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‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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ÖZDEN F‹KR‹N‹
N‹Ç‹N KABUL ETT‹M?
Kiﬂilik E¤itimine Niçin
‹htiyaç Duydum?
‹stediklerimizi yapabilecek, istemediklerimizi de yapmayacak güç sahibiyiz.
Bütün mesele bu gücümüzü harekete
geçirip aksiyon haline döndürebilmektir.
‹ﬂte Özden Fikri bize bu gücümüzü ve
bu gücü nas›l harekete geçirece¤imizin
yolunu göstermektedir.
N‹Ç‹N ÖZDEN?
ÖZDEN F‹KR‹ NE D‹YOR?
‹nsan dünyan›n en yüce de¤eridir.
‹nsan hayat›n en büyük gücüdür…
Özden Fikri diyor ki;
ﬁimdiye kadar maneviyat diye, fikir diye, dostluk diye bizi düﬂüncemizden, fikrimizden, vicdan›m›zdan, ümitlerimizden,
Niçin Özden
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bizi kendimizden uzaklaﬂt›rm›ﬂlar.
Bize kendi gücümüzü unutturup, bizi
hayalin, zann›n, meçhulün karanl›¤›na itmiﬂler.
Göremez olmuﬂuz gözlerimizin önünü. Ç›kamaz olmuﬂuz kafam›z›n içinden,
Ön yarg›lar›m›zdan kurtulup da içinde
yaﬂad›¤›m›z gerçek hayat›n kanunlar›na
bakmam›ﬂ›z.
Kendimizdeki, gayret, iddia, azim, karar, yar›ﬂ, mücadele, araﬂt›rma, geliﬂtirme,
ciddiyet, dikkat, anlay›ﬂ, takdir, sevgi gibi
müspet güçlerimizi bize unutturmuﬂlar. Bizi pasifli¤e, mistikli¤e, at›ll›¤a itmiﬂler.
Yeter art›k bunca aldanmalara, uykulara…
Dönelim art›k kendimize. Kendimizi tan›yal›m. Kendimizdeki büyük güçlerimizi harekete geçirmenin yollar›n› ö¤renelim de
yüce insan olarak sahipli¤imizi yaﬂayal›m.
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Biz de herkes gibi insan›z. Bizim de
takdirimiz var. Bizim de akl›m›z, fikrimiz,
muhakeme gücümüz var.
‹nsan ﬂahsiyettir. ‹nsan yüceliktir, ‹nsan oluﬂta tüm varl›¤›n sahibidir.
Kendi hayat›na kendi yarg›s›yla yön
verecek güçtedir insan. Kendi iradesine
hakim olup özledi¤i yaﬂay›ﬂ› kendisine
seçecek yetkidedir insan…
Hangi ›rktan, hangi milletten olursa
olsun, hangi din, hangi meﬂrepte olursa
olsun, hangi mevki, hangi meslekte olursa olsun, hangi ﬂartlarla yaﬂarsa yaﬂas›n; insan insanl›¤›n› yaﬂarsa insand›r ve
ancak o zaman huzurlu ve mutlu olabilir.
‹nsan altm›ﬂ okkal›k gövdesi ile altm›ﬂ
y›ll›k süre de¤ildir.
‹nsan bu gövde içinde yaﬂayan kiﬂili¤idir.
Niçin Özden
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‹ﬂte insan insanl›¤›n› idrak edip yaﬂamad›kça, insan ﬂeklinde her ﬂeydir. Hâlbuki insan her ﬂey olarak de¤il de bir ﬂey
olarak yaﬂamal›d›r.
‹nsan büyüktür, yetkilidir, ﬂahanedir,
sultand›r ama bu olumlar ﬂekline de¤il,
ﬂeklini idare eden insana aittir. Bu ﬂeklin
içine gizlenmiﬂ olan koca insan›n her ﬂey
olarak de¤il bir ﬂey olarak yaﬂamas› da
ancak Kiﬂilik E¤itimi ile mümkündür.
‹nsan›n insanl›¤›n› yaﬂamas›n›n baﬂka bir yolu yoktur. Kiﬂilik E¤itimi yolunu
da Özden Fikri göstermektedir.
