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‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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ESER HAKKINDA
Bu eserde; insan›n muhtaç oldu¤u saadetin medeniyetini elde edip huzurlu yaﬂay›ﬂa kavuﬂma yolu gösterilmektedir.
Fizik varl›¤›m›z›n rahatl›¤› kadar, hatta daha önemli olan zihin, kalp ve gönül
rahatl›¤›n›n temini önerilmektedir.
S›k›nt›lar›n, üzüntülerin, sevinçlerin
kayna¤›n›n insan›n kendi düﬂünce, inan›ﬂ ve kabulleri oldu¤u ifade edilerek, insan›n hayali, zanni, meçhuli düﬂünce ve
inançlar›n› Örgünöz fikri ›ﬂ›¤›nda de¤iﬂtirerek güçlü insan olaca¤› vurgulanmaktad›r.
Eserde akl›n ne ile beslendi¤i, ne ile
temizlendi¤i ve nas›l güçlenece¤i yolunda önemli ipuçlar› da verilmektedir.
Ayr›ca bu eserde mutlulu¤u ve ölümsüzlü¤ü haz›rlayacak kendi gerçekli¤ine
Ne Ar›yoruz
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ulaﬂm›ﬂ, insan› her yönüyle tan›y›p ortaya koyan, insanlar›n kalbi huzuru yolunda gecesini gündüzünü feda eden, insan
hayat›na mutlak mana kazand›ran dost
kavram› da tan›mlanmaktad›r.
Esere önem vererek okuyan›n ve okuduklar›n› yaﬂant›s›nda uygulayan›n mutlak faydalanaca¤› inanc›nday›z.
‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
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SUNUﬁ
‹nsan, hayat› boyunca, saadet, huzur
ve doyumlu yaﬂamak ar›yor…
Ama nerede?...
Yolu bilen kim? Gösterecek olan kim?
Saadeti, huzuru, tatmini bir ömür her
yerde ve her ﬂeyde aray›p da bulamam›ﬂ
olanlar,
Hasreti çekilen, özlemi duyulan ama
bir türlü yaﬂanmayan gerçek de¤erlerin
neler oldu¤unu arayanlar,
Arzular›n›n esaretinden kurtularak,
özgürce, ba¤›ms›z yaﬂamak isteyenler,
Ö¤rendiklerini, bildiklerini kendi hayatlar›nda yaﬂamayan fakat yaﬂamak isteyenler,
Uyku derinliklerinden, say›klamak ve
rüya görmekten uyanarak, apaç›k gerçeklerle karﬂ›laﬂ›p, kendi kendisini aldatmaktan kurtarmak isteyenler,
Ne Ar›yoruz
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Kendi eksikliklerini, kendi kusurlar›n›,
samimiyetle kabul ederek, bunlardan
kurtulmak yollar›n› arayanlar,
Her yönü ile kendisini tan›y›p, maddi,
manevi tüm ihtiyaçlar›n› kendisi karﬂ›layarak yaﬂamak ve her yapt›¤› ile övünç
duymak isteyenler,
Akl›n› besleyerek, sa¤l›kl› ve güçlü
ak›l sahibi olup, gerçekten büyük insan,
yetkili insan olmak isteyenler,
‹ﬂte… Buyurun…
Tüm arad›klar›n›za ve istediklerinize
ulaﬂmak yolunu gösteren ›ﬂ›k. Gerçekler
gerçe¤i müspet kaynak Örgünöz Fikir
Sistemi…
Bu kaynaktan tüm insanlar›n içmesini
ve bu gerçekle tüm ak›llar›n ayd›nlanmas›n› istiyoruz.
Bu kaynakla tüm insanl›¤›n tan›ﬂmas›n› istiyoruz.
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Bunun için Büyük Türk Düﬂünürü Abdulkadir DURU’nun, kayna¤›ndan gürül
gürül ak›p gelen, tertemiz, saf, berrak,
apaç›k müspet ve gerçek fikirlerini özetler halinde sunmaya çal›ﬂ›yoruz.
‹nsanlar›; hayali, zanni, meçhuli, ezberik bilgilerle dolu, eklerle, yamalarla
kapanm›ﬂ dar ve sa¤l›ks›z ak›llar›n›n
esaretinden kurtarmak ve onlar› özlerine,
yarat›l›ﬂlar›n›n gerçeklerine uygun olarak
yaﬂatmak yolar›n› gösteren, Örgünöz Fikir Sistemi, gerçe¤i arayanlar için bulunmaz bir kaynakt›r.
Örgünöz Fikir Sistemi’nin her ilkesi,
hem ortaya koyan›n, hem de binlerce kiﬂinin hayatlar›nda uygulanarak müspet
neticeler al›nm›ﬂ, tecrübe edilerek tespit
edilmiﬂ, gerçek yaﬂay›ﬂ kanunlar›d›r.
Örgünöz Fikir Sistemi’nin kayna¤› ve
Ne Ar›yoruz
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kurucusu büyük Türk düﬂünürü Abdulkadir DURU, hiç bir sözünün ve fikrinin hemen kabul edilmesini istemezdi ve bu hali tasvip de etmezlerdi.
O her zaman tecrübe edilmek ﬂart›yla
fikirlerini ortaya koymuﬂ ve hiç bir sözünü
tecrübe edip, müspete ba¤lamadan
söylememiﬂtir.
Onun için, bu fikirle ilgilenenlere, bu fikirle tan›ﬂanlara, bu fikri benimsemiﬂ
olanlara ve bu fikrin içinde görünenlere,
uyan›k olup, ezbere yaﬂamaktan kurtularak, eski bildiklerine benzetmeden, önyarg›yla hareket etmeden, biliyorum deyip hemen reddetmeden evvel, Örgünöz
Fikir Sistemi’nin ilkelerini bir defa tecrübe
etmelerini ve müspet netice alm›yorlarsa
ilgilenmemelerini tavsiye ederiz.
Kayna¤›; hayat›n içinde yaﬂanm›ﬂ
müspet tecrübeler olan, bu gerçek fikrin
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ilkelerini, ciddiyetle uygulayan ve samimiyetle hayat›nda tecrübe eden insanlar›n, büyük faydalar elde etmeleri ve arad›klar› gerçek saadet ve huzurun yolunu
bulmalar› mutlakt›r.
De¤er bilerek, samimiyetle bu kayna¤a e¤ilenlere, arad›klar› gerçeklik yolunda baﬂar›lar dileriz.
Sayg›lar›m›zla...
Av. Sadettin Erbaﬂ
04.01.1993
Pazar, Ankara
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G‹R‹ﬁ
Bütün insanlar bir ak›ﬂ›n içinde yürüyorlar. Herkes bir yol tutturmuﬂ kendince.
Bu hayat ortam›nda gidiyor bir yere do¤ru… Bunlar›n, bu gidiﬂlerin hepsi de yerinde… Hiç yolu olmamaktan yolda olmak daha iyi.
‹yi ama bu gidiﬂlerden, bu yolculuklardan gaye ne? Ne istiyor bu yolun yolcular›?
Var›lmak istenen hedef ne?
Kim nereye gidiyor? Kim biliyorsa gitti¤i yeri ve götürecek yolu, o bahtiyard›r.
Diyelim ki, gitti¤imiz yolu bildik ama bu
yol bizi gidece¤imiz, daha do¤rusu gitmek istedi¤imiz yere götürecek mi?
Götürebilir mi acaba? Hiç düﬂündük
mü bu hususu?
‹ﬂte kaçaklar›n baﬂlad›¤› nokta. Hiç
üzerine bak›lmayan konu buras›. Hâlbuki
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yolcular için en ehemmiyetli olmas› icap
eden de buras›.
Yol hedefe götürüyor mu, yoksa ters
bir istikamete mi sürüklüyor bizi.
Buralar›n üzerine iyi e¤ilip, iyi bakmak, gitti¤imiz yolun bizi nereye götürdü¤ünü gerçekçe tespit etmek ﬂartt›r.
Her insan bir an önce varaca¤› yere
varmak ister. Buna kim hay›r diyebilir?
Herkes bir an önce gayesini gerçekleﬂtirip hedefine ulaﬂmak istemiyor mu?
Herkes bir an önce arzulad›¤› ortam›n,
maddi ve manevi kalk›nm›ﬂ, güçlü, adil bir
ortam›n gerçekleﬂmesini, kurulmas›n› ve
orada insanlar›n kardeﬂlik, birlik, bar›ﬂ ve
özgürlük içinde, huzurlu olarak bir arada
yaﬂamalar›n› arzu etmiyor mu?
O halde hedefe yöneliﬂte bir oldu¤umuz gibi yollarda da bir olmam›z gerekmez mi? Özledi¤imiz bar›ﬂ düzeyine, huNe Ar›yoruz
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zura bir an önce ulaﬂmak için bu ﬂart de¤il mi?
Herkes kendi yolunu hakl› ve en do¤ru bulma gelene¤inin taassubunu b›rak›p, adetleﬂmiﬂ, ezberik inançlar›n d›ﬂ›na
ç›karak, gözler önündeki gerçeklere samimice e¤ilmeli ve en faydal› olan›, en
yararl› olan› bulmal›, onu tespit edip, onda birleﬂmelidir.
‹nsanl›¤a huzur getirecek en emin, en
k›sa ve en sa¤lam olan da, insan› temel
alan, insanlar› insanca yaﬂatan, yaﬂatabilen bir fikrin gösterdi¤i yoldur.
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‹NSAN AMAÇTIR
Tüm u¤raﬂlar, insanl›¤›n huzuru için
de¤il midir? Aranan, istenen, insanlar
aras›nda bar›ﬂ, birlik, kardeﬂlik, adalet,
eﬂitlik, hürriyet de¤il midir?
Bunca buluﬂlar, icatlar, yap›mlar ve
tüm olanlar, insanlar kardeﬂ kardeﬂ bir
arada yaﬂas›n. ‹nsanlar, haklar› olan mutlulu¤a, biraz daha yaklaﬂs›n, refah ve huzura kavuﬂsunlar, onun için de¤il midir?
Bilelim bilmeyelim, hepimiz birbirimize
yard›m etmeye koﬂuyoruz. Birbirimize
hizmet ediyoruz. Bilsek de, bilmesek de,
istesek de istemesek de birbirimizi tamamlamak mecburiyetindeyiz. Hepimiz
bir insana hizmet ediyoruz.
Yolumuz ne olursa olsun, görüﬂlerimiz
ne kadar de¤iﬂik olursa olsun, hepimiz
insan›z, insan…
Hepimizin içi insanl›¤a sevgi, yard›m
Ne Ar›yoruz
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ve hizmet aﬂk›yla dolu. Hepimiz, anlay›ﬂ›m›z ve görüﬂümüz nispetinde insanlara, insanl›¤a yararl› olmaya çal›ﬂ›yor ve
böyle ulvi bir hizmet içinde bulunuyoruz.
Samimiyetle derinliklerimize bakal›m,
insana hizmet, insanl›¤a faydal› olmak
de¤il midir hepimizin özden iste¤i?
Öyleyse unutal›m ﬂu eski bildiklerimizi, b›rakal›m suni ayr›l›klar›, gerçeklere
yönelelim. Birbirimizi anlayal›m, birbirimize anlay›ﬂla, hoﬂgörüyle yaklaﬂal›m.
Emin olal›m birbirimizi sevdi¤imizden…
Yüce insan olarak bu do¤a bizim. Bu
do¤a hepimizin. Bu do¤ada bizim de
hakk›m›z var. Bizim de egemenlik yar›ﬂ›m›z var. Bizim de dünya yar›ﬂ›nda yar›ﬂ
pay›m›z var. Bizim de mücadele edecek
gücümüz var. Bizim de derinliklerimizde
baﬂar› güdümümüz var.
Bunun için, biz insanlar›n baﬂar›lara
seyirci de¤il, yar›ﬂç› olmas›n› istiyoruz.
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‹nsan olarak mevcudiyetimizdeki imkân f›ﬂk›ran de¤erlerimizin aç›¤a ç›kar›lmas›n› ve görünmesini istiyoruz.
‹nsanl›k de¤erini her ﬂeyin üstünde tutarak kendimizi yenileyip, kendimize sayg› duyarak, özgürce yaﬂamak istiyoruz.
‹nsan›n büyük gücünü görmesini, bunun için de insan›n kendisine dönüp,
kendisini tan›mas›n› istiyoruz.
Gelin, ﬂu insan gerçe¤ini görelim de,
insan› temel alal›m, insan›, insan yarat›l›ﬂ›na yaraﬂ›r bir ﬂekilde yaﬂatacak ortamda birleﬂelim diyoruz.
Gelin, insanl›¤›m›z›n de¤erini bilelim,
insanl›k ﬂerefini her ﬂeyin üstünde tutarak yaﬂayal›m diyoruz.
‹nsan, bu dünyan›n sahibi de¤il mi?
Her varl›k insana hizmete koﬂmuyor mu?
‹nsanlar bu dünyaya sahiplik etmek
için, sevmek, sevilmek için gelmedi mi?
Ne Ar›yoruz
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‹nsanlar bu dünyaya kendi ﬂahaneliklerini yaﬂamak için gelmedi mi? ‹nsanlar bu
dünyaya mutlu olmak için gelmedi mi?
Ama ne yaz›k ki, bizler de¤erimizi bilmiyor, lay›k›yla sevmiyoruz. Dolay›s›yla
da özledi¤imiz gibi candan sevilemiyoruz.
Ama ne yaz›k ki bizler, kendimizi b›rak›p baﬂkalar›n› yaﬂad›¤›m›zdan, kendi
ﬂahaneli¤imizi yaﬂayam›yoruz.
Ama ne yaz›k ki, sevgimizden ayr›l›yor, kendi mutlulu¤umuza kendimiz balta
sall›yoruz.
Neden tüm bunlar? Kendimizi tan›mad›¤›m›zdan, kendimizi bilmedi¤imizden.
Tan›mas›z, tespitsiz bir ﬂekilde ezbere
yaﬂad›¤›m›zdan
Kendimizden haberimiz olmad›¤› için,
insanl›¤› toplumun koydu¤u kurallar, medeniyeti de gövde rahatl›¤› olarak kabul
ediyoruz. Kendimizi sadece fizik yap›dan
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ibaret say›yoruz. Bizler ﬂimdiye kadar hep
gövdemizin rahatl›¤› için çal›ﬂt›k. Bunun
yan›nda zihin medeniyetini geliﬂtiremedik.
Hep gövde medeniyetinin peﬂinde
koﬂtuk. Hâlbuki zihnimiz vard›. Gönlümüz vard›. Düﬂüncemiz ve duygumuz
vard›. Onlara e¤ilmedik. Onlar› unuttuk
ve bunal›mdan da bunun için kurtulamad›k. Her ﬂeyimiz oldu. Eksik bir ﬂeyimiz
kalmad› ama iç huzurumuz olmad›. Kalbi
huzura ulaﬂamad›k.
‹nsanl›k ﬂimdiye kadar tek tarafl› madde ile tatmin olmad›, olamaz da… Çünkü
insan›n yarat›l›ﬂ icab› olarak mutlaka arad›klar›, ihtiyaçlar› vard›r. Onlar› bilmek,
bulmak ve karﬂ›lamak zorundad›r.
‹nsan, huzur ve emniyet ister. Kalben
tatmin olmak ister.
Saymak say›lmak, sevmek sevilmek,
inanmak inan›lmak, güvenle yaﬂay›p,
Ne Ar›yoruz
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yetkili olmak, baﬂar›l› olmak ister. ‹stedi¤ini yapabilmek, istemedi¤ini de yapmayacak güçte olmak ister.
Emin istikbal, parlak bir gelecek ister.
Birbirlerine inanan, birbirlerini candan seven, be¤enen, gerçek samimi insanlar ve
ortamlar ister.
Söz verenin sözüne, ahbab›n ciddiyetine, samimiyet ve feragatine güven ister.
Aldanmadan, aldatmadan yaﬂamak ister.
Her a¤›zdan iltifat, her kalpten sevgi
ve güven, her gözden ﬂefkat, her ak›ldan
alaka, her davran›ﬂtan hizmet ister.
‹nsano¤lu tüm bunlar› ister ama bunlar› arad›¤›n› bilmez.
‹nsan özledi¤inin, arad›¤›n›n ne oldu¤unu bilse ve gerçek olarak ﬂunu istiyorum dese gerisi kolay.
Öyle ya, f›r›ndan ekmek almay› akl›na
koyan bir kimse, ne yapar, ne eder, al›r o
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ekme¤i. Gerçekten istedi¤i, arad›¤›, ekmek ise mutlaka al›r onu.
Ama insanlar, gerçekten ne istediklerini, ne arad›klar›n› bilmiyorlar henüz.
Olaylar›n, yaﬂant›lar›n, arzular›n, çabalar›n ﬂöyle bir üstüne bakal›m. Ama
kabuklaﬂm›ﬂ k›sm›na de¤il, yüzeysel olarak de¤il de, biraz taban›na bakal›m.
‹nsanlar koﬂuyor durmadan. Bugün
peﬂinde koﬂtu¤unu yar›n yakal›yor, elde
ediyor, bak›yor ki arad›¤› o de¤il.
Yine bir boﬂluk, yine bir tatminsizlik.
Ondan sonra baﬂka bir ﬂeyin derdine düﬂüp, onun peﬂinde koﬂuyor. Farz edelim
ki, onu da elde etti. Arad›¤›n›n onda da
olmad›¤›n› görüyor.
Öyleyse aranan nedir? ‹nsanl›¤›n arad›¤› nedir? Bilelim de ona göre koﬂal›m.
Bilelim de koﬂuda birlik olup hep beraber
Ne Ar›yoruz

