istersen beraber bakal›m. Mevkiiye, de¤ilse
ﬂöhrete, o da de¤ilse servete amaçlanm›ﬂs›nd›r. O amaçlar›n hangisine ersen
elinden gidecek ﬂeylerdir. Evet, gider
elinden gider. Elinde son nefesine kadar
kald›¤›n› sayal›m yine gider elinden. Son
nefesinde hepsi toptan elinden gider. Gider de sana da hesap vermek kal›r.
Daha ﬂimdiden yaln›z kald›kça, her
sakin an›nda içinde yarg›lar baﬂlam›yor
mu? Amaçlad›¤›n› eline geçirinceye kadar k›rd›klar›n, k›r›ld›klar›n, incittiklerin, o
nahoﬂ sivri noktalar, gözünün önüne gelip dikilmiyor mu? Günlük hayat›ndaki onca telaﬂlar gelecekteki y›¤›n y›¤›n tasar›lar›n aras›ndan etkilendi¤in haller karﬂ›na ç›km›yor mu? Özel hayat›na hayr› var
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m› onlar›n?
Sen senden memnun musun? Sen
kendine söz geçirebiliyor musun?
Ne kadar gerçek sayg› kazand›n? ‹çtenlikle kimi sevdin? Kimler içtenlikle seni severek güven ve sayg› ile an›yor?
Sen kendini yaﬂayacak, her ﬂeyi e¤itici, bir insan› ﬂerifsin. ﬁerefinle mütenasip
ne yapt›n ki hayran... Sen ki bir kâinat
karﬂ›l›¤› koskoca yetkili bir insan, sen ki
yüce insanl›¤›n› yaﬂayacakken s›rr›na
gafil oldun. O k›ymetli akl› fikrine gerçek
kap›lar›n› açmad›n, ak›l defineni aramadan akl›n› be¤endin, sende ne cevher-i
ilahiler var keﬂfe geçmedin. Akl›n› olur olmaz ﬂeylerle meﬂgul ettin, günde bir saat olsun kendine ba¤layamad›n.
Kalbinin çabas›n› b›rak, mukaddes
duygular›na e¤ilmeyi düﬂünmedin. ‹ç
dünyanda sende seni yaﬂat›yor, sen sana hiç bakmadan yaﬂad›n. Muazzam
Güçlenme Yolu
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varl›¤›n›, manevi yetkilerini ele almay› tasarlamad›n, kaç türlü s›fatla yaﬂad›¤›n›
seçmeyi düﬂünmedin, kalbinde neler dolu bakmad›n.
Sende seni çeﬂitli etkilere neler sürüklüyor aramad›n. Bilmek istemedin. Sana
senden yak›n olan Allah'›n› bilemedin.
Etkisiz, katk›s›z, zorluksuz, sade, salim
bir hayatla yaﬂayamad›n.
Bir veya bir kaç insan ﬂekline aldand›n. ‹nsan› gövdesi sand›n. Sonra da onlara yaranmak için nelere katland›n da
fark bile etmedin.
En basit bir hayat olay›nda karﬂ›na ç›kan ufac›k problemleri üstüne y›kt›n, alt›nda ezildin. Sen, sende ezilirken seni
bir baﬂkas› eziyor san›p da, onu suçlad›n, seni sende kin, köle k›ld›.
Sevdin sevebildin, iyiydi, sonrada nefretler ettin. Do¤ru diye yapt›¤›n›n sonrada yanl›ﬂ oldu¤unu fark edince piﬂman-
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l›klar çektin. Ömrünü piﬂmanl›k ve ah vah
içinde geçirdin.
Çizilen tablo hazin ama durum budur.
ﬁöyle bir hayat›m›za bak›nca görülüyor
ki iliﬂkiler her gün biraz daha kötüleﬂiyor.
‹nsanlar aras› iliﬂkilerimiz günden güne
bozuluyor. Gittikçe güvensizleﬂiyoruz.
Yaln›zca maddi de¤erlere aban›l›yor,
gerçek de¤erler unutuluyor.
Birbirimize inanaca¤›m›za, kuﬂku duyuyoruz. Güvenmenin yerini nefret, sayg›n›n yerini küçümseme, sevginin yerini
menfaat alm›ﬂ. Do¤runun yerini yalan,
mertli¤in yerini döneklik sarm›ﬂ. Güvenebildi¤imiz kimse yok...
Kendimize iyice bir bakal›m, neyi benimseyerek yaﬂ›yoruz?
Geçinmek... Bir geçinmeye ba¤lanm›ﬂ
bütün çabalar, ümitler. Aman diyoruz ço¤umuz, geçinelim de sonras› ne olursa olsun. Sanki bütün dert geçimde toplanm›ﬂ.
Güçlenme Yolu
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Yak›nl›k, arkadaﬂl›k, komﬂuluk, ahbapl›k, akrabal›k, kültür, ekonomi, yurt,
millet sorunlar›ndan haberimiz bile yok.
Ba¤›ms›zl›k, üstünlük iddias›, önderlik
gayreti arzumuz olmaktan ç›kar›lm›ﬂ.
Kap›ﬂmaya koﬂuyoruz bizim olan dünyay›. Haysiyet, ﬂahsiyet, inan›rl›k, güvenirlik gibi ihtiyaçlar›m›zdan ve gerçek de¤erlerimizden haberimiz bile yok.
Ne olacak halimiz? Böyle tek tarafl›
ezbere yaﬂamak bizi nereye götürecek?
Kendimize ﬂimdiye kadar düﬂmanl›k
yapt›k. Hiç de¤ilse bu günden sonra kendimize dönüp gerçek ihtiyaçlar›m›z› tespit edelim de kendimize dost olal›m. Biz
bizi düﬂünmezsek kimse bizi düﬂünmez.
Biz bizi var etmezsek kimse bizi var edemez. Bilelim ki biz bize yar olmazsak
kimse bize yar olmaz.
Dön art›k kendine dön... Uyan art›k rüyadan... Gerçe¤e koﬂ...
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Arad›¤›n sensin, kiﬂili¤indir. Her ﬂeyde aray›p da bulamad›¤›n huzurun kayna¤› sensin. Niçin sen sana dönmüyor,
sen sana de¤er vermiyorsun? Kiﬂili¤in
kay›p, sen kay›ps›n da neden arama lüzumu duymuyorsun?
ﬁu muazzam insanl›k nas›l aranm›yor?
Nas›l aranmak lüzumu duyulmuyor? Ondan baﬂka ne ile saadete ulaﬂabilirsin?
Ey yüce insan, sen gövden de¤ilsin.
Sen sadece ﬂekil ve maddeden ibaret
de¤ilsin. Sen; gövdeni taﬂ›yan, hareket
ettiren, yediren, doyurans›n. Terbiye
eden, nizama koyan, yat›ran uyutans›n.
Oluﬂunla insans›n. Her ﬂeyin sahibisin. ‹raden sana ait. Sevgin sana ait.
‹nanc›n sana ait. Kudretin de bütün
mahlûkun kudretinin üstündedir.
ﬁimdiye kadar s›n›rl›, bunal›ml›, mutsuz bir hayat›m›z oldu ise kendimizi gerçekten sevmedi¤imizden, kendimizi gerGüçlenme Yolu
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çekten tan›mad›¤›m›zdan, kendimize ve
s›n›rs›z gücümüze inanmad›¤›m›zdand›r.
Senin seni tan›mas›, bilmesi laz›md›r.
Hiç bir ﬂeyden tatmin olamay›ﬂ›n, kendini et kemik san›ﬂ›ndand›r. Kendine döner, kendini tan›r, ﬂerefli insanl›¤›n› idrak
edersen, yetkili, hakiki insan olur ve tüm
problemlerine çare bulursun. O zaman
kendine sahip oldu¤un gibi her ﬂeye de
sahip olursun...
Hayat›m›z› de¤iﬂtirmek istiyor ve yeter
art›k diyorsak, kendimize dönelim. Kendi
gücümüzü görelim. Her ﬂeyi de¤iﬂtirdi¤imiz gibi, düﬂüncelerimizi de silip de¤iﬂtirebilir ve istedi¤imiz insan olabiliriz.
Yanl›ﬂ düﬂünce ve inançlar›m›z› basite almayal›m. Küçük görmeyelim. Çünkü
bizi yöneten onlard›r.
Kendimizle ilgili düﬂüncelerimizi de¤iﬂtirdi¤imiz de, hayat›m›z›n da de¤iﬂmesi mutlakt›r. D›ﬂ dünya bizim düﬂüncele-

