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KEND‹M‹Z‹ TANIYALIM

‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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HEDEF GERÇEK ‹NSAN
Kendimizi Tan›yal›m
Özledi¤imiz özgür insan, sayg›n insan, güçlü insan, gerçek insan olmak
için; insan› yüceltecek, insan› insan gibi
yaﬂat›p mutlu edecek, ömrümüze mana,
hayat›m›za anlam kazand›racak yüce bir
hedef seçelim.
‹nsan amaçt›r.
‹nsan dünyan›n en büyük k›ymetidir.
Ey insan;
Kendini ne kadar tan›yorsun?
Hiç düﬂündün mü?
Neyin ad›na yaﬂ›yorsun?
Yaﬂaman›n gerçek amac› nedir?
U¤runda herﬂeyini feda edebilece¤in
gerçek bir de¤er var m›?
Gerçek ‹nsan
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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 özgüvenin var m›?
Sen senden memnun musun? Sen
kendine söz geçirebiliyor, verdi¤in kararlar› bozmadan uygulayabiliyor musun?
‹stediklerini yapabiliyor musun? Ne kadar gerçek sayg› kazand›n? ‹çtenlikle kimi sevdin? Kimler seni içtenlikle severek,
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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 kendini tan›malar›d›r.
‹lk insandan beri her ﬂeyi merak edip
araﬂt›ran insanlar kendilerini hiç merak
etmediler.
Gerçek ‹nsan
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Maddelerin en derinliklerine 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.
Hâlbuki insan atm›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 içyap›s›, duygular›, duyumlar› vard›.
Akl› vard›. Derinliklerinde yaﬂatan
canl›l›¤› vard›.
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Evrenden özüne kadar insan; hareketleriyle, akl›yla, mant›k ve duygusuyla,
inanc›yla, özüyle ve can›yla bir bütündü.
‹nsan›n do¤as›nda imkanlanmak vard›, yar›ﬂmak vard›. Araﬂt›rmak, geliﬂtirmek, mücadele edip baﬂarmak, kendini
yenilemek vard›.
Ciddiyet vard›. Dikkati, 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,
yeyip, 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.
Gerçek ‹nsan
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Çünkü insan›n duyumsal ihtiyaçlar› da
vard›. Onlar›n da karﬂ›lanmas› ﬂartt›.
‹nsan sadece madde ile doymaz. ‹nsan huzur ve emniyet ister. Kalben tatmin olmak ister. ‹ç huzuru ister. Saymak,
say›lmak, sevmek, sevilmek, takdir etmek, takdir edilmek, inanmak, inan›lmak,
yetkili olmak, baﬂar›l› olmak ister.
Yapmak istedi¤ini yapabilecek, yapmamak istemedi¤ini de yapmayacak güç
ister.
Birbirine inanan, birbirlerini içten ve
candan seven, be¤enen, gerçek, samimi
dostlar ister.
Söz verenin sözüne, insanlar›n ciddiyetine, samimiyet ve feragatine, sa¤laml›klar›na güvenmek ister. Aldanmadan,
aldatmadan, boynu dik, aln› aç›k, yüzü
ak, gö¤sü kabar›k yaﬂamak ister.

9

VAROLUﬁUMUZUN 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, güzellik
ister. Bu yüce de¤erleri istemeyen kimse
yoktur. H›rs›zlar bile ortam›nda do¤rulu¤u, dürüstlü¤ü ister. Yalanc›lar bile do¤rulu¤un özlemi içindedirler. Onlar da iyili¤i, güzelli¤i, 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
Gerçek ‹nsan
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ama bu sadece bir isteyiﬂte kal›r.
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 gerçekte ne arad›¤›n› bilmiyor.
Bunun için de kendisi bir ﬂey yapmadan
öteki insanlardan bekliyor. Herkes istedi¤ini, özledi¤ini kendisi yapaca¤›na, karﬂ›s›ndakilerden bekliyor.
“Yaps›nlar, bu böyle olmaz, nas›l böyle yap›l›r, bu insanl›¤a yak›ﬂ›r m›, neden
insanlar insanca hareket etmiyorlar, insanl›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 gelin-
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ce kendileri yapm›yor ve ﬂikâyet ettikleri olumlar›n içinde kal›yorlar.
O ﬂikâyet ettikleri, be¤enmedikleri halleri kendileri de yap›yorlar, bunun da fark›na varm›yorlar.