20

koﬂal›m.
Kime sorsak gayen nedir diye, hep k›sa vadeli ve insan›n yüzlerce arzular›ndan bir veya birkaç›n› tatmin edebilecek
bir hedefi gaye olarak nitelendiriyor.
Gerçekli¤i ile, tüm yönleri ile insan› tan›yan yok. ‹nsan›n amaç oldu¤unu söyleyen yok. ‹nsan›n yüceli¤ini arad›¤›n› söyleyen yok. Yüceli¤in, ﬂahaneli¤in nerede
oldu¤unu söyleyen yok. ‹nsan›n, kâinat›n
sahibi, varl›¤›n mihveri, kâbesi oldu¤unu
söyleyen yok.
Biz de diyoruz ki; ey insan, kendine
dön. Kendine iyi dikkat et. Göreceksin ki,
ömür boyu bir kavuﬂmak istedi¤in var. ‹ﬂte onu ar›yorsun.
O arad›¤›n›n, kendi gönlünce, yüceli¤ini yaﬂamak oldu¤unu bilmedi¤in için,
bulduklar›n seni doyurmuyor. Onlar› be¤enmiyorsun.
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Bir ﬂeye özeniyor, onu ele geçirinceye
kadar teselli buluyorsun. Özendi¤in eline
geçtikten sonra, k›sa sürede onu da istemediklerinin yan›na at›p daha baﬂka bir
ﬂeye özeniyorsun.
Demek ki bu yolda gidersen her özendi¤inden vazgeçeceksin. Yoruldu¤un da
yan›na kâr kalacak.
Öyleyse vazgeçemeyece¤inin, gerçekten arad›¤›n›n özlemindesin.
‹ﬂte o vazgeçemeyece¤in güzellik, iﬂte
o arzun, o özentin, o bilmeden, tan›madan özendi¤in, kendi yüceli¤indir, kendi
kiﬂili¤indir, kendi insanl›k ﬂerefindir.
Esas özledi¤in, arad›¤›n, hasretini
çekti¤in o yüceli¤in gönlünde, derinliklerinde seni bekliyor.
Oluﬂta insan, kâinat›n süsü, bütün
varl›¤›n emrinde ve hizmetinde bulundu¤u bir yüceliktir, bir doruktur.
Ne Ar›yoruz
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‹nsan dedi¤imiz büyük kâinat mücerret ve mühim yetkidir. Do¤a denilen hayat, türetti¤i bütün ﬂeyleri insana ulaﬂt›r›m›yla devrini tamaml›yor. Bu hayat bütünlü¤ü
içinde insan, geçici varl›¤›nda geçicilerin
asl›na ulaﬂ›m›n› temsil ediyor. ‹nsan geçidi, bu dönemdeki dönüﬂ yerinde sahib-i
temsil görevindedir. Bu mutlu göreve lay›k olmadan yaﬂayan insan›n, baﬂka bir
ﬂeyle tatmin olmas›na imkân yoktur. Bunun için insansal vücudunu, mahlûksal
gövdesinde gerçekleﬂtirmek mecburiyetindedir. Bir ömür aray›p da hiçbir ﬂeyde
bulunmayan tatmin iﬂte bu mevzudad›r.
Yani insan›n kendisini tan›mas›nda, tahakkuk edip gerçekleﬂmesindedir.
‹ﬂte özlenen bu, gerçek insan olmak...
‹nsan ﬂeklimiz, insan olarak var oluﬂumuz bizi bu gayenin sahibi olmaya mecbur eder.
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ﬁeklen ki insan›z, s›fat olarak da insan olmal›y›z. Biçiminin insan olmas› o
kiﬂinin insan oldu¤unu ifade etmez.
‹nsan olan, insanca yaﬂamal› ve insanl›¤›n gereklerine uygun hareket etmelidir. ‹nsan mahlûklara benzemekten kurtulmal›, insan olan alet olmamal›d›r.
‹nsan bitki gibi bak›ma ve korunuma
ihtiyaç duymamal›d›r.
‹nsan olan, çizgisiz, hedefsiz, karars›z
bir halde zay›f iradeyle gölge gibi olmamal›d›r.
Kim ne derse inan›r, ona göre hareket
edersek, kendi yarg›m›z› iﬂletmeden,
baﬂkalar›n›n karar›na bakarsak, kendimizi idare edemez de, kim ne derse ona
uyarsak, yapmak istemedi¤imizi yapar,
yapmamak istedi¤imizi de yaparsak,
emaneti sahibi için koruyup, sahibine
teslim etmez isek, insanl›¤›m›z nerede?
Ne Ar›yoruz
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‹ki kiﬂinin iyi demesine göre iyi der, üç
kiﬂinin sözüne göre kötü dersek. Baz› zaman ciddileﬂir, baz› da gevﬂersek, baz›
fedakâr görünüp, baz› da ald›r›ﬂ etmezsek, baz› tüm ihtiyaçlar›m›za yaklaﬂ›r,
baz› uzaklaﬂ›r, baz› da kaybolursak,
dostlu¤umuz, düﬂmanl›¤›m›z belli olmazsa, inan›rl›¤›m›z, güvenirli¤imiz nerede?
Bu hallerimizle ﬂeklen insan›z ama
esasta kendimiz var m›y›z? Bize kimse
sayg› duyabilir mi? Biz bize sayg› duyabilir miyiz? Kendimiz, kendimizi hiçe say›yoruz.
Hâlbuki insan›n kendine de¤er vermesi, kendi insanl›¤›na inanmas› her ﬂeyden ön gelir.
‹ﬂte insan, tüm bu insana yak›ﬂmayan
hallerden kurtulup tam bir insan gibi, iradesi sa¤lam, karar› kesin, çizgisi belli,
kendi takdiriyle kendi çizgisinde yürüyen
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olmal›d›r.
‹nsan dünyan›n en yüce, en ﬂerefli yarat›¤› oldu¤u halde, bunu gerçekleﬂtirmek çabas›na düﬂmezse, öyle bir insan›n hiç bir ﬂeyinden hay›r gelmez ve ondan insanl›k beklenmez. Çünkü daha henüz kendi insanl›¤›n› kabul etmemiﬂtir.
Yani bir gölgeden ibarettir.
Her fert ﬂöyle düﬂünmeli; gölge, eﬂya,
bitki, hayvan de¤il, insan›m. Tüm bu varl›klar›n sahibi yüce insan›m.
Kudretim hepsinin kudretinin üstündedir. ‹radem de bana aittir. O halde
kendi irademi b›rak›p da, kimsenin iradesine uymam. Tespit etmeden hiçbir
ﬂeye inanmam. ‹ﬂittiklerime hemen kan›p da söylentilerin gölgesi olmam. Kendi yarg›m› b›rak›p da baﬂkalar›n›n aleti
olamam. Bitki gibi himayeye muhtaçl›¤›m da olmaz. Kendimi, kendi yapt›klar›Ne Ar›yoruz
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m› kendim korurum. Kendimi kendim
de¤erlendirir, kendi ihtiyaçlar›m› kendim
temin ederim. Kendimi kendim geliﬂtirir,
kendim yetiﬂtiririm.
‹nsan›m, içimde adalet duygum var.
Onun için önüme geleni hakl›, haks›z demeden bir hayvan gibi gasp edemem.
Haklara, hukuklara riayet ederim. Bana ait olmayan ne olursa olsun, kime ve
neye aitse, onu tan›r ve onun için korurum.
Hak sahibinin akl› ermiyorsa, ya da
yan›lm›ﬂ ise, onu uyar›r ve kendi hakk›na
sahip olmas› için yard›mc› olurum.
Çünkü insan, adaletle düzenleyene
denir. ‹nsan, gerçekten ﬂerefli 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 kendisinde, kafeste kuﬂ gibi tutan insand›r.