21

rimize uymak için de¤iﬂecektir.
Hayat›n bu kesin yasas›n› bir defa anlad›k m›, gerisi kolay. Kendi kaderimizi
kendimiz çizeriz. ‹nsan bu yetkidedir.

Güçlenme Yolu
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HEDEF
“Sevgi gaye mutlak gerçektir.
E¤er Kerem isen diﬂleri çektir.
Daha iddiay› mecnundan evvel,
Hedef-i Leyla'y› bilmek gerekir.”

“‹NSANIN TAB‹‹ HEDEF‹ ﬁEREFT‹R.”
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HA OLMUﬁ, HA DA OLMAMIﬁ
Kiﬂi olup ﬂahsiyeti bulmayan,
‹nsanl›¤›n devran›n› sürmeyen,
Dik boyunla aln› aç›k gezmeyen,
ﬁekliyle ha insan olmuﬂ, ha da olmam›ﬂ,
‹nsanl›k yolunda hali bilmeyen,
Sa¤lam olanlar› takdir etmeyen,
Kiﬂilik yolunu tutup gitmeyen,
ﬁekliyle ha insan olmuﬂ, ha da olmam›ﬂ,
‹nsan aﬂk› ile yan›p bitmeyen,
Felekle geçimi kalpten silmeyen,
Engelleri aﬂ›p dosta gitmeyen,
ﬁekliyle ha insan olmuﬂ, ha da olmam›ﬂ.

Güçlenme Yolu
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‹NSAN OLANIN
B‹R HEDEF‹ OLMALIDIR
Hedef kiﬂileri var eder. Hedef insan›n
ömrünü gerçekleﬂtirir. Hedefi olan hayat
bulur. Hedef, insan› rüyadan, gafletten gerçe¤e döndürür.
‹nsan hedeflendikten sonra ömür kazan›r. Hedef insan›n var olmas›n›, kiﬂili¤in
ﬂahsiyet ve ﬂeref bulmas›n› sa¤layan bir
hayatt›r. Hedefi olmayan›n ise hayat› uykudur, esarettir, köleliktir.
‹nsan›n önce insan olmas›, insan olmas›
için de ﬂerefi hedef tutmas›, hedefinin çizgisinden k›l pay› kadar ayr›lmamas› gerekir.
ﬁeklen insan oldu¤umuz gibi s›fat olarak da insan olmal›y›z.
Yarat›l›ﬂ› insan olan›n mutlak bir hedefi,
bir çizgisi olmal› ve kesin karar›yla o hedefe varmak yolunda bulunmal›d›r.
‹ﬂte ne için yaﬂ›yoruz, bilirsek ve bu konudaki bildi¤imizi de gerçekleﬂtirirsek insa-
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n›z. Böyle bir ﬂeyden haberimiz yoksa böyle bir kök meselemizi anlay›p bilmekte istemiyorsak, ne yaz›k ki bu ﬂerefli biçim olan
insan biçimindeyiz, ﬂeklen insan›z, s›fat
olarak insan de¤iliz.
Bu halde kal›rsak yaz›k. ‹nsan biçiminde oldu¤umuza yaz›k. ‹nsan›z insan. Bütün yarat›klar›n üstünde olan ﬂerefli insan, nereden gelip
nereye gitti¤ini bilmeden yaﬂ›yorsa yaz›k.
‹nsan... Koca insan... Hem hiç olmaya
müsait, hem de tam olmaya. ‹nsan ne olarak yaﬂayaca¤›n› kesinlikle belli bir hedefe
ba¤lamazsa ﬂerefi olamaz. O hiçtir, hiç...
Yaﬂaman›n gerçek bir hedefi olursa, o
yaﬂaman›n manas› tamd›r.
‹ﬂte gerçek hedefe ulaﬂmay› ömürlük
hedef tutmuﬂsak, insan›z, insan... Dünya
yüzündeki her varl›k iﬂte bu ﬂerefe ulaﬂmak azminde ve kesin karar›nda olan insana hizmete koﬂar ve ona âﬂ›kt›r. Sende senin ﬂerefine koﬂ. Ey insan...
Güçlenme Yolu
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‹NSANIZ ELHAMDÜL‹LLAH
Gölge, bitki, eﬂya, hayvan de¤il tüm
bu varl›klar›n sahibi ﬂerefli insan›z.
ﬁahsi ﬂerefimizin zerresi kâinat›n
tümüne bedeldir. ‹ﬂte bu karar›m›zda
sabit kalmak ve bu iddiam›z› ömür boyu
sürdürmek, hayat›m›z›n tek hedefi ve en
önemli meselesidir.
Bunun için küçük düﬂecek, mahçup
olacak hiç bir iﬂ yapmay›z. Gururumuza
keder getirecek bir davran›ﬂta bulunamay›z.
Hiç bir ﬂeyimiz olmas›n ama yeter ki
boynumuz dik, aln›m›z aç›k, yüzümüz
ak olsun. Rabbimiz hiç kimsenin kabar›k gö¤sünü indirmesin...
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ﬁEREF‹N TANIMI
ﬁekli insan olan›n s›fat› da insan olmal›d›r. ‹nsan deyince akla ﬂeref gelir.
ﬁerefin tan›m› ﬂudur: Sahipli¤ini güven
üstüne kurmak. Her iﬂini, her davran›ﬂ›n›, her sözünü, her haddi harekât›n›
inan›lan, güvenilen bir sahip olarak
sürdürene ﬂerefli insan denir.
ﬁeref dedi¤imiz zaman akla; ciddiyet,
namus bütünlü¤ü, içtenlik, temizlik, terbiye, edep, hayâ, adalet, ihsan gibi özdenlik icaplar› gelir.
Her yönüne hâkimiyet kuran, her arzusunu hâkimiyeti alt›na alarak her ﬂeyine güvenle sahip olan ve düzenleyen insana ﬂerefli insan denir.
Vicdan›yla yaﬂayan, vicdan›ndan hiç
ayr›lmayan; do¤ru, dürüst, mert, aln›
aç›k, yüzü ak, gö¤sü kabar›k, mutlak
sayg› duyulan insana ﬂerefli insan denir.
Güçlenme Yolu
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‹ﬂine, yuvas›na, eﬂine, yurduna, milletine, dinine, dünyas›na, gönlüne, kalbine,
zihnine, gözüne, kula¤›na, a¤z›na, eline,
aya¤›na, midesine, cinsi yönlerine, düﬂüncesine, duygusuna, hissine, sözüne,
karar›na ve de sevgisine iddial› olarak
inan›l›r, güvenilir biçimde sahip olana ﬂerefli insan denir.
ﬁerefli insan cazibe kayna¤›d›r. Herkesin sevgisini, sayg›s›n› ve hayranl›¤›n›
çeker. Böyle sa¤lam meziyetler ve sa¤lam maneviyat sahibi olan ve bunlar› koruyarak yaﬂayan insan›n; ne geçmiﬂine,
ne gelece¤ine, ne de kimin o¤lu, kimin
k›z› oldu¤una bak›lmaz. O, ﬂahaneli¤i ve
yüceli¤i hak etmiﬂ ﬂerefli insand›r.
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AMACIMIZ NE?
‹nsan dünyaya ﬂerefi ile gelmiﬂtir. ‹nsan en yüce yarat›kt›r. ‹nsan›n bir yarat›l›ﬂ› vard›r, ona uygun yaﬂamak zorundad›r.
‹nsans›n...
Yar›ﬂacaks›n, güreﬂeceksin, muvaffak
olup övüneceksin. Onun gibi insan›m ondan da daha ileride olaca¤›m diyeceksin.
Yar›ﬂla ömür, baﬂar›yla tatmin süreceksin.
Do¤ru, dürüst, mert, inan›lan güvenilen, bilen, bilinen, sayan, say›lan olacaks›n. Maneviyat bulacak, felekle güreﬂ tutacak, yenilirken yenecek, tatminkâr mutlu olacaks›n.
Bizimde amac›m›z; her insan dirençli
olsun, içten yeterli olsun. Uyan›k, bilgin
olsun, kendisini iyi tan›s›n, tuttu¤unu kopars›n, ömrü iftiharla dolsun.
‹stiyoruz ki, insan›m diyen herkes kendi kendini alk›ﬂlas›n. Kendisi yine kendiGüçlenme Yolu
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sini kutlas›n. De¤er yarg›s›n› iﬂletip iradesine hâkim olsun. Böylece vicdan özgürlü¤üne ulaﬂ›p boynu dik, aln› aç›k, yüzü ak, hür ve gür yaﬂas›n.
HEDEFE ULAﬁIM YOLU
E⁄‹T‹M (Kiﬂilik E¤itimi)
‹NSANLI⁄IN GERÇEKLEﬁMES‹
“E¤itim, insan›n kendi ikili¤i içindeki
birli¤ine ulaﬂmak ve kendini bar›ﬂ içinde
yönetmek sanat›d›r.”
“E¤itimsiz fikir, fikirsiz e¤itim olmaz.”
N‹Ç‹N E⁄‹T‹M
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,