Bunun için Özden’in tavsiye etti¤i Kiﬂilik E¤itimine her insan ciddiyetle e¤ilmelidir
ve her insan›n bu e¤itime ihtiyac› mutlakt›r.
Kiﬂilik E¤itimine öncelik tan›nmad›kça
hiçbir netice al›nmaz. E¤itimsiz ne yap›l›rsa yap›ls›n içler sönük, neﬂeler hep
yapmac›k olur.
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Kendimizi aldatmayal›m. Bunal›mlar
bunun ispat›na yeterlidir.
‹ﬂte, bunun için Özden Fikri diyor ki;
Gelin aç›k yüreklilikle ve samimiyetle
yaﬂay›ﬂ›m›za bakal›m.
‹nsanca yaﬂamaya ihtiyac›m›z var m›,
yok mu? Kendimizi tan›yor muyuz?
Memnun muyuz yaﬂay›ﬂ›m›zdan?
Birbirimizi iknaya lüzum yok, herkes
içtenlikle kendisine versin cevab›…
Ey insan! Sen hoﬂnut musun hayat›ndan? Halin, istikbalin iyi mi?
Her ﬂeyinin iyi oluﬂu kadar içinde ferah m›? Kalbin huzurlu mu? Cesaretin
nas›l? Hiçbir tesire kap›lmaz m›s›n? Kimseye aldanmaz m›s›n? Saadetli yaﬂad›¤›na emin misin? Biri sana yalan söyleyip
bekletse, nas›l olursun? Baﬂar›s›z kalsan
içten rahat oluyor musun? Mahcubiyetten
kaç›nmaz m›s›n? Kaç›nd›¤›n mahcubiyeNiçin Özden
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te düﬂersen içten rahats›z olmuyor musun? Yüzün k›zarm›yor mu?
Yapmamak istedi¤in bir ﬂeyi yaparsan, yapt›ktan sonra kendi kendine k›zm›yor, içerlemiyor musun?
Yapmak istedi¤in çok ﬂeyler var ama
onlar› da yapam›yor kendine güç yetiremiyorsun. Bu halde rahat m› için? Kendi
kendine k›zm›yor musun?
Yalan söylerken içten s›k›l›p, mahçup
olmuyor musun?
Sana emanet edilen bir paraya el sürebilir misin? Yine yerine koyar›m der
emanete dokunursan, yerine koyamadan
da emanet sahipleri gelirse ne olursun?
Ac›ndan ölmen mi daha iyidir? O küçültücü nazarlar›n, o hiçe say›c› bak›ﬂlar›n, bir
yandan da içinden sana yapma, emanete el sürme diyen vicdan›n›n s›k›nt›s›ndan kurtulabiliyor musun?
Ne kadar duygusuz adam da olsan
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mahçup oldu¤un anda yine yüzün k›pk›rm›z› olmuyor mu? Anormal yaﬂant›ya gömülmüyor musun?
Yaﬂay›ﬂtan apaç›k görülüyor ki insan›n varl›¤›, inand›r, güvendir. ‹yi dikkat
edelim kendisine inan›lmad›¤› zaman insan ne kadar büyük sars›nt› geçiriyor. ‹ﬂte o ölüm sars›nt›s›d›r. ‹nsan manen ölüyor o anda. ‹nan›rl›¤›n› kaybeden ölüyor,
sadece gölgesi kal›yor ortada.
‹ﬂte inan›rl›¤›n› kaybettinse yoksun.
Ölü kabirde azap çeker, sen de yaﬂarken
kendi kendine çekersin azaplar›.
O halde önemli olan, temel olan fiziki
yap›n, gövden de¤il sensin. Esas sahip
sensin. Kendine dön. Kendin var olmaya
koﬂ.
Öyle ya. Maddeten ne kadar zengin
olursan ol, gövden ne kadar rahatl›k içinde olursa olsun; inan›lmaz, güvenilmez
Niçin Özden
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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? Baﬂkalar›n›n sözleriyle hareket edersen var m›s›n? ﬁahsiyetin olmazsa, tam bir karakterin bulunmazsa var m›s›n? Emanet
üzerinde tir tir titreyip emaneti sahibine
teslim edemezsen var m›s›n? ‹nand›¤›na
kesin olarak inanmam›ﬂsan, sevdi¤ini
kendi takdirinle sevmemiﬂsen, baﬂkalar›n›n sözüyle sevmek, baﬂkalar›n›n sözüyle inanmak durumunda isen var m›s›n?