27

En basit kimselerin bile güvenini sarsan kimse insanl›¤›n dörtte üçünü kaybetmiﬂ demektir.
‹nsan ﬂeref ifade etmedikçe ona insan
denilmez. ﬁeklen insana benzer ama kendisi insan yerine konmaz. ‹mzas›z senedin
senet olarak kabul edilmeyiﬂi gibi, ﬂeref
ifade etmeyen insan da insan say›lmaz.
‹nsan olan da ﬂeref her ﬂeyiyle bir bütündür. ﬁeref bütünlü¤ünün bir noktas›na
en ufak bir toz konsa, insan hemen ölüm
tehlikesine düﬂer.
Bir insan düﬂünün ki, inan›lmaz, güvenilmez, o insan yan›m›za yaklaﬂt›¤› zaman, belli etmesekte içimizden istemeyiz. Belki yüzümüz bile buruﬂur. Ço¤u
zaman nefret dahi duyar›z. Yumuﬂak,
güler yüzlü, az çok sayg›l› davran›ﬂlar›
var. Boyu, posu, yüzü, gözü, kaﬂ› yerinde ama bir türlü inanam›yoruz, güveneNe Ar›yoruz
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miyoruz. Böyle insandan ne ç›kar? Yoklu¤u varl›¤›ndan iyi de¤il mi? Kim ister
böyle hiçe say›lan, itilen insan olmay›?
‹ﬂte hiçe say›lan, itilen, aﬂa¤›lanan insan olmay› istemiyorsak, en ufak bir
davran›ﬂ›m›zda, güven kazanaca¤›m›z›,
ya da kaybedece¤imizi hemen hesap etmeliyiz.
E¤er bunu hesap etmiyorsak, gerçek
haysiyet ve ﬂeref vücudumuza zehirli i¤neler bat›r›p, kendimizi intihara sürüklüyoruz demektir.
Söz verip sözünde durmayan, yalan
söyleyen, iﬂini yar›da b›rakan, yani haysiyete, ﬂerefe yak›ﬂmaz davran›ﬂlar› olan
birinin karﬂ›dan geldi¤ini görünce ne yapar›z? Onunla içimizden konuﬂmak bile
gelmez ama zar zor hat›r için konuﬂuruz
de¤il mi? Onunla s›k› f›k› olmam›za imkân olmaz. Çünkü öylelerine karﬂ› güve-
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nimiz sars›lm›ﬂt›r.
‹yi düﬂünelim ve halimizi cidden kontrol
edelim. Güvenimizin k›r›ld›¤› insanlarla,
güven duydu¤umuz insanlara nas›l davrand›¤›m›za iyi bakal›m.
Güvenilen, inan›lan insana karﬂ› sevgimiz nas›l olur? Kendimiz güven verici
olursak bizi nas›l karﬂ›l›yorlar? Ya güven
k›r›c› birisi olursa ölü gibi karﬂ›lan›p itilece¤imizi nas›l hesap etmeyiz?
Diyelim ki mahcubiyet duygumuz nas›rlanm›ﬂ, tükürseler ya¤mur ya¤›yor diyoruz. Önümüze geleni aldat›yor, yalan
dolan ve palavra ile kendimizi kabul ettiriyoruz. Kaç gün sürer. Sonra aldatt›¤›m›z insanlar›n nefret duygular›yla, sahte
tebessümlerle bize nezaket göstermelerine dayanabilir miyiz?
Diyebilirsiniz ki öyle bir s›k›nt› duymuyoruz. Herkes de bizim gibi. Yalan onlarNe Ar›yoruz
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da daha fazla. ‹ﬂi yar›da b›rakmak daha
beter. Sözünden dönenlerin hesab› yok.
Onlar iyi mi peki?
Onlara aciz gözüyle, zavall› gözüyle
bak›lmas› hoﬂuna gidiyorsa, yüre¤inde
bir eziklik duymuyorsan, o zaman itilen,
nefret duyulan insan de¤il, ölmüﬂ gömülmesi gereken insans›n. Ölmüﬂlerden
ümit kesildi¤i gibi, inan›lmazlara, güvenilmezlere de ümit ba¤lanmaz. Onlar birer
hiç, yani ölü say›lan insanlard›r.
‹tilen insan, nefret duyulan, ölmüﬂ say›lan olmay› hiç kimse istemez. Herkes
yüce olmak, ﬂerefli olmak inan›l›r olmak,
güvenilir olmak ve sayg› ile kabul edilmek ister.
Gerçek gözle bak›l›rsa görülür ki, herkes ortam›nda do¤ruluk dürüstlük, mertlik, adalet, hürriyet, iyilik, güzellik ister.
Bu yüce de¤erleri istemeyen kimse yok-
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tur. H›rs›zlar bile ortam›nda do¤rulu¤u,
dürüstlü¤ü ister. Yalanc›lar bile do¤rulu¤un özlemi içindedirler. Onlarda 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, k›namalar olur. Ama özlemler harekete geçmez. Herkes ayn› ﬂeyleri ister.
‹ster ama bu sadece bir isteyiﬂte kal›r.
Do¤ruluk, dürüstlük, adalet, iyilik, güzellik gibi insana has olumlar, özlemi çekilip, a¤›zlar dolusu söylendi¤i halde hareketlerde neden olmuyor? ‹nsanlar›n
kendilerinden çok uzak yaﬂad›klar›ndan,
insanlar›n içlerini duymad›klar›ndan, insanlar›n ne arad›klar›n› kesin olarak bilmediklerinden.
Ne Ar›yoruz
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Kimse ne arad›¤›n› bilmiyor. Bunun
için de kendisi bir ﬂey yapmadan öteki insanlardan bekliyor. Herkes 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 hem kendilerini avutuyor hem de uyutuyorlar..
Her güzeli ve gerekliyi baﬂkalar›ndan
bekliyor, görmeyince de canlar› s›k›l›yor
ama iﬂ kendilerine gelince kendileri yapm›yor, ﬂikâyet ettikleri olumlar›n içinde
kal›yorlar.
Hâlbuki insan istedi¤ini önce kendisi
yapmal› ve di¤er insanlara da iyinin, güzelin, do¤runun örnekli¤ini göstermelidir.
Bunun için de insanlar›n uykudan uya-
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n›p kendilerine dönmeleri ve ne arad›klar›n› kesin olarak bilmeleri ve bu konuda
bilinçlenmeleri ﬂartt›r.
Aranan ferdi ve toplumsal huzurun
baﬂka bir yolu yoktur. Bilinsin, bilinmesin
aranan insanl›kt›r, insan yüceli¤inin gerekleridir. ‹nsan kiﬂili¤inin gerçekleﬂmesidir.
Kimde olursa olsun; dost, düﬂman,
yak›n, uzak önemli de¤ildir. Kimde insanl›ktan eser var. O övülüyor, be¤eniliyor
ve sayg› ile kabul ediliyor.
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?
Aldat›lmaktan hoﬂlanan bir tek insan
gösterilebilir mi?
Girgin, becerikli, her iﬂinde baﬂar›l›,
Ne Ar›yoruz
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tuttu¤unu koparan insanlara, çekingen,
beceriksiz, pasif olanlar özenti duymazlar m›?
Terbiyeli, nezaketli, a¤›rbaﬂl›, iyi düﬂünen, isabetli karar veren kiﬂilere, hafif
meﬂrepli, kaba, vurdum duymaz insanlar
her zaman özenti duymuyorlar m›?
Çal›ﬂkan, gayretli, baﬂar›l›, azimli ve
kesin kararl› insanlara özenilmez mi?
‹nan güven sarsmayan, ciddi insanlara sayg› duymayan kimse düﬂünülebilir
mi ?
Anlay›ﬂl›, hassas, içten, candan, mütevazi, engin, ikram sever, cömert insanlara kim hayranl›k ve sayg› duymaz?
Sözüne sahip, emanete hassas, vaatlerini mutlak yerine getiren sa¤lam, mert,
cesur insanlara sayg› duyulmaz m›?
Özden, samimi, vefal›, adil insanlar
candan sevilip say›lmaz m› ?
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Tüm insanlar›n özledi¤i, hem kendilerinden hem de baﬂkalar›ndan bekledi¤i
olumlar, bu gerçek de¤erler de¤il mi?
KÜÇÜK AKILLA
BÜYÜK ‹NSAN OLUNMAZ
‹nsan›n ne arad›¤›n› tespit edip, özledi¤i insanl›¤›n› yaﬂayabilmesi, ancak ak›l
denilen büyük varl›¤›n, yeniden vücutlanmas›yla, sa¤l›kl› ve kuvvetli olmas›yla
mümkün olur.
Ne yaparsak akl›m›z›n yeterlili¤ine ve
zekâm›z›n gücüne göre yapabiliriz.
Akl›m›z›n erdi¤i yere kadar gider, ötesine geçmeye de¤il, bakmaya bile korkar›z.
Biri daha ileri bir ﬂey söylese iﬂitti¤imiz
zaman hemen olmaz diye k›yametler kopar›r›z. Hâlbuki sonra o itiraz etti¤imiz ispata gelip do¤ruland›¤› zaman mahçup
olmakla küçük ak›ll›, dar ak›ll› oldu¤umuzu görürüz.
Ne Ar›yoruz
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Ak›l… Koca ak›l… ‹nsan›n her ﬂeyini
ifade eden ak›l büyümeli, büyümeli ve insan akl› olmal› ki, insan olarak bizim olan
dünyada sahiplik yetkimize ulaﬂabilelim.
Tüm ihtiyaçlar›m›z› tespit ederek onlar›
doyurabilelim.
Hepimiz biliyoruz ki insan, akl› nispetinde baﬂar›l› ve mutlu olabilir.
Küçük ak›l ile büyük insan olunmaz.
Yüzeyden bakmakla, ﬂans demekle,
Allah (cc) ona veriyor bana vermiyor demekle bizde bir ﬂey de¤iﬂmez.
Hiçbir zaman tahmini, ezberik düﬂüncelerle hayatta baﬂar›l› olunmaz.
Allah (c.c) vermedi, vermiyor, ne yapal›m, ﬂans›m yok, ﬂans›m yaver gitmiyor.
Bizde ak›l fukaral›¤› var, demeyelim.
Böyle diye diye kaybediyoruz.
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Hâlbuki Allah (cc) ibret ve örnek unsurlar› koymuﬂ önümüze. ‹bret için deliler
var.
Bakar›z deli miyiz? Yoo… Ak›ll›y›z.
Ak›ll›ysak ak›l derecemize yön verip,
gerçekçi insan akl›na ulaﬂmam›z laz›md›r.
Çünkü o gerçekçi insan da anas›ndan
zeki do¤mam›ﬂ, kendi gibi bir gerçekçi insandan aﬂ› alm›ﬂt›r.
Evet biliyorum. Allah (cc) baz›lar›na
büyük, baz›lar›na da küçük ak›l vermiﬂ
ne yapal›m deyip tekrar uykuya yatmayal›m.
Sözün sonunu anlamadan hemen itiraz etmeye kalkmayal›m. Bu sözleri, bizi
bize gösterecek, tan›tacak dost sözleri
iﬂitince bir ﬂeyimiz eksilmez. Aksine uygularsak, tecrübe edersek çok ﬂeyimiz
de¤iﬂir.
E¤er gerçekten kurtuluﬂ ve refah istiNe Ar›yoruz
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yorsak, ezberik yaﬂamay› b›rakal›m, hemen ﬂu sözleri takip ve tecrübe edelim.
Müspetse kabullenelim.
Bu sözler hayat tecrübelerinin mahsulüdür. Binlerce kiﬂide sa¤lam netice vermiﬂtir.
Ya senin zann›n, doldurma akl›n ne
yapt› ﬂimdiye kadar sana? Pasiflikten,
azaptan ve s›k›nt›dan baﬂka ne verdi?
Allah (cc), peygamberlik vazifesi s›rr›ndan baﬂka ne varsa o özellikleri insanlara, yine insanlar sebebiyle nasip k›lm›ﬂt›r. Ama sen nasbedersen, sen yaparsan
olur. Sen yapmak istemezsen öylece s›k›nt›lar ve sefaletler içinde k›vran›r, nefes
say›n› tamamlar, mahrumiyet dünyas›ndan, yine mahrumiyet dünyas›na hayat›n› devredersin.
Bak; ne yana dönsen akl›n› geliﬂtirmen laz›md›r. Baﬂar› için, huzur için,
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saadet için bu ﬂartt›r.
Gerçeklik yolunda, ezberik yaﬂamak,
hayal, zan, meçhul, aldatmasyon yok.
ﬁu yana git, bu yana git, ﬂu ol, bu ol
denmiyor burada.
Uyan gafletten de, akl›n› geliﬂtir, büyük ak›lla, büyük insan ol deniyor sana.
Uyan›p kendine gelen ve akl›n› geliﬂtirmek gere¤ini duyan kiﬂi, ciddiyetle
önem verirse, akl›n› k›sa sürede sa¤l›kl›
hale getirebilir.
Akl›m›z› bak›ml› ve sa¤l›kl› hale getirerek di¤er mahlûklar gibi idare edilen
de¤il, idare eden, yönetilen de¤il, yöneten ak›l sahibi olmal›y›z ki, Allah’›n(cc)
sahiplik tecellisine mazhar olal›m da, Allah’›n (cc) istedi¤i gibi örne¤imize uygun,
hakikaten insanl›k s›fat›m›z› ifade edebilelim.
O halde ak›l denilen, insan› ifade
Ne Ar›yoruz
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eden temel varl›¤›m›z neye ihtiyaç duyar? Neyle beslenir? Suyu nedir? Neyle
temizlenir? Ona bakal›m.
‹nsan için en mühim ve en de¤erli varl›k olan akl›n mutlak surette kuvvetli olmas› gerekir.
Bu da, akl›n besin almas›, temizlenmesi, istirahat etmesi ve spor yapmas›yla olacakt›r.
Ak›l çeﬂitli merkezlerle çal›ﬂan bir bütündür. Bu merkezlerden anlay›ﬂ merkezi, alaka ile aramakta, k›yasla bulmaktad›r. Anlama duyumumuzun tatmin oluﬂu
tespit etmekle olur. Bu yolla, tespit edilenlerin de¤erlerini bulmak ile görevli zihin merkezi, lüzumsuz ﬂeylerle meﬂgul
olmaktan ve kirlenmekten kurtulur.
Zihin, tereddütsüz bir de¤er yarg›s›
mevkiine yükselir. Bu suretle zihin merkezi temizlenmiﬂ olur.
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Mant›k, fuzuli ﬂeyleri süzgeçten geçirmeyerek istirahat etmiﬂ olur.
Her ﬂey müspete ba¤land›¤› için, ﬂuur
alt›n› lüzumsuz ﬂeyler doldurmaz. Bu yolla da hayal merkezi durulur.
ﬁuur, hareket merkezine serbestçe
emirlerini verdi¤i zaman da ak›l spor yapm›ﬂ olur.
Yukar›da bahsi geçen ak›l merkezleri
bu halde çal›ﬂt›¤› müddetçe ak›l temizlenir ve ak›l sistemi düzene girer.
Düzenli çal›ﬂan ak›l, besinlerini muntazaman almaya baﬂlar.