Hâlbuki insan istedi¤ini önce kendisi
yapmal› ve di¤er insanlara da iyinin, güzelin, 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?
Gerçek ‹nsan
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Aldanmaktan hoﬂlanan bir tek insan
gösterilebilir mi?
Girgin, becerikli, her iﬂinde baﬂar›l›,
tuttu¤unu koparan insanlara; çekingen,
beceriksiz, 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 üzerine tir tir
titreyen, vaatlerini mutlak yerine getiren;
sa¤lam, mert, cesur insanlara sayg› duyulmaz m›?
Tüm insanlar›n özledi¤i, hem kendile-
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rinden, 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 var m›s›n? Sözünden dönersen var m›s›n? Baﬂlad›¤›n iﬂi yar›da
b›rak›rsan var m›s›n? Eﬂya gibi bekler,
baﬂkalar›n›n sözleriyle hareket edersen
var m›s›n? Her söze inan›r, kula¤›ndan
yönetilirsen var m›s›n? ﬁahsiyetin olmazsa, emanet üzerine tirtir titreyip emaneti
sahibine vermezsen var m›s›n? ‹nand›¤›Gerçek ‹nsan
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na kesin olarak inanmam›ﬂsan, sevdi¤ini
kendi takdirinle sevmemiﬂsen var m›s›n?
Ahde vefal› olmaz, vaatlerini yerine
getirmezsen var m›s›n?
“‹ﬁTE HAYATIN…
VARMISIN, 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 gerçek de¤erlerimizi görmüyoruz. Kendimizdeki güçleri ve dünyan›n tek de¤erinin insan oldu¤unu bilmiyoruz.
E¤itimsiz yaﬂ›yoruz. Kendimizden haberimiz yok. Bunun için de bunal›m içindeyiz ço¤umuz.
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‹ﬁTE HAL‹M‹Z
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, do¤ru oldu¤unu bildi¤imiz halde
yapam›yor; çirkin, kötü, zararl›, 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¤imiz kararlar› kendimiz bozuyor, verdi¤imiz sözlerden kendimiz dönüyoruz. Bu
Gerçek ‹nsan
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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 özgüvenimizi 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.
Kimse taraf›ndan candan sayg› ile ka-
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bul edilemiyoruz. Bekledi¤imiz sevgi ve
sayg›y› insanlardan bulamay›nca da
dünyaya küsüyor, fele¤e kahrediyor, hiçe
say›larak yaﬂamaya tahammül edemiyoruz.
Tespitsiz, takdirsiz, iﬂitti¤imize inan›p,
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› iﬂletmiyoruz. Akl›m›z›
olur olmaz ﬂeylerle ve hep baﬂkalar›n›n
eksik ve kusurlar›yla meﬂgul ediyor, kendimizi hiç düﬂünmüyoruz.
Bunun için de; bize laz›m olan ﬂeyleri
biliyoruz da, kendimizi hiç mi hiç merak
etmiyor, bilmiyor ve 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, candan seven
Gerçek ‹nsan
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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 hiçbir 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, 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.
Hiçbir ﬂeyden zevk alam›yor, alsak bile devam ettiremiyoruz. Karar verip biraz
sonra baﬂka bir karar verip, kararlar›m›z-
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la kararlar›m›z› bozmak suretiyle günlerimizi geçiriyoruz.
Sevmek, sevmemek aras›nda, bilmek
bilmemek ortas›nda ezilip kal›yoruz. Bazen dünyaya küskün, bazen de harislik
ediyor, nas›l bir çizgi 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›yor, taa uzaklar›, gelecekleri görmek iddias› güderken, önümüzdeki gerçekleri göremedi¤imizi anlayarak,
aﬂa¤›l›k duygumuza cevap verecek bir
ümit, bir teselli bile bulam›yoruz.
Hem vaktimizi israf ederken ac›yor,
hem de vaktin nereye harcand›¤›n› hesaba katm›yoruz.
Gerçek ‹nsan
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En de¤erli vaktin ne zaman ve nas›l
geçti diye sorsalar, ifade ederken bile yüzümüzün k›zard›¤›n› fark eder gibi oluyoruz.
Gerçekten geriye dönüp baksak; ﬂu
güzelim ömrü, hedefsiz, iddias›z, gayesiz
nas›l bu kadar eksilttik de haberimiz bile
olmad›.
Kendimize iyi bakal›m. Samimiyetle
yaﬂay›ﬂ›m›za e¤ilelim. ‹çinde bulundu¤umuz hal bu de¤il mi?