‹ﬂte hayat›n… Var m›s›n, yok musun?
Gerçekçi ol… Gerçekleri gör ve sen
seni k›nayacak iﬂlerde, olumlarda bulunmaman›n yollar›n› ara.
B›rak baﬂkalar›n› da kendine dön.
Kendine samimi ol. Gerçekleri kabul et.
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‹nsanca yaﬂamak e¤itimine ihtiyac›n
var m›, yok mu?
Hay›r, bizim böyle bir e¤itime ihtiyac›m›z yok diyorsan, teknolojinin bütün imkânlar›ndan faydaland›¤›m›z ve maddeten de hiçbir eksi¤imiz olmad›¤› halde:
NEDEN H‹Ç B‹R ﬁEYDEN
TATM‹N OLAMIYORUZ?
Neden içimiz rahat de¤il? Neden bunal›p da baﬂtan karaya vuruyoruz? Neden kendimizi kontrol edemiyoruz? Neden her ﬂeyden önce, zihnimizi meﬂgul
eden ﬂeyleri anlay›p kesin bir rahatl›¤a
kavuﬂmak istemiyoruz? Neden anlay›ﬂ iste¤imizi törpülemek için, kendimizi unutmaya bak›yoruz? Neden içki, kumar dedikodu gibi bizi kendimizden uzaklaﬂt›racak
zararl› ﬂeylerin yolunu tutuyoruz?
Neden zihinlerimizin sadeli¤ini düﬂünmüyor, anlay›ﬂ kap›lar›m›z› kapat›yoruz?
Niçin Özden
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Neden kendimizi unutmuﬂ hep baﬂkalar›
ad›na yaﬂ›yoruz?
Neden günde bir saat bile akl›m›z›
kendimize kullanam›yor da hep baﬂkalar›na ak›l veriyoruz? Neden iﬂlerimizden
zevk duyaca¤›m›za s›k›nt› duyuyor, iﬂlerimiz yük oluyor s›rt›m›za?
Neden kendi yapaca¤›m›z ﬂeyleri baﬂkalar›ndan bekliyor ve umuyoruz da kendimiz yapm›yoruz? Dahas› var; neden en
az›ndan kendimize dost olaca¤›m›za düﬂmanl›k ediyor, faydal› ﬂeylere al›ﬂaca¤›m›za zararl› ﬂeylerin tiryakisi oluyoruz?
Neden de¤er yarg›m›z› hiç iﬂletmiyor
da, ezbere yaﬂ›yoruz? Neden birbirlerimizden inan güven kazanaca¤›m›za güven
sarsacak küçük düﬂme yolunu seçiyoruz?
Neden sevgi ve muhabbetle dolu yaﬂamak varken kin ve nefret dünyas›nda
küskün gönülle yaﬂ›yoruz?
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Neden tefekkür kap›s›n›n, bilgi kap›s›n›n, sevgi, kardeﬂlik, dostluk, insanl›k kap›lar›n›n kapanmas› neden?
Neden; bu kadar bolluk içinde iyilik s›k›nt›s›, neden?
‹nsanlar› mutluluk ve huzura götürecek kalplerdeki o dostluk filizleri neden
kurumuﬂ?
Neden iyilere, iyiliklere s›rt dönüyoruz,
neden? Neden gerçek sevgiye sayg›ya
hasret kalm›ﬂ›z neden?
Tüm bunlar neden? En yüce de¤erlerin sahibi olan insanlar neden bu hale
gelmiﬂ ve sahibi bulundu¤u yüce de¤erleri unutmuﬂ...
Tüm bu sorulara tek bir cevap buluruz. Kendimiz, evet her ﬂeyi bozan, o güzelim hayat› kendimize zindan eden, huzuru huzursuzluk, mutlulu¤u mutsuzluk
haline getiren bizleriz.
Niçin Özden
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Çünkü kendimizi bilmiyoruz, ‹nsan›z
diyoruz, insanl›¤›m›z› tan›m›yoruz. ‹nsanl›¤›m›z› ifade eden gerçek de¤erlerimizi görmüyoruz. Kendimizin dünyan›n
tek de¤eri oldu¤unu bilmiyoruz.