31

do¤ru oldu¤unu bildi¤imiz halde yapam›yor çirkin, kötü, zararl›, yanl›ﬂ oldu¤unu
bildi¤imiz çok ﬂeyi de yapmak istemedi¤imiz halde yine yap›yor, kendimize güç
yetiremiyoruz.
Verdi¤imiz kararlar› kendimiz bozuyor,
verdi¤imiz sözlerden kendimiz dönüyoruz. Bu halimizden utan›yor ama yine de
kararlar›m›za sahip, irademize hâkim olam›yoruz. Büyük bir irade zay›fl›¤›m›z var.
Sahip oldu¤umuz birçok yeteneklerimiz var, bunlar› aç›¤a ç›kar›p güçlü ve
hükümlü yaﬂayam›yoruz.
Ne kadar güçlü olsak da; zaman zaman, güvensizli¤e düﬂüyor, çaresizlik
duygular›na kap›l›yor, moralimiz bozuluyor, maneviyat›m›z k›r›l›yor.
‹nsan›z, bütün mahlûkat›n s›fatlar›n›
kendimizde taﬂ›yoruz. Tüm mahlûka sahip olmak için yarat›lm›ﬂ›z. Hâlbuki her zaGüçlenme Yolu
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man sahipli¤imizi gere¤i gibi yapam›yor,
zaman zaman boﬂlu¤a düﬂüyor, insanl›ktan baﬂka s›fatlarla (gölge, eﬂya, bitki,
hayvan) yaﬂ›yoruz. Bu da bizi s›k›yor.
Müslüman›z ama dinimizin gereklerini
her yerde her zaman ayn› halislikle yaﬂayam›yoruz. Yaln›zken baﬂka, insanlar
içinde iken baﬂka oluyor, d›ﬂ tesirlere kap›larak mukaddes dinimizin çizgisinden
ç›k›yoruz.
Kal›b›m›z baﬂka, kalbimiz baﬂka, özümüz baﬂka, sözümüz baﬂka olarak ço¤u
kez ikiyüzlü olarak yaﬂ›yoruz.
Vicdan›m›zla savaﬂ halindeyiz. ﬁöyle
içimizle baﬂ baﬂa kal›nca kendimizden
hoﬂnut olam›yor gönül huzuru ile yaﬂayam›yoruz.
Kendimizi mahkûm ve tutsak etmiﬂ bir
sürü etkilerin, tutkular›n esareti alt›nday›z. Hür ve gür yaﬂayam›yoruz.
Tereddüt, ﬂüphe, korku, zan, hayal,
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meçhul gibi insan›n güvenini hiçe indiren
s›fatlar dünyas›nda yaﬂ›yoruz.
Kimse taraf›ndan candan sayg› ile kabul edilemiyor, bekledi¤imiz sevgi ve
sayg›y› insanlardan bulamay›nca da
dünyaya küsüyor, fele¤e kahrediyor ve
hiçe say›larak yaﬂamaya tahammül edemiyoruz.
Ezbere yaﬂ›yoruz. Tefekkür kap›lar›n›
kapatm›ﬂ›z. Allah'›n 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 ediyor,
kendimizi hiç düﬂünmüyoruz. Hâlbuki bize her ﬂeyden önce kendimiz laz›m.
Bize laz›m olan çok ﬂeyleri biliyoruz
da kendimizi hiç mi hiç merak etmiyor ve
bilmiyoruz.
Hepsinden önemlisi hepimiz yaln›z›z.
Gerçekten her yönüyle inan›p güvenebildi¤imiz, tüm problem ve dertlerimizi koGüçlenme Yolu
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nuﬂup paylaﬂabilece¤imiz, bizi anlayan
ve candan seven bir dostumuz yok. Bize
güvenen de yok. Hâlbuki en büyük ihtiyac›m›z gerçek dost ihtiyac›d›r.
Gayesiz yaﬂanan bir hayat›n anlam›
yok. ﬁimdiye kadar da ciddi bir gayemiz
olmad›. Kendimize yüce bir hedef seçerek ömrümüze mana, hayat›m›za bir anlam kazand›ramad›k.
Kendimize iyi dikkat edersek, bugüne
kadar hayatta hiç bir zaman kendi yaﬂay›ﬂ›m›za “Bu tamd›r, böyle devam edelim”
diyemedik. Hep iﬂittiklerimize inan›p ço¤u
kez, nefretle, 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›yoruz. Çünkü gerekli gücümüz
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yok. Sorunlar›n üstesinden gelecek gücü
kendimizde bulam›yor, özümüzden alam›yoruz. Sorunlar›n üstesinden gelmek
için güçlenmek, güçlenip kendimize yeterli hale gelebilmek için de e¤itim ﬂartt›r.
Bu sorunlar›n hepsini insanl›¤›m›z›
gerçekleﬂtirmek için kiﬂilik e¤itimine gerek duyar ve kesin karar verirsek çözeriz.
‹nsan, kendi kalbinde kesinlikle bir karar vermeden ve kalbinde kesinleﬂtirdi¤i
o karar do¤rultusunda harekete geçmeden istedi¤i hiç bir ﬂeyi elde edemez.
E¤itime cidden karar verir gerek duyarsak; yeterlilik ve gereklilik gücünü
kendimizde bulacak, güçlenip her engeli
aﬂacak, her zorlu¤u yenecek, her istedi¤ini yapabilecek, her istemedi¤ini de
yapmayacak güce ulaﬂaca¤›z.
E¤itim de bir bilenden, insan› gerçekGüçlenme Yolu
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ten bilen ehil bir ustadan talim edilir.
Kim ise, insan› her yönüyle tan›y›p ortaya koyan gerçek e¤itimci odur.
GERÇEK DOST K‹MD‹R?
Bizi bize ça¤›ran, bizi bize be¤endirip,
kendi varl›¤›m›z› maneviyat ve marifetlerle dolduran, bizi öncülü¤e sürükleyendir.
Gerçek dost; insan mutlulu¤unu keﬂfedip yönetim sistemine koyan, insan› tan›tan, takdirle manevi ihtiyaçlar›n› duyuran ve onlar› doyuran, maksad› sadece
uyand›r›p takdire geçirmek olan, bundan
baﬂka maksad› olmayand›r.
Gerçek dost; akl› besleyen, zekây›
hassaslaﬂt›r›p güç veren, anlay›ﬂ› açan,
de¤er yarg›s›n› çal›ﬂt›r›p insanlar› kendilerine döndüren ve insanlara derinliklerindeki kendi de¤erlerini kendi güzelliklerini gösterendir.
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Gerçek dost; zihnimizin sade olmas›na, zekâm›z›n kudretli olmas›na, mant›¤›m›z›n kuvvetli olmas›na, ﬂuurumuzun
sa¤lam olmas›na, düﬂüncelerimizin s›hhatli olmas›na, fikirlerimizin müspet ve
kararl› olmas›na, kalbimizin huzurlu ve
ferah olmas›na, gönlümüzün sonsuzlara
ulaﬂmas›na can atan ve bunlar›n gerçekleﬂmesi için gecesini gündüzünü feda
eden, bütün emek ve masraflar›n› insan
kalbi huzuru yolunda harcayand›r.
O, dünya ve ahiret bize laz›m olanlar›
ö¤retir, tan›t›r, lüzumsuzlardan kurtar›r.
Bize ﬂahsiyet verir. Bize laz›m olanlar› da
kolayca yapabilmemizi sa¤lar. Huzurlu
ve mutlu olmak için gerçekten özenirsek,
bu ciddi talebimize göre bizim akl›m›za
aç›kl›k ve kuvvet verir. Bize onun ö¤retece¤i, kendimizi ö¤renmek ve tan›makt›r.