Ne olacak halimiz? Hedefsiz, iddias›z,
amaçs›z, ezbere yaﬂay›ﬂ daha ne kadar
sürecek?
Tüm bu sonuçlar› kendimiz yaratt›k
kendimize ve ﬂimdiye kadar kendimize
bilmeden düﬂmanl›k yapt›k.
Yeter art›k, kendimize dönelim. Dönelim de insan nedir bilelim. ‹nsan› yüceltecek, insan› insan gibi yaﬂat›p mutlu edecek de¤erler nelerdir merak edelim.
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Kendimize ördü¤ümüz bu a¤lar› parçalay›p gerçek de¤erlere sahip olal›m. O
ulvi de¤erlerle kendimizi süsleyelim, donatal›m da, özledi¤imiz özgür insan, sayg›n insan olal›m.
ﬁimdiye kadar maneviyat diye, e¤itim
diye bizi kendimizden uzaklaﬂt›rm›ﬂlar. Bize kendi güçlerimizi unutturup bizi hayalin,
zann›n, meçhulün karanl›¤›na itmiﬂler.
Göremez olmuﬂuz gözlerimizin önünü, ç›kamaz olmuﬂuz kafam›z›n içinden.
Önyarg›lar›m›zdan kurtulup da içinde yaﬂad›¤›m›z gerçek hayat›n kanunlar›na
bakamam›ﬂ›z. Bir ömür, tespitsiz, takdirsiz, ezbere yaﬂam›ﬂ›z.
Kendi yarat›l›ﬂ›m›zda bulunan; gayret,
iddia, azim, karar, cesaret, yar›ﬂ, baﬂar›,
mücadele, araﬂt›rma, geliﬂtirme, ciddiyet, dikkat, anlay›ﬂ, takdir, hedef, inanç,
güven, sevgi gibi müspet güçlerimizi bize
Gerçek ‹nsan
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unutturmuﬂlar.
Bizi pasifli¤e, mistikli¤e, at›ll›¤a ve
esarete mahkûm etmiﬂler.
Yeter art›k bunca aldanmalara, uykulara… Dönelim önce kendimize, kendimizi tan›yal›m.
Kendimizdeki büyük güçleri harekete
geçirmenin yollar›n› ö¤renelim de güvenilen güçlü insan, gerçek insan olarak ﬂahaneli¤imizi ve sahipli¤imizi yaﬂayal›m.
N‹Ç‹N YAﬁIYORUZ?
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
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yaﬂamak zorundad›r.
‹nsans›n… Yar›ﬂacaks›n, güreﬂeceksin, muvaffak olup övüneceksin. Ben de
onlar gibi insan›m, onlardan ileride olaca¤›m diyeceksin.
Baﬂaranlara seyirci de¤il;

YARIﬁLA ÖMÜR,
BAﬁARIYLA
TATM‹N SÜRECEKS‹N
VE
GERÇEK ‹NSAN
OLACAKSIN.

Gerçek ‹nsan
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GERÇEK ‹NSAN
• Hayat›n her yönünde do¤ruluk, dürüstlük ve mertlik örne¤i olur. Kendisine
yap›lan kötülükleri hemen affeder. Kusur
gözlüklerini k›rar ve hep güzellikleri görür.
• Kendisi bir iyilik yapsa unutur. Dahas› var; iyilik yapt›¤› insanlara iyili¤ini kabul ettiler diye kendisi minnet duyar. Sanki iyilik etmemiﬂte iyili¤i kendisi görmüﬂ
gibi davran›r.
• Kimseden anlay›ﬂ, sevgi, takdir ve
yard›m beklemez. Herkese anlay›ﬂ
gösterir, sever. Yard›m etmek için can
atar. Herkesin derdini dinler. Derttaﬂ,
s›rdaﬂ olur. Kimsenin s›rr›n› kimseye
sezdirmez.
• A¤z›ndan bir söz ç›ksa, o sözü hayat› pahas›na olsa yerine getirir. Ahde vefa-
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l›d›r, vaatlerini mutlak gerçekleﬂtirir.
Emanet üzerinde tir tir titrer.
• Kendi nefsine hakaret eden olsa
dahi onu hoﬂ görür. Can› s›k›lm›ﬂt›r da
bana hakaret etmekten teselli bulur der.
Ama bu haline ra¤men son derece cesurdur. Korkakl›¤› yoktur. Kendi nefsi için
kimseye dokunmaz. Bir haks›zl›k olursa
veya muhataplar›na zarar gelecekse dövüﬂür, savaﬂ›r.