E¤itimsiz yaﬂ›yoruz. Kendimizden haberimiz yok.
Bunal›m içindeyiz ço¤umuz. Evimizde bile candan sayg› bulam›yor, kimseye
kendimizi anlatam›yoruz. Bu yüzden kafam›z öyle dolu ki, kimseyi anlamak bile
istemiyoruz. Can›m›zdan usanm›ﬂ gibi
bir havan›n içindeyiz. O kadar boﬂluk
içindeyiz ve o kadar gerçek sevgi ve sayg›ya hasret kalm›ﬂ›z ki, en ufak bir tebessüme bile mest oluyoruz.
O bize gülümseyen yüzlerin, ç›kar için
gülümsedi¤ini fark bile etsek yine de her
türlü fedakârl›¤› yap›yoruz. Hâlbuki gülümsemelerin ç›kar için oldu¤unu, takdirlerin
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içten olmad›¤›n› da anl›yoruz. Evet, buna
ra¤men bile bile aldan›yoruz.
Gitti¤imiz yollar›n boﬂ ve hay›rs›z oldu¤unu da biliyoruz, biliyoruz ama yinede bu hay›rs›z yollardan beri gelmek, dönüﬂ yapmak akl›m›za gelmiyor. Gelse bile güçsüzlü¤ümüzden, kendimizin gücüne inanmad›¤›m›zdan, dönüﬂ yapaca¤›m›za akl›m›z yatm›yor.
Herkes birbirini ç›kar› için seviyor.
Madde gibi insanlarda sevgileri de harcan›p bitiyor böylece.
Nas›l düﬂmüﬂüz bu boﬂluklara, nas›l
kurulmuﬂ bu tuzaklar, nas›l haz›rlanm›ﬂ
bu yollar?
Yanl›ﬂ yollarda yürümeyi, de¤ersiz,
geçici ﬂeylere önem vermeyi as›ls›z bir
ﬂey için hat›r gönül k›rmay›, ﬂiﬂeyi dost
edip, derdini kadehe dökmeyi, dolayl›
da olsa kumar oynay›p vakit öldürmeyi,
Niçin Özden
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insanl›¤›m›za ﬂeref getirecek ﬂeylerden
kaç›nmay›, hedefsiz, gayesiz, tembelce
oturmay›, hayalle tahta ç›k›p sultan olmay›, baﬂar›s›z kal›p kendimize ac›nd›rmay›
nereden ö¤renip adet edindik nereden?
Kimimiz madde tuza¤›na, kimimiz
ﬂöhret, kimimiz saltanat, kimimiz ümitsizlik, kimimiz kuﬂku, korku tuza¤›na düﬂmüﬂüz, düﬂmüﬂüz bu kapanlara. Bozulmuﬂ her birimizin sinir sistemleri. Dayana¤›m›z zan olmuﬂ, ya da bir hayal…
Sonuç; gerçek bir insan olarak yaﬂayamadan ömür tüketmek. Sonuç; ümitsizli¤in verdi¤i ›zd›rab›n her türlü neticeleri. Sonuç; aﬂa¤›l›k duygusunun çeﬂitli
olumlar›.
Sonuç; birbirlerimize inanmadan, güvenmeden küskün gönülle yaﬂamak olmuﬂ.
Tüm bu a¤lar› kendimiz ördük kendimize.
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Yeter art›k kendimize dönelim. Dönelim de insan nedir bilelim. ‹nsan› yüceltecek ﬂeyler nelerdir merak edelim ne olur?
Kendimize dönelim, kendimize ördü¤ümüz bu a¤lar›n içinden ç›k›p kendimize dost olal›m ne olur?
Kendimizin gücüne inan›p, harekete
geçirerek tüm a¤lar› parçalay›p hür ve
gür olarak yaﬂayal›m ne olur ?
‹nsan›z, koca insan. ‹nsan olan bunca
a¤lar›n içinde köle olarak yaﬂamaz, yaﬂayamaz diyelim ne olur?
Bunun için insanca yaﬂamak e¤itiminin yolunu ve ilkelerini bize sunan, büyük
hazine Özden Fikri’ne e¤ilelim ve onu
ciddiye alal›m ne olur?