Güçlenme Yolu
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GERÇEK DOSTU NASIL
TANIYACA⁄IZ?
Dost; insan hayat›na mutlak mana kazand›ran bir kiﬂidir. Dost deyince özel bir
kiﬂi akla gelir. Böyle yüce insanlar›n görünüﬂünde aç›k belirtileri yoktur. Herkes
gibidirler. Ancak hakiki özgürlükleri gözden kaçmaz.
O kiﬂiyi gören kim olursa olsun, tan›s›n, tan›mas›n, kendinde bir ciddiyet uyan›r, kendine gelir.
O dost kiﬂinin meclisinde bulunuldu¤u
zaman, içi en kar›ﬂ›k, en s›k›nt›l›, olanlar›n bile beﬂ dakika gibi k›sa zamanda içi
ferahlar, zihni durulur ve içinde bir sevinç
baﬂlar.
Bütün mevcudiyeti ile insanlar› mutlulu¤a ulaﬂt›rmaya özünden görevlendirilmiﬂ, bir tek insan› insanl›¤a ulaﬂt›rmaktan baﬂka bir derdi ve hevesi kalmam›ﬂ
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büyük bir manevi kuvvet kayna¤› olan,
ak›llar›n besin al›p kuvvet bulaca¤› bu insan›n (dostun) ilk sözü duyulsa, iﬂitip de
duyabilen bir insan›n, iç dünyas›nda ve
zihninde bir de¤iﬂiklik olur.
Cidden ondan faydalanmak isteyen
g›yaben bir yard›m istese o istedi¤i yard›mda kolayl›k olur.
ﬁikâyet etti¤i ve cidden kurtulmak istedi¤i ar›zalardan eser kalmaz. ‹nsana
yak›ﬂmayan huy ve halleri k›sa sürede
yok olur.

Güçlenme Yolu
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DOSTTAN
FAYDALANMA YOLLARI
Böyle bir gerçek dostla dostluk, insanlara hiçbir külfet yüklemez. Öylesi dostlar
ancak faydal› olmaya amaçl›d›rlar. Baﬂka
dertleri olmaz. Bütün yapt›klar›na karﬂ›l›k,
bizleri aktif, enerjik, güçlü, hükümlü, özgür
örnek ve saadetli görmek isterler. ‹nsanlar›, insanl›klar›na ulaﬂt›rmaya can atarlar.
Onlar›n ﬂahsen kendileri faydal› oldu¤u gibi, fikir ve tavsiyeleri de, tatbik edenlerin hayat›na mana kazand›r›r. Dostun
amac›; fikri ile kiﬂiyi güçlendirmektir.
Kiﬂinin de bildiklerini tatbike koymas›, gücünü geliﬂtirmesi ﬂartt›r.
Böyle bir gerçek dost her ﬂeyden önce bize fikri ile muhatapt›r. Bunun için, bu
dostun fikir ve tavsiyeleri bize ulaﬂ›r ulaﬂmaz uygulamak zorunday›z. Uygulayamad›¤›m›zdan faydalanamay›z.
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Dostun bize bütün yapaca¤›, inançlar›m›z› tashih edip, müspet bir fikir beyan
etmesidir. Verdi¤i fikirleri ne kadar ciddiyetle uygularsak, o kadar gerçekleﬂiriz.
Bu bak›mdan, her sahada güçlenmek
ve her konuda baﬂar›l› olmak için dostun
fikirlerini büyük bir önem ve ciddiyetle uygulamak mecburiyetindeyiz.
O dost bir inanç ustas›d›r. Ondan
ehemmiyet vermek nispetinde aﬂ›lan›r›z.
Örgünöz fikrinde; ehemmiyet vermek,
fikrin de¤erini bilmek, tecrübeden sonra
tatbik etmekten baﬂka bir ba¤ yoktur.