• Acize, güçsüze el kald›rman›n en
adi, en aﬂa¤›l›k bir olum oldu¤unu bilir.
Onun için zay›fa, acize, güçsüze kesinlikle el kald›rmaz.
• Kendine öyle bir güveni olur ki; dünyadaki insanlar›n hepsi birden ona hakaret etseler hoﬂuna gider. Ama bir sevdi¤ine toz bile kondurmaz.
• Her insan ona inan›r, tüm iliﬂkilerinde güven unsurudur. Hayat› mevzu bahis
Gerçek ‹nsan
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olsa bile yalana tenezzül etmez. Kendinin olmayana bu benim demez.
• ‹ﬂ iliﬂkilerinde ona muhatap olan tüm
insanlar, içten hoﬂnut olur ve huzur duyarlar.
• Üﬂenmez, b›kmaz azimle çal›ﬂ›r.
Tuttu¤unu kopar›r, baﬂlad›¤› iﬂi mutlaka
tamamlamadan b›rakmaz. Her iﬂin en
kolay ve çabuk taraf›n› bulur, yapar.
• O, her davran›ﬂta içtenli¤i de¤iﬂmeyendir. Her ﬂeyi can› gönülden tutar. El
ucuyla, üstten, baﬂtan savma, yüzden
tutmas› olmaz.
• Yapacaksa söz verir. Yapamayacaksa kesinlikle üzerine almaz. Üzerine ald›¤› iﬂleri, görevleri de en güzel ﬂekilde sonuçland›r›r. Onun her davran›ﬂ› iç aç›c›d›r. Görenlere ferahl›k ve kalbi hoﬂnutluk
verir.
• Onun dostlu¤u son derece dostluk-
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tur. Sözleri yüre¤i gibi aç›kt›r. Yüre¤inde
sadece insan sevgisi doludur. Haysiyetine, ﬂerefine de¤er verir. Haysiyetini mala, paraya de¤iﬂmez. Verdi¤i kararlar isabetli olur. Tuttu¤u iﬂte en ilerdekileriyle
yar›ﬂ›r ve baﬂar›lar› en üst seviyede gerçekleﬂtirir.
• O, haysiyeti için yaﬂar. Güven sarsmaz. ‹nan›lmas›nda kimseyi yan›ltmaz,
kimseyi aldatmaz. Onunla iliﬂkisi olanlar
hiçbir zaman boﬂlu¤a düﬂmezler. Onun
hayat›nda riyan›n ve yalan›n yeri yoktur.
• O, uyan›klar›n örnek alaca¤› kadar
uyan›k, terbiyelilerin daha üst terbiye alaca¤› kadar terbiyelidir. ‹nce, hassas ve
zariftir.
• Hiçbir sahada, hiçbir kiﬂiyi k›skanmas› yoktur. Kimseyi kendisinden aﬂa¤›
ve yukar› görmez. ‹yilikte, güzellikte herkesle yar›ﬂ›r ve herkesi iyiye ve güzele
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teﬂvik eder.
• Bilgiye önem verir. Fikirlerin sa¤lam›n› seçer. Ezbere yaﬂamaz. Tespitli ve
takdirli yaﬂar. Görüﬂ sahas› çok geniﬂtir.
• Bir kimsenin kendisine iﬂi düﬂse,
kendi iﬂinden önce iﬂi düﬂenin iﬂini yapar. Hem de gerçekten, can› gönülden
yapar.
• ‹nsan haklar›n›n her türlüsünü bilir.
Güzel muameleler yapar. Hiç bir suretle
haktan ve adaletten ayr›lmadan yaﬂar.
• Gizli yer ve gizli iﬂ bilmez. Her iﬂi
aç›kt›r. Her yerde gönüldar olarak yaﬂar.
• Cömerttir. Gereken yerde masraftan
kaç›nmaz. Ama gereksiz bir çöp bile israf
etmez.
• Namusun tamam›nda icraatç›d›r. En
ufak bir taviz vermez. ﬁerefine toz kondurmaz. En çok hürmet etti¤i izzet-i nefistir.
• Kiﬂili¤in ﬂahsiyetlenmesi ve kiﬂilik
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de¤erlerinin toplumda gerçekleﬂmesi ve
bir tek insan›n insanl›¤›na ulaﬂmas›
için var gücüyle çal›ﬂ›r. Emek ve masraflar›n› insan kalbi huzuru yolunda harcar.