Kendimize dönüp kendimizi yaﬂamak
için kiﬂilik ve ﬂahsiyet e¤itimini hayat›m›z›n en önemli meselesi yapal›m ne olur?

Niçin Özden
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‹nsanlar hiçbir zaman ö¤rendikleri halde uygulay›p
inanmad›klar› ﬂeylerden faydalanamazlar.

Ö¤renmek, yapmak ve yaﬂamak içindir. Ö¤rendiklerimizi kendi yaﬂay›ﬂ›m›zda uygulam›yorsak boﬂa vakit geçirmiﬂ oluruz.
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E⁄‹T‹ME N‹Ç‹N ‹HT‹YAÇ DUYDUM?
1. Özden Fikri ›ﬂ›¤›nda kendime döndüm. Gördüm ki; bir boﬂluk içindeyim. Ne
yapsam tatmin olam›yorum. Hayat›mdan
hoﬂnut de¤ilim. ﬁimdiye kadar hayatta
hiçbir zaman kendi yaﬂay›ﬂ›ma ''Bu tamd›r. Böyle devam edelim.'' diyemedim.
Hep iﬂittiklerime inan›p ço¤u kez nefretle
yaﬂad›m. En ufak olaylar› kendime mesele yaparak kafamda büyütüp, günlerce
zihnimi meﬂgul ettim. Karﬂ›ma ç›kan en
ufak problemlerin alt›nda hep ezildim.
2. Kendime yak›ﬂt›ramad›¤›m, insan›
küçük düﬂürüp mahcup eden bir sürü
yanl›ﬂ al›ﬂkanl›klar›m var. Her gün ﬂikâyet etti¤im ve baﬂ edemedi¤im bu yanl›ﬂ
al›ﬂkanl›klardan kurtulmak istiyorum.
3. ‹stedi¤im çok ﬂey var ki; iyi, güzel,
do¤ru oldu¤unu bildi¤im halde yapam›yor;
çirkin, kötü, zararl›, yanl›ﬂ oldu¤unu bildiNiçin Özden
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¤im çok ﬂeyi de istemedi¤im halde yine yap›yorum. Kendime güç yetiremiyorum. ‹ﬂte her gerekliyi yapmaya, gereksiz hiçbir
ﬂeyi de yapmamaya yeterli olacak gücü
özümden bulmak istiyorum.
4. Büyük bir irade zay›fl›¤›m var. Verdi¤im kararlar› kendim bozuyor, verdi¤im
sözlerden kendim dönüyorum. Kararlar›ma sahip, irademe hâkim olam›yorum.
Bunun için irade zay›fl›¤›ndan kurtularak
güçlü irade sahibi olmak istiyorum.
5. Sahip oldu¤um birçok yeteneklerim
var. Tüm bunlar› aç›¤a ç›kar›p güçlü ve
hükümlü yaﬂamak istiyorum.
6. Ne kadar güçlü olsam da, zaman
zaman güvensizli¤e düﬂüyor, çaresizlik
duygusuna kap›l›yorum. Acizlikten, pasiflikten, ümitsizlikten, aﬂa¤›l›k duygusundan kurtulup her an güvenle dolu maneviyat› yüksek bir insan olmak istiyorum.
7. Bana laz›m olan çok ﬂeyi biliyorum
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da, kendimi hiç mi hiç bilmiyorum. Çünkü
kiﬂili¤imi hiç merak etmedim... Art›k kendime dönüp, kendimi bilip, kendimi tan›mak,
kendi de¤erlerimi aç›¤a ç›kararak, insan
olarak kendi kiﬂili¤imi yaﬂamak istiyorum.
8. ‹nsan›m, bütün mahlûkat›n s›fatlar›n› kendimde taﬂ›yorum. Tüm varl›¤a sahip olmak için yarat›lm›ﬂ›m. Hâlbuki ben,
zaman zaman boﬂlu¤a düﬂüyor, insanl›ktan baﬂka s›fatlarla yaﬂ›yorum.(Gölge,
eﬂya, bitki, hayvan v.s.) Bende bu hallerin olmamas› laz›m. Bunun için sahiplik
yetkime ulaﬂ›p bu hallerden kurtulmak istiyorum.