Güçlenme Yolu
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‹ki ayakla yüründü¤ü gibi dosttan
faydalanman›n da iki temel ilkesi
vard›r.
1. Dostu öz olarak, kendi iç dünyam›z kabul edip ona göre saklanmamak, aç›k olmak (samimiyet).
2. Tavsiyelerini ak›l katmadan yap›p
neticeyi dosta bildirmektir (ciddiyet).
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Mühim olan; söz dinlemek, tavsiyeleri
pek itina ile ak›l kar›ﬂt›rmadan yerine getirmek ve neticeyi kendisine söylemek, onun
sözünü içten duymak ve anlamad›¤›n› tekrar tekrar anlay›ncaya kadar sormakt›r.
Kendisine yapt›klar›n› sor. Akl›na geleni ve ne düﬂündü¤ünü oldu¤u gibi anlat, en önemlisi içten ne düﬂündün, içinden ne duydun onu anlat. ‹cap ederse
onu tenkit et. Sohbette anlamad›klar›n›
sor, ama tavsiyelerine hiçbir düﬂünce,
ummak gibi ﬂeyler kar›ﬂt›rmadan bir an
evvel yap›p neticeyi söylemeye bak.
Tavsiyelerini anlamad›nsa yanl›ﬂ yapmamak için anlad›¤›n ﬂekliyle anlat, ﬂayet yanl›ﬂ anlam›ﬂsan tashih edilsin.
Dosta çok soru sor, iç dünyanla ilgili
sorular sor. Ben bu ﬂekil düﬂünüyorum,
ben böyle hayal ettim, ben böyle zannediyorum, ben buna böyle inan›yorum,
Güçlenme Yolu
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ben bu görüﬂteyim yorumum yanl›ﬂ m›
diye sor. Fikirlerin tashih edilsin, düﬂüncelerin gerçeklere göre biçimlensin.
Gerçekleﬂmek için fikri allerﬂimler yap›lacak. Baﬂka olaylar› de¤il; fikir, inan›ﬂ,
duyuﬂ, hissediﬂ dünyalar› konular›nda
dostla konuﬂmalar yap›lmas› laz›md›r.
Dostunla bir arada oldu¤un zaman seni
küçültüp onu büyültme. Yan›nda serbest
ol, onun yan›nda rahat olmazsan, onun
en ac› karﬂ›lad›¤› bir ﬂeyi yapm›ﬂ olursun. E¤er böyle etkiye kendini kapt›r›rsan o dosta en a¤›r hakareti yapm›ﬂ olursun. O bizim kendi gönlümüzün, iç dünyam›z›n aksetti¤i bir aynad›r. Aynan›n
karﬂ›s›nda küçülmek, ya da etkisi alt›na
girmek diye bir ﬂey olur mu? Onun için
dostuna çok yaklaﬂ ama içindeki manevi
varl›¤› unutma. Ona sayg›; sözlerine uygudur. Gövdesinin etkisine girerek pasifleﬂmek de¤il. Dostla samimi arkadaﬂ ol.
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YÜCE DOST D‹YOR K‹;
1. ‹nsanl›¤a hizmet etmek, vicdan›m›n
beni mecbur k›ld›¤› manevi vazifem, benim
için en mukaddes bir görev ve ibadettir.
2. Her ne olursa olsun bu elimle tutup,
bu gözümle görmeden, bu kula¤›mla iﬂitip, bu kalbimle tespit ve tasdik etmeden
evet veya hay›r diyemem.
3. Hiç bir zaman aldanma ve aldatma
olumlar›na yer verecek sinsi ve aç›k olaylara yer veremem.
4. Hiç kimsenin küçük düﬂmesine, düﬂürülmesine, pasifli¤ine, izzet-i nefis fedas›na hatta korumamas›na r›za gösteremem.
5. Sözlerimi anlamayabilirsiniz, anlay›ncaya kadar sorup, söyledi¤im sözlere
delil isteyin, delil gösteremezsem onu kabul etmeyin.
Sa¤lam olmayan, tecrübe edilip müspeGüçlenme Yolu
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te ba¤lanmayan tavsiyelerde bulunamam.
6. Senin gerçek insan olman› en az
senin kadar niyet etmiﬂim ve azimliyim.
Bu azmimin itiﬂiyle, temenniler olarak, sana baz› ﬂeyler tavsiye ederim. Tavsiyelerimi tecrübe olarak mutlaka yapman› isterim, yapt›ktan sonra da tecrübe etti¤in
tavsiyemin neticesini yine bana söylemen
laz›md›r. ‹yi netice ald›nsa o düﬂünce senin mal›nd›r. O yaﬂay›ﬂ prensibin olur.
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E⁄‹T‹M ‹LKELER‹
1. Unutma. (ﬁerefli Sahip ‹nsans›n).
2. Oku okut… Döne döne oku...
3. Sözü kendine konuﬂ, kendine dinle.
4. Ne istiyorsan önce kendin yap. Hiç
kimseden, hiç bir sahada, hiç bir ﬂey
bekleme.
5. Tespitsiz hiç bir ﬂeye inanma. Kula¤›ndan yönetilme.
6. Anlamad›¤›n› anlay›ncaya kadar
sor. Ö¤renmeye üﬂenme, yüz defa olsun
sor. Çekinme; ilgilendi¤in konuyu mutlaka kesinli¤e ve gerçe¤e ba¤la.
7. Kusur gözlüklerini k›r. Be¤enimsizlik yapma.
8. Ay›plar› örtücü ol. Gördü¤ün kusur
ve eksiklikleri önce kendinde düzelt.
9. Sevgi bozucu, kin ve nefret uyand›r›c›, ümit k›r›c›, güven sars›c›, insanlar›
birbirinden so¤utucu, moral bozucu, kaGüçlenme Yolu

48

ramsar konuﬂma yapma.
10. Hayat›n her yönünde güven kazanmak için yar›ﬂ. Daima güven veren
emin insan ol.
11. An›n› yaﬂa... Zihnini lüzumsuz
ﬂeylerle meﬂgul etme.
12. Hayat›na anlam ve ﬂahsiyet kazand›racak olan kiﬂilik ve ﬂahsiyet e¤itimine hayat›n kadar önem ver.
13. Gerçek fikrin bütün ilkelerini ciddiyetle uygula. Tavsiyelerini mutlaka yerine getir.
14. Bu çal›ﬂmalardan elde etti¤in faydalar›, yararlar› ve geliﬂmeleri tek tek tespit et, de¤erini gör, k›ymetini bil. Kendi
takdirinle kendini doldur.
15. Cidden e¤itime girmiﬂ isen; karﬂ›na içten ve d›ﬂtan bir sürü terslikler, aksilikler, engeller ç›kabilir. Bunlar›n sebebini
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d›ﬂta de¤il, baﬂkalar›nda de¤il, kendinde,
kendi sahipli¤ini, kendi insanl›¤›n› yaﬂayamad›¤›nda ara ve bu temel ilkeyi bir an
olsun unutma... Daima,

Takdir iﬂin,
ﬁükür aﬂ›n,
Ciddiyet
meﬂ’alen olsun.