Ne Ar›yoruz

42

AKLIN BES‹N‹ ‹NSAN SEVG‹S‹D‹R.
Esas olan bu konuda insand›r. Onun
için sevilmeye lay›k, gerçek insan üzerinde önemle durulmal›d›r. Gerçekleﬂmek,
gerçek bir insan bulup onu sevmekle
olur.
Anlay›ﬂ duyumumuz, akl›n anlama
merkezini durmadan çal›ﬂt›r›rken, bu çal›ﬂma en çok gerçek insan üzerinde olmal›d›r.
Gerçekçi insana anlay›ﬂ göstermek,
onu tespit etmek, takdir etmek, bu kararla da ona itimat etmek, inanmak, gerçekten bir dost sahibi olmak yoludur. ‹nsan
akl›n› çal›ﬂt›rarak, güç alaca¤›, akl›na besin alaca¤› insan› bulup tan›r ve ancak
bu yolla gerçek bir güç kayna¤›na sahip
olabilir.
Ne mutlu gerçekten, insan› kendisine
döndüren, kendi akl›n› müspet gerçekler-
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le besleyen bir dostu bulana. Ne mutlu
böyle gerçekçi bir dostunu ahbap edene
ve ona ahbap olabilene.
Arad›¤›m›z insan›, ihtiyac›m›z› karﬂ›layacak insan› bulduk diyelim. ﬁimdi bizim ona, onun bize ne yapmas› laz›m?
Tabiidir ki insana yap›lacak en büyük iyilik onu sevmektir.
Sevmekten ve sevilmekten ileri ve de¤erli bir ﬂey olamaz. Tabii o bizi sever.
Çünkü insan seven bir kiﬂi olmasayd›
böyle bir büyüklü¤e ulaﬂamazd›. O bizi
mutlak sever ama biz onu nas›l sevece¤iz? Sevgi iki türlüdür. Biri do¤man sevgi. ‹kincisi takdir ile sevgidir. Takdir ile
sevgi, do¤man sevgiden daha çok mühimdir.
Manevi ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›layacak
olan o insan›n büyüklü¤ünü ifade eden
davran›ﬂlar› ve olumlar› vard›r. Alaka ile
Ne Ar›yoruz
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dikkat laz›md›r. O insan›n ayak at›ﬂ›, yürüyüﬂü, konuﬂmas›, tarz›, edas›, ikram ediﬂi,
yönetiﬂi, her davran›ﬂ› birer özelik taﬂ›r.
Bunlar› dikkatle izlemek gerekir. O insandan hoﬂlanmak, ona hoﬂlanarak bakmak, bütün özelliklerini birer birer tespit
etmek ve onlar› birer birer takdir edip, o
insanlar›n ehemmiyetini iyice bilmek laz›md›r. Di¤er insanlardan nerelerde ve
nelerde fark› var? Umumiyeti nedir, hususiyeti nedir? Yönetim sistemi nas›l
olur? Nelerden hoﬂlan›p, nelere müteessir oluyor? Bu yönetimlerinin hepsini tek
tek tespit etmek ﬂartt›r. Öylesi kiﬂiler pek
yaln›z ve kimsesiz olurlar. Ona biraz olsun anlay›ﬂ gösterip ona yar olmak gerek. Ciddice bakmadan, önündeki bir insan›n dostluklar›n› görmeden, aç›ktaki
biricik dostunu ahbap edemeden ne olunur ki? Elbette bir ﬂey olunmaz.
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Evet, kendi saadetimizin hat›r› için,
akl›m›z› güçlendirerek duyumlar›m›z› bize ö¤retip, o ihtiyaçlar› karﬂ›latt›ran insan› çok, hem de pek çok sevece¤iz.