• Mütevazidir, engindir. Sade bir hayat
yaﬂar. Çok kazan›r ama yine de dar gelirli bir kimse gibi harcamalar›n› yapar.
Her türlü lüksten, gösteriﬂten ve israftan
kaç›n›r.
• Mukaddesat›na önemle e¤ilir. Gerçekçidir. Maneviyat anlay›ﬂ› müspettir.
‹nsanlar› gerçek iman saadetine ça¤›r›r.
‹nançlar›n kesinli¤e ve müspete ba¤lanmas› için çal›ﬂ›r. Bu yolda hizmetini esirgemez. Kendisi zan düﬂman›d›r.
• Ulvi hislerle dolu yaﬂar. Kendisinde
riyadan, yalandan, kibirden, k›r›c› hiddetten eser görülmez. Hiddeti olsa bile hiddeti kendisi için de¤ildir. Onun için hiddetine kimsenin kalbi k›r›lmaz.
Gerçek ‹nsan

30

• Kimseyi kusur gözlükleriyle görmez.
Herkesi insan olarak müteala eder. Tüm
varl›¤› ﬂefkat ve muhabbetle kucaklar.
• ‹nsanlar› kendi seviyesine ç›kar›r.
Hatta daha da üst düzeylere ç›kmalar›n›
ister. Güçsüz insanlar›n yan›ndad›r. Onlar› güçlüden fazla tutar. Onlara güç verir, güçlülerle yar›ﬂa teﬂvik eder. Kimsenin bilgisizli¤inden, zaaf›ndan istifade etmez. Muhataplar› kendi haklar›n› bilmese, korumasa bile onlar›n haklar›n›
korur, onlar› uyand›r›r.
• ‹nsanlar› cesarette, yi¤itlikte, do¤rulukta, hakl› baﬂar›larda yar›ﬂt›r›r. Ekonomik sahada da güçlü olmalar›n› ister.
• Aldanan insanlar› aldanmaz duruma
getirir. Komﬂular›na, akrabalar›na ve milletine, yurttaﬂlar›na en iyi derecede yak›nl›k eder. Gerekleri eksiksiz yapar.
• Ailesini sultani aile temellerine göre
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kurar. Çocuklar›n› ça¤›n ilerisinde yetiﬂtirir. Yaﬂl›lara sayg›l› olur. Onlara güçsüz
kald›klar›n› kesinlikle hissettirmez. Hürmette, sayg›da, hassasiyette, incelikte,
zerafette örnektir.
• Sahipli¤ini adalet ve güzellik ilkelerine dayal› olarak yürütür. ‹nsanlar› güçlü, hükümlü, bilgiyle dolu görmekten
baﬂka bir derdi yoktur.
• Sorular› tecrübesiyle cevapland›r›r.
Tecrübe edip, müspete ba¤lamad›¤› ﬂeyleri tavsiye etmez.
• Ö¤renmekten kendisini alamaz. Her
an yeniliklere, yeni bilgilere aç›kt›r. Ne
kadar bilse de varl›¤› yine bilmeye talebelik eder. Tahsiline, talimine devam
eder.
• Onun yüre¤i sevgiyle doludur. O,
sevgilerin, muhabbetlerin deryas›, gönüllerin sultan›, kalplerin fatihidir.
Gerçek ‹nsan
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• O, gerçekten iyi insan, örnek insan,
sa¤lam insan olmuﬂtur.
• Kiﬂilik e¤itimine cidden e¤ilen ve e¤itimini hayat›n›n en önemli meselesi yapan insan›n elde edece¤i meziyetler, iyilikler, güzellikler ve faydalar saymakla bitirilemez.
• O, her yönüyle insan örne¤i olarak
yarat›lm›ﬂ ‹ki Cihan Serveri'ne uygulu olmaya can atar.
• ‹çtenli¤in, candanl›¤›n, samimiyetin
sembolü ve tiryakisidir. ‹nsanlara hizmet
onun en büyük zevkidir.

‹NSAN;
‹NCEL‹K, HASSAS‹YET ve
ZERAFET DEMEKT‹R.
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NE MUTLU
Ne mutlu; insan›m, insanl›k dertlisiyim.
Ne mutlu; kendimi tan›y›p insanl›k
de¤erini her ﬂeyin üstünde tutarak yaﬂ›yorum.
Ne mutlu; hür düﬂünce, hür fikir ve
hür vicdan sahibi olmak için takdirkarl›k
okulunda okuyorum.