Güçlenme Yolu
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B‹RL‹KTE (TOPLU)
E⁄‹T‹M GEREKLER‹
1. Beﬂer kiﬂi olarak bir araya gelin ve
kopmaz bir ﬂekilde birbirinize ba¤lan›n.
2. Birbirinizle çok iyi tan›ﬂ›n.
3. Güvenilir bir baﬂa mutlaka uyun.
Uygunuz ve sadakatinizde kesin ve
de¤iﬂmez olur.
4. Birbirinizden habersiz, müﬂaveresiz, ittifaks›z, hareket etmeyin.
5. Baﬂlad›¤›n›z iﬂi hiç bir ﬂekilde yar›m
b›rakmay›n, üzerinize ald›¤›n›z görevleri
mutlaka en iyi ﬂekilde sonuçland›r›n.
6. Verdi¤iniz sözleri her ne pahas›na
olursa olsun yerine getirin.
7. Aran›zda cereyan eden söz ve
olaylar› kesinlikle d›ﬂar›da kimseye söylemeyin.
8. Meselelerinizi kendi aran›zda halledin, aran›za yabanc›lar› sokmay›n.
9. Birbirinizde aç›k aramay›n, birbirini-
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zi küçültücü beyan ve davran›ﬂta bulunmay›n, daima birbirinizi övücü ve yüceltici olun.
10. Birli¤inizin baﬂar›s› için birbirinizle
fedakârl›kta ve hizmette yar›ﬂ›n.
SAM‹M‹ VE C‹DD‹ OL
Kendine dön...
Kusurlar›n›, eksiklerini gözden geçir.
Kusurun varsa o kusurlar›n› atmaya çal›ﬂ, durma yüksel ve güçlen.
Kendini biliyorsun ya...
Varsa eksi¤in tamamla. Kendin için ne
istiyorsan önce sen yap. Bekleme.
Sen de¤erli insan olmay›, güçlenmeyi
ve yükselmeyi ciddiye al›rsan; etraf›ndaki
her insan, senin fark›nda olmad›¤›n bir
eksi¤ini, bir kusurunu anlay›p, tashih etmene yard›mc› olur. Amac›n yolunda sana hizmet eder.
Sana bu yolda herkes bir ›ﬂ›k olur. YeGüçlenme Yolu
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ter ki sen samimi ve ciddi ol. Gerçek fikre cidden uygulu olan; güçlü irade sahibi
olur. Kendindeki kusurlar› atar ve eksiklerini kolayca tamamlar.
Gerçek dostun tavsiyelerine uyguyu
mutlak kabul eden, insanl›¤›n› gerçekleﬂtirmekte güçlük çekmez.
De¤erli insan, yüce insan, eksiksiz insan olmak için; e¤itim ilkelerinin bir harfini bile aksatmadan ciddiyetle tatbik etmek ﬂartt›r.
‹nsan kendisini ancak kiﬂilik e¤itimiyle
kurtarabilir ve gerçek insan olabilir.
Boynu dik, aln› aç›k, yüzü ak olarak
yaﬂaman›n baﬂka yolu yoktur. Gerçek
kurtuluﬂun ve özgürce yaﬂaman›n tek yolu budur. Kiﬂilik e¤itimini ciddiye almazsak kurtar›c›lar dahi bizi kurtaramaz.
Ancak; ﬂahsiyetli insan olma karar›m›z›n kesinli¤i ve devaml›l›¤›, kesin karar›-
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m›z›n yan› s›ra da azimkarl›¤›m›z ve kurtar›c› fikrin tavsiyelerine uygu ciddiyetimiz, kurtuluﬂumuzun kayna¤› olacakt›r.
Unutma ki; seni yine ancak senin
azmin ve karar›n kurtaracakt›r. Bunun
için hiç vakit kaybetmeden kiﬂili¤imizi
ﬂahsiyetlendirmeye kesin karar verip e¤itimin gereklerini eksiksiz yapmaya koﬂmal›y›z.
Konu e¤itim konusudur, ﬂaka, naz götürmez. Kiﬂi gerçekten insan olmak ve
ﬂerefiyle yaﬂamak istiyorsa, e¤itime hayat› kadar önem vermelidir.
E¤itimin en k›sa yolu tavsiyeleri son
derece önemle yerine getirmektir.
Tavsiyelerin bir tanesi önemsiz tutulsa
gevﬂeme oradan baﬂlar.
En ufak bir ciddiyetsizlik ve önemsemeyiﬂ e¤itimi amac›ndan uzaklaﬂt›r›r.
Sorun bu kadar aç›kt›r.
Güçlenme Yolu
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Fikirden ald›klar›n› hemen uygulamaya
geçirmeyenlerin yaﬂant›s› hayale dönüﬂür.
Dost fikrin tavsiyelerini büyük bir ciddiyet ve önemle uygulamay› unutanlar, neye geldiklerini bilmez boﬂ geri giderler.
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E⁄‹T‹MDEN ELDE ED‹LECEK
SONUÇLAR
“Tüm varl›¤›n aﬂ›k oldu¤u ve hizmetine koﬂtu¤u, cazibe kayna¤›, herkesin
sevgisini sayg›s›n› ve hayranl›¤›n› çeken
insan...”
N‹Ç‹N ‹NSAN?
Çünkü insanl›¤›n› gerçekleﬂtirirsen,
gerçekten yeterlilik ve gereklilik gücünü
kendinde bulacak, zekân› güçlendirip yetene¤ini geliﬂtirecek, her engeli aﬂacak,
her cefaya katlan›p baﬂar›yla sonuçland›racak, her güçlü¤ü yenecek, her istedi¤ini
yapabilecek ve her istemedi¤ini de yapmayacak güce ulaﬂacaks›n.
‹nsanl›¤›n› gerçekleﬂtirirsen; dirençli,
içten yeterli, uyan›k, ay›k, gerçek bilgili,
tuttu¤unu koparan, hiç bir etki ve d›ﬂ tesir alt›nda kalmadan yaln›z özüne dayan›p, kendi inand›¤›n gibi yaﬂayacaks›n.
Güçlenme Yolu
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‹nsanl›¤›n› gerçekleﬂtirirsen; dürüstçe
yaﬂaman›n tad›n› alarak, daima do¤rulu¤u, mertli¤i, kendine rehber edinip adalet
ve ihsan üzere yaﬂayacaks›n.
‹nsanl›¤›n› gerçekleﬂtirirsen; haysiyet,
ﬂahsiyet ve ﬂeref sahibi olarak her zaman boynun dik, aln›n aç›k, yüzün ak,
özgürce yaﬂayacaks›n. ‹nsan olarak yaﬂarken; derinliklerinden güven f›ﬂk›ran,
hiçbir suretle güven sarsmayan, dirençli,
güçlü, himaye edici, yönetici, adalet ve
güzel düzenlemesiyle yaﬂat›c›l›¤›n› sürdüren, maddi de¤erleri do¤ru kazan›p
kutsal de¤erler yolunda harcayan, insanl›¤› karanl›ktan kurtar›p, refaha ulaﬂt›rmaya can atan olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; güçsüzlere
güçlenme yolunu gösteren, maddeyi güvenin ard›ndan koﬂturan, ciddiyetle vücutlanan, anlay›ﬂ› her an gösteren, kim-
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seden anlay›ﬂ beklemeyen, her olumluyu
her zaman takdir eden, kendisi için takdir
beklemeyen, her zaman yard›m eden,
kendisi yard›m beklemeyen, tüm mahlûku ilahiyi sevgi, ﬂefkat ve muhabbetle kucaklayan olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; akﬂam geleceksin evine hem de gövdenle birlikte
geleceksin, çünkü insans›n. Günün sinsi
maceralarla geçmedi, zihnini buland›ran
bir ﬂey olmad›. Onun için daha çok iﬂ
yapt›n hem de yorulmad›n. Küçük düﬂmedin, düﬂürmedin. Düﬂene, düﬂürmek
isteyene yol vermedin. Erkekçe yapt›n ne
yapt›nsa.