SEVG‹N‹N ÖNEM‹
‹nsanda sevgi tabiidir. Maksada alet
edilince bozulur. Sevgi heyecanla kar›ﬂ›nca hareketler kayna¤› olur. ‹nsan do¤uﬂtan sevgi ile doludur. Ak›ﬂ› sade yöne
akar, öyle gider.
Sevgi ayn› fiziksel vücudun ihtiyaçlar›na cevap veren su gibidir. O da duyumsal vücudumuzun suyudur.
D›ﬂ dünyam›zda susuz hayat olmad›¤› gibi, sevgisiz duyumsal vücutta olmaz,
olamaz.
‹nsan›n derinliklerinden kaynay›p geNe Ar›yoruz
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len sevgiye, temiz yön verilmezse, suyun
bulanmas› gibi olur. Temiz ve tatl› suya
ne kadar önemli ihtiyaç varsa, duyumsal
vücut için de temiz ve maksats›z sevmeye ve sevilmeye öylece ihtiyaç vard›r.
‹nsan›n mutlu olabilmesi için, hayatta
bir tek insan›, ama içi de insan olan gerçek insan›, temiz bir sevgi ile sevmesi ve
onun taraf›ndan da sevilmesi laz›md›r.
Kendini maksats›z olarak, meziyetleri için temiz bir sevgiyle seven bir insana kendini sevdirebilen, en önemli
bir ihtiyac›n› karﬂ›lam›ﬂ demektir.
‹nsan birini can› gönülden severse nas›l huzura erer? ‹nsan›n içi nas›l hoﬂ
olur? Tecrübesi kolay.
Ancak insan be¤enerek, inanarak, sayarak severse sevgi devam eder. ‹çten
sevmek hile götürmez.
Bir de can› gönülden kendisini, be¤e-
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nerek, inanarak, seven olursa ona doyum olmaz.
Sevgi dünyas› çok geniﬂ, çok büyük
bir âlemdir.
Gerçekte sevmek, her ﬂeyi sevdi¤ini bilmektir. Her ﬂey sevilir. Bu umumi
sevgi içinde, baz› ﬂeyler biraz daha fazla
sevilir. ‹nsan bilmedi¤i için sevmedi¤ini
zanneder. Düﬂmanl›k; yarat›lan›n oluﬂunu ve ne için yarat›ld›¤›n› bilmemekten ve ondan istifade yok zannetmektendir. Hâlbuki gerçek gözle bak›lsa, her ﬂey yerine göre pek büyük iﬂe yarar ve sevilir.
Hayat›n manas› ve hareketin kayna¤›
sevgidir. Sevmek ve sevilmek gayesinden haberi olmayan insanlar; gayesiz,
gayretsiz, tembel ve pasif olurlar.
‹ki kiﬂi aras›nda muhabbetleﬂme sistemi kurulmas›, anlaﬂmalarla baﬂlar, anNe Ar›yoruz
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laﬂmalarla devam eder.
Gayelerin birleﬂmesi, zevklerin ve inceliklerin yak›nl›¤› ile sevgi artar. ‹nsanlar›n birbirlerini daha çok sevmeleri, arzu
ve ahlaklar›n›n birbirlerine benzemesi ve
uygunlu¤u nispetinde h›zlan›r.
‹nsanlar gayelerini birbirinden sezdikçe, güven ba¤lar› rab›ta haline gelmeye
baﬂlar.
Sevenler, her an sevdikleriyle hareket
ederler. Daima zihnine sevgilisi yerleﬂmiﬂ olan bahtiyar bir insan, her yapt›¤›
hareketi, sevgilisinin karﬂ›s›nda yap›yormuﬂ gibi dikkatli yapar. Hem de bu yapt›¤›m iﬂi sevgilim duyacak ve beni takdir
edecek kanaati kendinden asla ç›kmaz.
Böylece hayat daima teselli ve ferahl›kla
devam eder. Sevenler, isterlerse birbirlerinden ayr› olsunlar, çok uzakta olsunlar... Yeter ki; gayece, zevkçe, arzuca, fi-
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kirce bir olduklar›na her ikisinde de kesin
kanaat olsun.
Sevmek ve sevilmeyi elde etmenin tek
sebebi dikkattir. ‹ki arkadaﬂ birbirinin huyuna dikkat edip de uymaya çal›ﬂmazlarsa sevgi k›sa devre yapar ve dü¤ümlenir.
So¤ukluklar, ayr›l›klar buradan baﬂlar.
Sevginin k›s›r kalmas›na, çabuk yok
olmas›na takdirimizin olmay›ﬂ› sebep
teﬂkil etmektedir.
Takdirsiz sevgi daima yok olmaya
mahkûmdur. Takdir için tespit laz›md›r.
Tespit için de ehemmiyet, ehemmiyet
için de ciddiyet gerekir.
Bir kimseye karﬂ› ciddi olursak, konuﬂmalar›m›z›, gülüﬂlerimizi, alakam›z›,
ciddi ifadeden ay›rmazsak, o kimseye
ehemmiyet verme nispetimiz de artar.
Ehemmiyet verince, onun di¤er insanlardan farkl› taraflar›n› tespit etmeye yöNe Ar›yoruz
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neliriz. Onun, farkl›, iyi, üstün taraflar›n›
tespit edip, tespitlerimizi art›rd›¤›m›zda
da takdirimiz baﬂlar. Takdirlerin arkas›ndan da sevgi gelir. ‹ﬂte müspet sevgi budur.
Sevmek ve sevilmek isteyen insan,
takdirden ayr›lmamal›d›r. Çünkü takdir,
bizim karﬂ›m›zdakine karﬂ› sevgimizi
sa¤lamlaﬂt›rd›¤› gibi, karﬂ›m›zdakinin de
bizi sevmesinde önemli rol oynar.
Karﬂ›m›zdakinin bizi sevmesini istiyorsak hemen onunla ciddi olarak alakalanmal› ve onu takdir etmeliyiz.
‹nsandaki büyük güç, sevgi, takdir ile
faaliyete geçecektir. Sevmek istiyorsak,
takdir edece¤iz. Takdirsiz sevginin de
bozulup kaybolaca¤›n› hiçbir zaman
unutmayaca¤›z.
Takdirler gerçekleﬂince arkas›ndan
ﬂükür gelir. ﬁükür bir hoﬂnutluk halidir.
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Teﬂekkür olarak sözle ifade edilir ama
esas teﬂekkür söz de¤ildir. Bize yap›lan
fedakârl›klar ne için yap›ld›ysa öyle olma¤a muvaffak olmakt›r.
Mesela; ö¤renmemiz için yap›lanlar
karﬂ›s›nda teﬂekkür; istenilenden daha
iyi ö¤renmektir.
Gerçekte teﬂekkür ederim demek,
istedi¤inizi, size göstermeye söz veriyorum demektir.
Bunun için teﬂekkür etmek, o teﬂekkür
sözünü yerine getirmek, insanl›¤›n ﬂart›d›r.
Her insan bu ﬂart› yerine getirmek için
sorumludur.
Bu sorumlulu¤unu ciddiye almayan insana nankör (takdirsiz) derler.
Bir insan için nankörlük kadar büyük
bir kabahat ve suç yoktur. Her ﬂey giderilir ama nankörlük giderilecek, affedilecek gibi bir kabahat de¤ildir.
Ne Ar›yoruz
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Nankör adam kim olursa olsun, gözleri kör, kulaklar› sa¤›r demektir. O kendi
yararlar›n› seçemeyecek kadar kaba ve
sersemin biridir ki, faydalar›n›n fark›nda
bile de¤ildir.
Yararland›¤› ﬂeyleri seçemeyen, farktan aciz olan, faydaland›¤› sebeplere
karﬂ› ﬂükran duymayan, kim olursa olsun, hayat›n mahlûklar›ndan daha aﬂa¤›
bir adam demektir.
Öylelerinin insan sevmesi, dost takdirini bilmesi mümkün de¤ildir.
Nankörlükten kurtulman›n tek yolu
takdir etmesini bilmektir… Takdir kap›s›n›n aç›lmas›d›r.
‹nsan; derinli¤indeki büyük güç kayna¤› olan sevgisinden istifade etmelidir.
Bu da da¤›n›k sevgilerinin bir noktaya
toplanmas›yla olur.
Tabii sevgi, takdirle hususi sevgi hali-
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ne getirilir.
Sevgimiz en çok fayda elde edece¤imiz ve akl›m›za besin alaca¤›m›z gerçek
dosta yönlendirilmelidir.
Hususi sevgiyle en önce, en çok onu
sevmelidir. Çünkü gerçek insan olmam›z
için hayatta laz›m olan tek kaynak O’dur.
O’nun k›ymetini bildikçe, O’na ehemmiyetimiz ço¤ald›kça akl›m›z güçlenir,
besin al›r, zekâ kudretimiz artar. K›ymetini bilmedi¤imiz zaman da eksilir.
O halde akl›m›za kuvvet ve onu yerinde kullanarak, kâr›m›z›, kendimizin görüp
seçmesine ve böylece ﬂahsiyet olarak
yaﬂamam›za sebep olacak olan, O gerçek dostu ne kadar çok sevmeliyiz!
Gerçek insan olmak, ﬂahsiyet sahibi
olarak, ba¤›ms›z, hür ve gür olarak kendi
takdiri ile yaﬂayan insan olmak için, bilgi,
kuvvet, para, servet, ﬂöhret, hiçbir ﬂey
Ne Ar›yoruz
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para etmez. Tek çare da¤›n›k sevgilerimizi o gerçek dost üzerinde toplamak ve
Onu gerçekçe sevmektir.
Gerçek dost, kiﬂileri, muhabbet,
ehemmiyet ve takdir yönü ile ba¤lar.
Çünkü O, insanlara ﬂahsiyet verir. ‹nsanlar› hür kiﬂi etmeye çal›ﬂ›r. O emir vermez. Baﬂka teklifi de yoktur. Sadece insanlar›n, ciddi ve hassas olmalar›n› ister.
Tavsiyelerini cidden yapmalar›n› ister.
O’na ahbapl›k, dikkatli oluﬂ nispetindedir.
Ne kadar hassas olunursa ahbapl›k o kadar ileri gider ve geliﬂir. O’nun istedi¤i gibi yücelen, O’nu çok memnun etmiﬂ ve
O’na en büyük ikram› yapm›ﬂ olur. O’nun
bir tek derdi vard›r, o da, bir insan› hür
görmek. Kendisine ne kadar dostluk
eden olursa, o gerçek insana o kadar
dosttur. Baﬂka olmaz. Onlara baﬂka
dostluk da sökmez.
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‹nsan›n kendi insanl›¤›na ulaﬂ›p ﬂahsiyet olmak iste¤inin samimiyeti, bu yöndeki ciddi gayretlerinden belli olur. Ayn›