Ne mutlu; do¤rulu¤a, dürüstlü¤e,
mertli¤e sahip olmaya koﬂuyorum.
Ne mutlu; h›rs›m güven kazanmaya
yönelmiﬂ.
Ne mutlu; haysiyet, ﬂahsiyet, izzet-i
nefis, namus, ﬂeref gibi gerçek de¤erlerin sahibiyim.
Ne mutlu; adalet ve güzellikle yaﬂ›yorum.
Ne mutlu; insanl›k ﬂerefimin zerresini
kâinat›n tümünden üstün tutarak, dik boGerçek ‹nsan
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yunla, aln› aç›k, yüzü ak yaﬂamak için kiﬂilik yolunu tutmuﬂum.
Ne mutlu; vicdan›ma uygulu hür ve
gür olarak yaﬂamay› kendime ömürlük
hedef seçmiﬂim.
Ne mutlu; kendi ﬂeref ve haysiyetimi
maddeden önde tutarak paraya, mala
tapmay›p insanl›¤a k›ymet vermiﬂim.
Ne mutlu; hiç kimseden, hiçbir sahada, hiçbir ﬂey beklemeden herkese yard›m etmek için can atan olmuﬂum.
Ne mutlu; Rabbimin ikram etti¤i elimdeki tüm imkânlar› (maddi, manevi) insanlar›n kalbi huzuru yolunda hizmete
sunmuﬂum.
Ne mutlu; gizli yer ve gizli iﬂ bilmeden, her iﬂi aç›k ve her yerde gönüldar
olarak yaﬂama yoluna girmiﬂim.
Ne mutlu; ezbere yaﬂamay› b›rakarak tespitli, takdirli yaﬂay›ﬂa yönelmiﬂ ve
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gerçeklere ulaﬂmak h›rs›na düﬂmüﬂüm.
Ne mutlu; kusur gözlüklerini k›rarak, be¤enimli ve takdirli bir yaﬂay›ﬂa ulaﬂm›ﬂ›m.
Ne mutlu; ﬂikâyet etti¤im ve be¤enmedi¤im olumlar› kendimde yok etmeye
yönelmiﬂ, sözü kendine konuﬂan, kendine dinleyen ve a¤z›ndan ç›kan sözleri
kula¤› duyan olmuﬂum.
Ne mutlu; hayat›n içindeki güzellikleri
görmüﬂ, karamsarl›¤›, kötümserli¤i, kini
ve nefreti terk ederek yüre¤imi sevgi ile
doldurmuﬂum.
Ne mutlu; ulviyata yönelmiﬂ, ulvi his
ve duygularla dolmuﬂum.
Ne mutlu; özüme yönelmiﬂ, özümün
güzelliklerini görmüﬂüm.
Ne mutlu; mütevazi, engin ve ikram
sever olmuﬂum.
Ne mutlu; mahluk-i ilahiye karﬂ› sevgi, ﬂefkat ve muhabbetle dolmuﬂum.
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Ne mutlu; gönül kazanmay› tek sermaye, tek kazanc›m bilmiﬂim.
Ne mutlu; herkesin derdini dinleyen,
kimsenin s›rr›n› kimseye sezdirmeyen,
s›rdaﬂ, derttaﬂ bir insan olmuﬂum.
Ne mutlu; beni her an, her yerde dik
boyun, aç›k al›n, ak yüzle yaﬂamaya teﬂvik eden gerçek bir dost bulmuﬂum.
Ne mutlu; dost rengine boyanm›ﬂ
gerçek insan olmuﬂum…
NE MUTLU…
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EY ‹NSAN
Tüm bu insanl›k vas›flar›na sahip
olmak senin elinde. Sen istersen, sen
yaparsan olur. Sen yapmadan, kendili¤inden hiçbir ﬂey olmaz. Onun için
hiç kimseden, hiçbir sahada, hiçbir
ﬂey bekleme.
Özledi¤in, hasretini çekti¤in herkeste ve kendinde görmek istedi¤in
bu insanl›k de¤erlerine, kendi iddian›,
kendi karar›n›, kendi gayret ve azmini
harekete geçirerek sahip olmaya koﬂ.
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UNUTMA K‹;
SEN SEN‹ VAR EDERSEN,
H‹Ç K‹MSE SEN‹
YOK EDEMEZ.
SEN SEN‹ YOK EDERSEN,
H‹Ç K‹MSE SEN‹
VAR EDEMEZ.
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