Seni k›nayan yok, senin k›nad›¤›n da
yok. Aldan›p aldatmaya paydos demiﬂsin,
onun için kazand›¤›n›n sefas›n› sürecek,
sürdü¤ün sefay› da duyan olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; daima neﬂeli,
Güçlenme Yolu
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maddeten de zengin, her istedi¤ini özbe
öz kendinde uygulayan, hiç bir zorluk
çekmeden yaﬂayan, her mahlûk taraf›ndan sevilen, her varl›ktan hürmet gören,
her ﬂeyin inceliklerini gören, nezih, hassas, kibar, nazik, vakur, kimseden incinmeyen, kimseyi incitmeyen, bütün güzelliklerle kendini doldurup taﬂacak ve kendini kendin özden sayg› ile kabul eden
olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; her bak›mdan
ba¤›ﬂlay›c›, her gerekti¤i anda himaye
edici, yaﬂça küçüklere övünç örne¤i, ortam›n›n güven kayna¤›, do¤ruluk, dürüstlükte s›nav›n› birincilikle veren, sömürme, sömürülme alçalmas›n›n olaylar›n›
de¤il laf›n› bile unutturan olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; ortam›na ve
toplumuna hakl› baﬂar›lar yar›ﬂ› açan,
her davran›ﬂ›yla efendilik ve nezaket icat
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eden, toplumunu enerjik ve örnek insan
olmaya çeken, içtenli¤in ciddiyetiyle her
iﬂini her iliﬂkilerini yürüten, hayat› boyunca yüzy›llara uzanacak eserler meydana
getiren, yurdunun, milletinin de¤erlerine
de¤er katan olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; insanlar› kendi
seviyesine ç›karan, hatta üst düzeylere
ç›kmas›n› isteyen, güçsüz insanlar›n yan›nda olan, onlar› güçlüden fazla tutup
gururland›ran, onlara güç kazand›r›p
güçlüler yar›ﬂ›na sokan, insanlar›n dertlerine deva olan, zalimi sindiren, mazlumu yükselten tutumuyla her bak›mdan
büyük cesaret göstererek istismarlar› ve
gerçek d›ﬂ› olumlar› yok eden, insanlar›
cesarette, yi¤itlikte, do¤rulukta hakl› baﬂar›larla yar›ﬂt›ran, ekonomide s›f›rdan
imkanlamay› ö¤ütleyen, insanlar›n yarat›l›ﬂlar› do¤rultusundaki sahipliklerini gerGüçlenme Yolu
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çekleﬂtirmek için güç kaynaklar›ndan bütün insanlar› nasiplendiren olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; hayat›n her yönünde do¤ruluk, mertlik örne¤i olan, gördü¤ü kötülü¤ü hemen affeden, hatta kusura bile bakmayan, bir iyilik etse unutan,
dahas› var iyilik yapt›¤› insanlara iyili¤ini
kabul ettiler diye minnet duyan, sanki iyilik
etmemiﬂ de iyilik yapt›¤› adamdan iyilik
görmüﬂ gibi davranan olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; kimseden yard›m beklemeyen, herkese yard›m etmek
için can atan, herkesin derdini dinleyen,
kimsenin s›rr›n› kimseye sezdirmeyen,
a¤z›ndan bir söz ç›ksa o sözü hayat› pahas›na da olsa aynen yerine getiren olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; kendine son
derece güveni olan, kendine güveni oldu¤u için en kaypak insanlarla bile iﬂ yap-
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maktan çekinmeyen, kendisine kötülük
edenlerden bile zarar görmeyen, kötüleri
e¤itmek yolunda olan, üﬂenmeyen, b›kmadan azimle çal›ﬂan, tuttu¤unu koparan, baﬂlad›¤›n› tamamlamadan b›rakmayan, her iﬂin en kolay, en çabuk taraf›n› bulup yapan, her davran›ﬂ›nda içtenli¤i de¤iﬂmeyen olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; dostlu¤u son
derece dostluk, sözleri yüre¤i gibi aç›k
olan, verdi¤i kararlar isabetli, sözleri de¤iﬂmeyen, hiç bir ﬂeyden y›lmayan hatta
yorulmayan, tuttu¤u iﬂte en ileridekilerle
yar›ﬂan, mutlaka baﬂar›lar›n› en üst seviyede sonuçland›ran olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; haysiyeti için
yaﬂayan, inan›lmas›nda kimseyi yan›ltmayan, uyan›klar›n örnek alaca¤› kadar
uyan›k olan, terbiyelilerin daha üst terbiye alaca¤› kadar terbiyeli, kiﬂili¤in örneGüçlenme Yolu
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¤i olan, bir kimsenin kendisine iﬂi düﬂse
kendi iﬂinden önce iﬂi düﬂenin iﬂini yapan, hem de gerçekten can› gönülden
yapan, insan haklar›n›n her türlüsünü bilen, güzel muameleler yapan, hiç bir surette haktan, adaletten ayr›lmayan, sahipli¤ini adalet ve güzellik ilkelerine dayal› olarak yürüten olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; gizli yer ve gizli iﬂ bilmeyen, her iﬂi aç›k ve her yerde
gönüldar olarak yaﬂayan, namusun tamam›nda icraatç›, en ufak bir taviz vermeyen, en çok hürmet etti¤i izzet-i nefis
olan, kiﬂilik ve kiﬂili¤in toplumda gerçekleﬂmesi için var gücüyle çal›ﬂan, bir tek
insan› insanl›¤›na ulaﬂt›rmaktan baﬂka
hiç bir ﬂeyden haz ve hoﬂnutluk duymayan, insanlar› güçlü ve hükümlü görmekten baﬂka bir derdi olmayan olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; gereken yerde
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baboﬂca harcayan, gereksiz bir kuruﬂ, bir
çöp bile zayi etmeden, ne kadar çok kazansa da dar gelirli bir kimse gibi harcamalar›n› yapan, geri kalan›n› insanl›¤›n
kalbi huzurunun devam› için sarf etmekten çekinmeyen olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; mukaddesat›na önemle e¤ilen, maneviyat anlay›ﬂ›
müspet olan, inançlar›n müspete ba¤lanmas› için var gücüyle çal›ﬂan ve hizmetini esirgemeyen olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; kimseyi kusur
gözüyle görmeyen, herkesi insan olarak
mütalaa eden, bilgiye önem vermesi son
derece ehemmiyetli olan, fikrin sa¤lam›n›
seçen, sorulan› tecrübesiyle cevapland›ran, ö¤renmekten kendini alamayan, ne
kadar bilmiﬂli¤i olursa olsun, varl›¤›n› yine bilmeye, ö¤renmeye talebelik eden,
ömrü oldu¤u sürece tahsiline ve talimine
devam eden ve her türlü beﬂeri münaseGüçlenme Yolu