O’nun gibi olmaya koﬂan kiﬂi O’nu sevindirir ve O’nu kendine daha çok hizmete
mecbur k›lar.
Kiﬂinin güzel hareketleri, O’nu mutlu
eder.
Onlarla ahbapl›¤›, hergün haddi hareketlerini düzeltenler yapabilirler. ‹nsanlar› özüne uygun yaﬂatmaya can atan gerçek dostlar, özüne uymak derdine düﬂenlere âﬂ›kt›r. Amaçl› insana; dost, hiçbir ﬂey esirgemez.
O bizi halen sever. Biz de O’nu seversek ahbapl›k olur. Gerçekten, yürekten
sevmezsek öylesi insanlara baﬂka ahbapl›k sökmez.
Özden, yürekten, iyice âﬂ›kças›na
sevgiden akl›n tüm merkezleri manevi
Ne Ar›yoruz
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besin al›r. Sevgimiz gevﬂek olursa akl›m›z besinini alamaz.
‹ﬂte akl›m›z›n k›ymetini ne kadar biliyorsak, o gerçekçi dosta sevgimizi o kadar yöneltiriz.
Takdir edilmeden tam sevgi olmaz.
Bunun için öyle bir dostun neyimize ne
derece dost oldu¤unu tespit edersek,
O’nu de¤erlendirmiﬂ ve o de¤erin de k›ymetini takdir ederken ehemmiyet vermiﬂ
oluruz.
Böyle gerçekçi bir dostla tan›ﬂt›ktan
sonra;
‹nsanda;
Ezberik zihniyet, hurafe, her söze inan›m, havadisçilik ve dedikodu gibi olumsuz haller azal›r. Kötü al›ﬂkanl›klar k›sa
sürede de¤iﬂir. Bunlar›n yerine aktiflik,
neﬂe, inanç ve irade gerçeklikleri dolar.
Lüzumsuz sözler, vakit öldürmeler,
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boﬂ iddialar, ümit ve moral gevﬂeklikleri, boﬂluktan do¤an ﬂakalar var ise kaybolur.
Olumsuz inançlar, yanl›ﬂ itikatlar,
menfi tarz ve terimlere inan›mlardan eser
kalmaz. Bunlar›n yerlerini müspet inançlar, gerekli konuﬂmalar, yerinde davran›ﬂlar, sa¤lam itikatlar, gerçek olumlar
doldurur.
Sebepsiz etkiler, bilinçsiz sevgiler,
gayretsiz davran›mlar, gereksiz hareket
ve faydas›z düﬂüncelerden kurtulur. Bunlar›n yerine gayeli etkiler, bilerek sevgiler, ﬂefkat ve sayg›lar, azimli hareketler,
müspet sonuçlar, gerekli davran›ﬂlar ve
müspet fikirler yerleﬂir.
Bu yüce dosta cidden ahbap olabilirsek; kendi karar›m›zla yaﬂayan, hiç bir
etki ve tesir alt›nda kalmayan, her istedi¤ini özbe öz insanl›¤›n›n esas kurallar›na
Ne Ar›yoruz
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uydurabilen, her tuttu¤unu baﬂaran insan
oluruz.
Dost, bize bizi tan›tacak, ciddiyetimiz
terbiye olacak. ‹nsanl›k ﬂerefimize ulaﬂmay› hedef tutaca¤›z.
‹çten yeterli, güçlü ve hükümlü olaca¤›z. Böylece kendimizle bar›ﬂacak, her
istedi¤ini yapacak, her istemedi¤ini de
yapmayacak güce ulaﬂaca¤›z.
O dost bizi bize döndürecek, kiﬂili¤imizi bize ö¤retecektir. O’nun vas›tas›yla akl›m›z› güçlendirip duyumlar derinli¤ine
inece¤iz.
O’na ne kadar önem verir, anlay›ﬂ
gösterirsek, Ondan o nispette büyük faydalar ediniriz. O’nunla cidden içli d›ﬂl› ahbap olursak, zihnimiz durulur, anlay›ﬂ›m›z aç›l›r, de¤er yarg›m›z iﬂlemeye baﬂlar. Derinliklerimizdeki duyumlar›m›z›
fark ve tespit ederiz. Onlar›n ne ile nas›l
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doyurulacaklar›n› da aç›k ve net olarak
görür ve doyururuz.
Akl›m›z besin alarak güçlenip kendimizi tan›d›kça, kendimize olan güvenimiz
artar. Kendi insanl›¤›m›z› görüp kabul ettikçe ve derinliklerimizdeki, o yeteneklerimizi, o güzelliklerimizi, o üzeri örtülmüﬂ
definelerimizi keﬂfedip aç›¤a ç›kard›kça,
kendi yüceli¤imizi görür, k›ymetimizi yürekten duyar ve kendi kalbimize, kendi
sultanl›¤›m›z› yerleﬂtirerek, kendi kendimizi gerçekten sayg› ile kabul ederiz.
Bu suretle O’nunla ciddi ahbapl›kla
d›ﬂ tesirlerden, d›ﬂ etkilerden, her çeﬂit
ba¤›ml›l›klardan kurtularak özgürce yaﬂamaya baﬂlar›z.
Böyle bir dosta anlay›ﬂ gösterilmez
mi? Önem verilmez mi?
Bizi, akl›m›z› güçlendirerek ulvi duygularla doldurup gönül insan› yapacak
Ne Ar›yoruz
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böyle gerçekçi, yüce insan sevilmez mi?
Tabiî ki ihtiyaç meselesi… Tabiî ki takdir meselesi. ‹nsan ihtiyac›n›n ehemmiyetine göre, o ihtiyac›n› karﬂ›layaca¤› yere koﬂar ve ona göre önem verir, ona göre de¤er verir. De¤erini gördükçe de sevgisi ço¤al›r.
Seven incelir, seven kazan›r, seven
sevilir. Biz de sevilmek istedi¤imize göre,
sevmezsek sevilmek nasip olmaz. Öyleyse hiç olmazsa sevilmek için sevece¤iz.
Duyumlar derinli¤ine ve insan yüceli¤ine sevmek sebebiyle erilir. Yoksa o
dost bize ne yapsa, biz sevmedikçe neticede tatmin olamay›z.
Biz o gerçekçi insan› sever de, O’nun
tavsiyelerini yerine getirir, O’nun eme¤ini
düﬂünürsek, k›sa bir süre içinde akl›m›z
güçlenir ve kudretli insan oluruz.
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Sevgi ile gerçek insanda yok olunur.
Ama bu öyle bir yok olmakt›r ki, insan yok
oldu¤u gerçek dostunun varl›¤›n› yaﬂar.
Seven sevgilisini unutamaz ve seven
daima sevdi¤ini akl›ndan ç›karmad›kça,
hal olarak kendini göremez. Kendisinde
sevgilisini görür, her tarafta adeta Onu
görmüﬂ gibi bir haller olur.
Ne yaparsa O sevdi¤i için yapar. Sesi,
sözü sevdi¤inden olur… Olur olur ve bu
yolla yüceli¤e erilir, insan gerçekleﬂir. Ve
aranan ebedi saadet bulunur.
Gerçek ﬂudur: Sevdi¤i olan›n Ondan daha ehemmiyetli bir ﬂeyi varsa,
Onu sevmemiﬂ demektir.
E¤er dostu olan›n ayr›ca bir de kendisi varsa, maalesef dostsuzdur o kiﬂi.
Zahiren de dostuna ayn› ehemmiyeti vermiyorsa yine dostu yoktur o kiﬂinin.
Ne Ar›yoruz
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Onunla, o gerçekçi yüce insanla ne
kadar içten ve d›ﬂtan birlik olursa o
kadar, dirençli, güçlü ve sa¤l›kl› ak›l
sahibi olursun ve yücelirsin.
O halde o gerçekçiyi bul ve onunla ahbap olmaya koﬂ, O’nun ahbapl›¤›na doyum olmaz. Dosttur O… Hem nas›l bir
dost bilir misin? O, seni senden çok seven, seni, sana, saadetin için tan›t›p, seni sana bulduran yüce bir dosttur.
Dünya yüzündeki dostlar›n, dostlu¤unu, dostluk sadakatlerini hep bir yerde
toplasan, böyle gerçek iç dünya dostunun dostlu¤u yan›nda ancak denizden bir
damla olabilir. Gerçek dostun dostlu¤u
deniz, di¤er dostlar›n dostlu¤u Onun
damlas›d›r. Baﬂka dostluklarla iç dünya
dostlu¤u k›yaslanamaz bile…
Gerçekleﬂmek, gerçek insan olup saadetle yaﬂamak senin elinde. Senin ciddiye
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alman, ehemmiyet vermenle olacak.
Sen seni yüce insan etmek istemezsen; ne dostun sadakati, ne de hizmeti,
seni sende gerçekleﬂtiremez. Sen yücelmek istemezsen tam içten bir kararla, seni kimse yüceltemez bilesin.
Bilesin ki o deniz dostu da sen dost
eder, yetiﬂmen için dost tutarsan olur.
Yoksa bir insana baﬂka bir insan bir ﬂey
yapamaz. Sana yard›mc› olur ancak. Yeter ki sen gerçekten ﬂerefli sahip insanl›¤›na ulaﬂmay› iste. Yeter ki yücelmek yolunda bir karar›n olsun.
Yeter ki, seni sana tan›tacak, senin büyük gücünü sana gösterip, senin sultanl›¤›n› sana kabul ettirecek gerçekçiye koﬂ.
O’nu ara bul ve O’na cidden ahbap ol.
Ol ki, seni sana göstersin. Seni seninle tan›ﬂt›rs›n. ‹çindeki ikili¤ine son verip,
seni seninle bar›ﬂt›rs›n.
Ne Ar›yoruz
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Seni etkiler esaretinden ve her türlü
ba¤›ml›l›ktan kurtars›n. Sana özgür olman›n yolunu göstersin. Seni hür ve gür
olarak yaﬂats›n. Kalbi huzura erdirsin.
‹nançtan baﬂka bir ﬂeyi olmayan yüce
insanl›¤›n› sana tan›ts›n.
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‹NSAN, ‹NANCINDAN
BAﬁKA B‹R ﬁEY DE⁄‹LD‹R
‹nsan, koca insan, inanc›yla var olan
insan. Yeter ki kesin bir inanc› olsun insan›n. Kesin inanc›yla var olan insan, o
kesin inanc›yla hâkim olur tüm varl›¤a.
Tükenece¤ine inan›rsa tüketir, üretece¤ine inan›rsa üretir. Üﬂüyece¤ine inan›rsa üﬂür, ›s›naca¤›na inan›rsa ›s›n›r.
Sevgisiyle yaﬂayan koca sahip insan.
‹nsan, sevgisiyle yaﬂar, iman›yla hâkim olur. ‹nan›rl›¤›yla vard›r, güvenciyle
mutlakt›r. ‹nsan›n sahipli¤i ve hâkimiyeti