64

betlerini de içtenlikle eksiksiz yerine getiren olacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; seni tan›yanlar
inanarak sevecek, sen de her insan› maldan paradan çok seveceksin. H›rs›n do¤ruluk h›rs› olacak, onurun dolup taﬂacak.
Be¤enip, sayg›yla sevenlerin çok olacak.
Paraya mala tapmay›p, insana k›ymet
vereceksin. ‹nsana k›ymet veriﬂinde önce kendinden baﬂlayacak. Sen kendi ﬂeref ve haysiyetini maddeden önde tutacaks›n. Onun için seni kim olsa be¤enerek sevecek.
‹nsan olarak yaﬂarken; hiç bir bak›mdan hiç kimseye küçük düﬂmeyeceksin.
Boynun dik, aln›n aç›k, yüzün ak yaﬂayacaks›n.
‹nsan olarak yaﬂarken; hayat›n her
yönünde uyan›k, sa¤lam, örnek insan,
yüce insan, sözle de¤il içtenlikle çok iyi
bir insan olacaks›n.
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‹nsan olarak yaﬂarken; sevgilerin, muhabbetlerin deryas›, gönüllerin sultan›,
kalplerin fatihi olacaks›n. Böyle bir insan
sevilmez mi?
Böyle yüce, içten bir insan olmaya
hasret çekilmez mi? Ona ulaﬂmaya can
at›lmaz m›? Say›larak sevilmek ne demek? Herkesin kalp kap›s› sana öyle aç›l›yor ki, be¤enimli ve sayg›l› sevgiler içten içe ak›p senin kalbine dolacak.
‹çten ve maksats›z sevgilerin etkisiyle
olan temiz niyetler, düﬂünceler... Bütün
bunlar›n verdi¤i sevinçler ve ﬂükran ifade
eden içtenlikler. Ne demek? Derinliklerimizde bu his ve duyumlar› iyi izlemek gerek. Saadet sevgileri ne demek? ‹zaha
s›¤ar m›?

Güçlenme Yolu
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Ey yüce insan...
Yaﬂaman›n gerçek hedefi insan olmakt›r. Var oluﬂumuzun nedeni insanl›¤›m›z› tahakkuk ettirmektir.
‹ﬂte gerçek hayat budur. Tatl› hayat,
doyulmaz, b›k›lmaz hayat. Bundan baﬂkas› boﬂtur ve hiçtir hiç.
Dünya yüzündeki her varl›k insana
âﬂ›kt›r ve ona hizmete koﬂar. Sen de sana koﬂ ey insan...
Sen koca bir sultans›n, sultan.
Derinliklerine ciddiyetle, merakla e¤il.
Göreceksin ki daha ne güzellikler, ne
cevherler var orada.
Durma koﬂ derinliklerine, derinliklerindeki insana. Çünkü arad›¤›n saadetin,
huzurun, aﬂk›n kayna¤› oras›.

67

BAﬁARININ YOLU
Onlar da bizim gibi bir insand›. Onlar
da bizim gibi s›f›rdan baﬂlam›ﬂlard›. Onlar› maddi ve manevi zenginleﬂtiren, geliﬂtirip, olgunlaﬂt›r›p büyüten Allah (c.c)
ne ile büyüttü? Kati bir düﬂünce, sa¤lam ve kesin bir inanç ile büyüttü. Bu
da, o büyüyen insanlarda de¤er yarg›s›n›n iﬂlemesiyle oldu. Allah'u Zülcelâl›n bize de onlar gibi ak›l, fikir, irade ve
sa¤l›k verdi¤ini görüyoruz. O halde kendimize dönelim, kendi sa¤l›¤›m›z›n, kendi akl›m›z›n, kendi fikrimizin de¤erini iyice bir takdir edelim, görelim, görebilelim.
Biz de onlar gibi yüce Allah'›n yetkili
sahip kullar›y›z diyelim.
Bilelim ki; tek düﬂünce sahibi kim olursa olsun mutlak baﬂar›ya ulaﬂ›r.
Tekleﬂmiﬂ düﬂünceye ve kesin karara
yüce Allah'›n yard›m› mutlakt›r.
Güçlenme Yolu
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Özetle; her alanda insan için baﬂar›,
düﬂüncelerin tekleﬂip, tek bir konu üzerinde toplanmas›yla olur. Bu gerçek yaﬂay›ﬂ kanununu bir an olsun unutmayal›m... ‹nsanl›k ﬂerefine ulaﬂmaya kesin
olarak karar veren ve bu karar›n› ciddiyetle uygulayan, mutlaka ﬂerefine ulaﬂ›r
ve mesut olarak yaﬂar...
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SONUÇ
‹nsan amaçt›r. Oluﬂta en yüce varl›k
olan insan›n özgürce yaﬂamas› için, kendi hayat›na kendisi yön vermeli ve kendi
hayat›n› kendisi düzene koymal›d›r.
Bunu gerçekleﬂtirecek güç kendi özünde mevcuttur. Dünyada insan için imkâns›zl›k yoktur. En büyük imkân da ak›ld›r.
Bu gerçe¤i kabul etmek hayat›m›z›n ve insan olarak yarat›l›ﬂ›m›z›n ﬂart›d›r.
Oluﬂta yüce olan her insan, kendi yetene¤ine, kendi gücüne inanmal›, kendisinin ﬂerefli sahip oldu¤unu kabul edip bu
iddias›n› gerçekleﬂtirmeye koﬂarak, kendi
hayat›na kendisi yön vermelidir.
‹nsan kendi özündeki bu yetene¤i ve
bu gücü kiﬂilik e¤itimi ile aç›¤a ç›karacakt›r. Bunun için vas›ta, insan›n öz yap›s›n›
çok iyi aç›klayan, insan yarat›l›ﬂ›na uygun
Örgünöz fikridir.
Güçlenme Yolu
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Hayat›n› gerçekten samimiyetle düzene koymak isteyen insan, e¤itici fikrin
tavsiyelerine ciddiyetle e¤ilmelidir.
En ufak bir önemsemeyiﬂ ve ciddiyetsizlik, e¤itimi amac›ndan uzaklaﬂt›r›r.
Kendi güçlerini aç›¤a ç›karmak isteyenler, Örgünöz fikrinin prensiplerini
uygulamaktan ve kendi yapacaklar›ndan baﬂka meçhulden bir ﬂeyler bekliyorlarsa daha e¤itimin hayalindedirler. Uyan›p kendilerine gelmeleri ve
hemen yeniden e¤itime girmeleri ﬂartt›r.
Fikri bilmiﬂ olmalar› bilinç de¤ildir. E¤itimsiz fikir tek baﬂ›na bir sonuç vermez.
‹nsanlar çok güzel izahatlar yapsalar, biliyor görünseler de, fikrin ilkelerini uygulamay› ciddi tutmuyorlarsa daha uyanmam›ﬂlard›r.
Kiﬂili¤ini ﬂahsiyetlendirmek ve güçlendirmek yolunda e¤itimi ciddiye almayanlar,
bir tutup bir b›rakanlar say›kl›yor demektir.
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Özetle; insan, e¤itici fikrin
tavsiyelerini günlük yaﬂant›s›nda, iﬂ ve mesle¤inde, evinde,
toplumunda ciddiyetle ve önemle uygularsa, k›sa bir sürede kiﬂili¤ini ﬂahsiyetlendirir ve bu
yolla her istedi¤ini yapacak, her
istemedi¤ini de yapmayacak güce ulaﬂarak, ﬂahane, ﬂerefli sahip insan olarak, özgürce yaﬂar...

Güçlenme Yolu
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