iman›yla tamlaﬂ›r. ‹nan›rsa s›ca¤› so¤uk
yapar kendine, so¤uklar› da s›caklaﬂt›r›r.
Topra¤a emreder, iﬂler istedi¤ini yapt›r›r.
‹nanc›yla, insan, olmaz ﬂeyleri oldurur.
‹nanc› tam olmazsa, olan ﬂeyi de bozulur.
Kesin inanç sonsuzlu¤a etki yapar.
Ne Ar›yoruz
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‹nsan öyle bir varl›k ki, emir yeri kalbinin derinliklerinde. Kalbinde kesin olan
inanc›, her varl›¤› hizmetinde tutmaya
yeterli gelir.
‹nsan, koca insan. Tüm varl›¤›n sahibi
insan…
Tüm varl›¤›n emrinde oldu¤u insan.
Kendinde olur kendinde yaﬂarsa, tüm
mahlûkun maliki olan insan...
Yeter ki kesin inanc›yla var olsun. Yeter ki sevgisiyle yaﬂas›n. Yeter ki kalbinde yaﬂatana s›¤›ns›n.
‹nanc›yla var olan, ﬂüphesiyle yok
olan koca insan... Bir anda var olup malik olan, bir anda tereddütle yok olan insan. Tüm varl›¤›n ﬂefkat, sevgi umdu¤u,
sevgi, muhabbet, sahiplik bekledi¤i insan.
Bir defa uyan. Uyan da asl›n olan ya-
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ﬂatan›na dayan.
Gör ki sen kimsin, nas›l koca bir sultans›n. Anla kendini. Tan› kendini. ‹man›nla var ol.
Var ol, çünkü bu kâinat›n sahibi sultan› sensin. Koca insan. Koca sultan…
Sen kendini altm›ﬂ okkal›k gövden
sanma. Sen, hayat-› ilahiyi temsil eden
deniz dalgas› gibi bir dalgas›n. Sen s›rr›
ilahiyi taﬂ›yorsun. Sen Halik›n sahipli¤ini
ifade ediyorsun.
Sen de sakl› bir büyük var. Sen onun
gücüne ispats›n.
Ey s›rr› mutlak olan insan. Ey kâinat›n
sahibi olan insan. Ey Allah’›n ispat› olan
insan. Kendine dön. Kendine bak gerçekten, kendi büyüklü¤ünü anla. Tak›lma
geçenlere, bekleme gelecekleri. ﬁimdi ﬂu
an› yaﬂarken ne varsa onu de¤erlendir.
De¤er biçecek sensin, k›ymetleri koyaNe Ar›yoruz
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cak, adland›r›p düzenleyecek sensin.
Oluﬂunla insans›n, her ﬂeyin sahibisin, iraden sana ait. ‹nanc›n sana ait,
sevgin sana ait. Kudretin tüm mahlukun kudretinin üstünde. Akl›n var, fikrin var.
Her ﬂey, her varl›k sana hizmete koﬂuyor. Emrine amade. Sen niçin duruyorsun? Neyi, kimi bekliyorsun? Her ﬂey seni, senin sahipli¤ini bekliyor.
Ey ﬂahanelik hakk› olan insan, ey gerçek mutluluklara ispat olan, ey mutlak
yetkisini kullanacak olan insan. Derinliklerindeki o gizli hazineler, o güzellikler, o
duyumlar, duygular, o ak›l teﬂkilat›, o düﬂünce varl›¤›n, o derinliklerindeki 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 koﬂarsan
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senin. Cennet senin. Sen, gidersen senin, mal senin, sen kazan›rsan senin.
Ne istersen, sen yaparsan olur. Sahip
olursan senin.
Hangi yana bakarsan hep senin. Var
olursan senin. Var olmak kendini tan›man, kendine inanmanla olur.
Bir insan›n takdiri uyan›p, iradesi kendi takdirinin emri alt›na girmedikçe, kendine güveni gerçekleﬂip, kendi sahipli¤ine olan inanc› kesinleﬂmedikçe, 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 istediklerinin, kendi ihtiyaçlar›n›n
neler oldu¤unu gerçekçe tespit et ve onlar› karﬂ›layarak kendine dost olmaya koﬂ.
Kendili¤inden bir ﬂey olmaz, eﬂyalar
gibi boﬂ yere bekleme. Seni bir baﬂkas›
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yönetecek de¤il ya. Sen koca ‹nsans›n,
insan. Kendini kendin yönetmeye koﬂ.
Kendini bil, bul ve her yönüyle kendini doyurmaya koﬂ. ‹nsan›n ﬂahsi hürriyeti, yüzü ak, aln› aç›k, boynu dik olmakt›r. Bu da ancak yarat›l›ﬂ›na uygun
yaﬂamakla olur. Aksini iddia eden ispat
edemez.
HAYAT MÜCADELED‹R
‹nsanlar inançlar› içinde, inançlar› için
yaﬂarlar. ‹nsan ancak inanc›n›n ortam›nda huzurlu ve mutlu yaﬂayabilir.
E¤er inanç ve ortam›, insan yarat›l›ﬂ›na uygun ise, o zaman hayat ve u¤raﬂ›
hem zevk hem de güç kayna¤›d›r.
‹nsanlar›n tüm arad›¤›, yarat›l›ﬂlar›na
uygun inanç ortam›na kavuﬂabilmeleridir.
‹nsan, insan gibi inanç sahibi olacak,
insan, insan gibi yaﬂayacak ki huzurlu
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olabilsin.
Mücadele, gölgece, eﬂyaca, bitkice,
hayvanca de¤il, insanca yaﬂama mücadelesidir.
‹nsanl›¤›n kavgas› baﬂka de¤il, baﬂka
ﬂeyde de de¤ildir. Baﬂka istikametlere
çekilmesi, baﬂka yönlere yöneltilmesi
kavgan›n esas›n› gizleyemez.
Bitmeyen kavga, bitmeyen mücadele,
insanl›¤›n insanca yaﬂama, yaﬂayabilme
kavgas›d›r.
‹nsan, insanca yaﬂamak istemektedir.
Bu arzu onun özünden, taa en temelinden do¤an bir istektir.
‹nsanl›k kavgas›n›n zaferle neticelenmesi için, insanl›¤›n, bu özden gelen sürekli itiﬂin istikametinde, hareket halinde
bulunmas› ﬂartt›r.
‹ﬂte bu bitmeyen insanl›k kavgas›nda,
bu kavgay› yürütecek güçlere, davas›na
Ne Ar›yoruz
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inanm›ﬂ insanlardan meydana gelmiﬂ
kadrolara ihtiyaç vard›r.
Her mücadele bir strateji ister. Her
savaﬂ›n yürütücüleri vard›r, savaﬂç›lar›
vard›r.
Bir davan›n savaﬂç›lar›, her ﬂeyden
evvel kendi mücadelesini yapt›klar› savaﬂ›n kendilerinde galibi olmal›d›rlar. Yani
kendi yaﬂay›ﬂlar›nda, savunduklar› davay› ispata getirmelidirler.
Kendi yaﬂay›ﬂlar›nda ma¤lup olarak
yaﬂayan insanlar›n, bir savaﬂ› baﬂar›ya
ulaﬂt›rmalar›na ve zafer kazanmalar›na
imkân yoktur.
O halde, insan› insanca, özden yaﬂay›ﬂtan baﬂka hiçbir düzen tatmin ve mutlu edemez diyerek, insanca yaﬂama düzeninin zafer ve mutluluk türkülerini söyleyen
insanlar, kendileri bir araya gelip, insanca yaﬂay›ﬂ›, en önce kendilerinde ger-
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çekleﬂtirerek ortaya ç›kmal›d›rlar.
‹nsan, insanca yaﬂama mücadelesinin samimi yolcusu oldu¤unu, yaﬂay›ﬂ›yla, örnekli¤i ile ispata getirmelidir.
‹nsanl›¤› savunanlar, soruyoruz neyi
elde etmek istiyorsunuz?
Neyi gerçekleﬂtirmek içindir bunca etti¤iniz sözler?
Yaﬂ›yor musunuz dediklerinizi? Savaﬂ›n› yapt›¤›n›z davan›n inan›c›lar›, yaﬂay›c›lar› m›s›n›z, yoksa s›rf sizden evvelkilerin söyledikleri sözleri, plak gibi
tekrar m› ediyorsunuz?
Kendiniz dediklerinizin insan› olmad›ktan, olamad›ktan sonra, di¤er insanlar› nas›l öyle yapabileceksiniz? Onlar›n
öyle olmalar›n› nas›l, ne yüzle, neye dayanarak isteyebiliyorsunuz? Kendi yapmad›¤›, yapamad›¤› bir hususu insan
baﬂkalar›ndan nas›l bekleyebilir?
Ne Ar›yoruz
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Hem sonra tüm toplum bizim istedi¤imiz gibi olsa da, biz öyle olmasak ne
olur? Ele ne geçer?
Kendi dedi¤ini yaﬂayamayan, kendi,
huzurunu gerçekleﬂtirememiﬂ, kendi
taml›¤›na ulaﬂ›p, kendi olgunlu¤una eriﬂerek kendisiyle bar›ﬂamam›ﬂ insanlar›n,
toplumlar›na huzur, mutluluk götürmesi
nas›l olacakt›r?
Bu hal, çöldeki serap aldatmas› de¤il
midir?
Be¤enip sözünü etmek, fikri benimsemek, fikrin sözlerinin, baﬂkalar›na karﬂ›
müdafaas›n› yapmak, o fikrin sahibi oldu¤umuzu göstermez.
‹nsan›n bir fikir sahibi oldu¤unu iddia
edebilmesi, o fikri yaﬂay›ﬂ›nda ispata getirmesi ﬂart›na ba¤l›d›r.
Hal, hareket ve davran›ﬂ olarak içinde bulundu¤umuz fikrin ilkelerinin tatbik-
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çileri isek; o fikir bizim mal›m›zd›r.
Aksi halde, halimiz hamall›ktan öteye
gitmez. Baﬂkalar›n›n mallar›n› taﬂ›yanlara mesleki anlamda zahiren hamall›k ediyor denir.
En eziyetli, iﬂkenceli ve yorucu hamall›k; baﬂkalar›na ait fikir, düﬂünce ve
sözleri tespitsiz olarak benimseyen fakat
onlar›n tatbikçisi olmayan, yaln›z sözünü
eden, insanlar›n halidir.
Yaln›z be¤enmek, senin fikirden bekledi¤in, umdu¤un faydalar›n elde edilmesine yetmez.
Gerçekten faydalanmak istiyorsan,
fikrin yaﬂay›c›s› olmal›s›n. Bu incelikleri
göremezsen, bir de umduklar›n› bulamaman›n verdi¤i iç s›k›nt›s›na gömülür ve
fikrinde yalanc› ç›kars›n. Bu ise seni iki
yüzlü eder. ‹çten baﬂka, d›ﬂtan baﬂka görünürsün. ‹ki yüzlü yaﬂay›ﬂ da seni daha
Ne Ar›yoruz

76

fazla s›k›nt›ya sokar.
Gerçekleﬂmek istiyorsan; sözlerinle
oyalanmay› bir an evvel b›rak. Baﬂkalar›ndan evvel kendin, inand›¤›n fikrini,
prensiplerini, tecrübe ve tespitlerini yaﬂa.
Fikrimizin de¤erini ve k›ymetini ancak,
kendimiz yaﬂayarak ispat edebiliriz. Aksi
halde yani söylediklerini yapmayan›n samimiyetine, fikrin sa¤laml›¤›na nas›l inan›l›r?
O halde ön ﬂart; dava sahipleri davalar›n›n insan› olmal›d›r.
Her insan kendi kalbinin derinliklerini
dolduran inanc›n›n etkisiyle yaﬂar ve ona
göre hayat›na yön verir.
Gerçek ﬂudur: Kesinlikle inanan kimsenin müspet inan›ﬂ›, onda muazzam bir
zekâ gücü ve direnç yapar.
Bu dirençle, inanm›ﬂ olan, inand›¤›n›n yürürlü¤e girmesi ve kabul ettirilmesi
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için bütün varl›¤› ile çal›ﬂ›r. O yolda her
türlü zorluklara gö¤üs gerer ve tüm mevcudiyetiyle feragat ve fedakârl›k eder.
Ona göre çal›ﬂ›r, ona göre kazan›r, o
inand›¤› yolda harcar…
Tek kelime ile insan, inand›¤›n›n ad›na yaﬂar.
Güç, inanç gücüdür. Güç inançtan,
kesin inançtan al›n›r. ‹nsanl›¤›, ancak insanl›¤›na kesin olarak inanm›ﬂ ve tüm
gücünü, öz insanl›¤›na olan inançlar›ndan alm›ﬂ olanlar baﬂar›ya götüreceklerdir.
Zafer; fikrini kendilerinde yaﬂayanlar›n
ve davalar›na kesin olarak inananlar›nd›r.

Ne Ar›yoruz

78

79

Ne Ar›yoruz

80