9. Müslümand›m ama dinimin gereklerini her yerde, her zaman ayn› halislikle yaﬂayam›yordum. Yaln›zken baﬂka,
insanlar›n içinde baﬂka oluyor, d›ﬂ tesirlere kap›larak mukaddes dinimin çizgisinden ç›k›yordum. Kal›b›m baﬂka, kalbim baﬂka, özüm baﬂka, sözüm baﬂka
Niçin Özden

22

idi. Bu hallerimin inanç zay›fl›¤›ndan oldu¤unu anlad›m. Her yerde haz›r ve naz›r olan, beni her an görüp, iﬂiten, her ﬂeyimi bilen, en tenhada bile benimle olan,
bana ﬂah damar›mdan daha yak›n, can›yla beni yaﬂatan yüce Allah’la (cc) birli¤imi duymak, ona inanmak ve gerçekten
Allah’a(c.c) kul olmak istiyorum.
10. ‹kiyüzlü olmak beni rahats›z ediyor. ‹çim s›k›l›yor. Her zaman kendimden
ﬂikâyet ediyorum. Hâlbuki içimle baﬂ baﬂa kald›¤›m zaman, her an kendimden
hoﬂnut olacak bir vicdan hürriyetine ulaﬂ›p, gönül huzuru ile yaﬂamak istiyorum.
11. Kendimi mahkûm ve tutsak etmiﬂ
bir sürü etkilerin, tutkular›n esareti alt›nday›m. Bu esaretten kurtularak, tüm zincirleri
k›r›p, ba¤›ms›z ve hür yaﬂamak istiyorum;
12. Tereddüt, ﬂüphe, korku, zan, hayal ve meçhul dünyalar›nday›m. Bütün
bu dünyalar› terk ederek, gerçek inanç
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dünyas›nda yaﬂamak istiyorum.
13. Bekledi¤im sevgi ve sayg›y› insanlardan bulamay›nca üzülüyor, hiçe say›lmaya tahammül edemiyorum. ‹tilen, hiçe
say›lan de¤il, herkes taraf›ndan be¤enilen, inan›lan, güvenilen, sevilen ve sayg›
ile kabul edilen insan olmak istiyorum.
14. Ezbere yaﬂ›yorum. Allah’›n (cc)
verdi¤i en büyük nimet olan akl›m› çal›ﬂt›r›p, de¤er yarg›m› hiç iﬂletmiyorum. Akl›m› olur olmaz ﬂeylerle ve hep baﬂkalar›yla meﬂgul ediyor, kendimi hiç düﬂünmüyorum. Kâr›m›, zarar›m› hiç bilmiyor,
daima aldanarak yaﬂ›yorum. Art›k de¤er
yarg›m› iﬂleterek, akl›m› kendime kullanan, kâr›n›, zarar›n› seçen, kendine dost
insan olmak istiyorum.
15. ﬁimdiye kadar ciddi bir gayem olmad›. Gayesiz yaﬂanan bir hayat›n da
anlam› yok. Kendime yüce bir hedef seNiçin Özden
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çerek, ömrüme mana, hayat›ma bir anlam kazand›rmak istiyorum.
16. Hepsinden önemlisi; yaln›z›m. Her
yönü ile inan›p güvenebildi¤im, sevip
candan ba¤l› oldu¤um bir insan yok. Bana güvenen de yok…
Hâlbuki insan›n en büyük ihtiyac›, içini
rahatl›kla açabilece¤i, tüm problem ve dertlerini anlayan ve candan seven bir dosttur.
‹ﬂte; beni bana tan›tan, insanl›k ﬂerefimin de¤erini bana gösteren, kendisine
yaklaﬂt›kça beni ulvi de¤erlerle dolduran,
sürekli ulviyata teﬂvik eden, ulvi hislerle
dolmuﬂ, gerçek bir dost ar›yor ve böyle
bir dost bulmak ve o yüce dosta dost olmak istiyorum.
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Ey yüce insan…
Gerçekten yeterlilik ve gereklilik gücünü kendinde bulmak, zekan› güçlendirip,
yetene¤ini geliﬂtirerek, her engeli aﬂacak, her güçlü¤ü yenecek, her istedi¤ini
yapabilecek ve her istemedi¤ini de yapmayacak güce ulaﬂmak istiyorsan,
Dürüstçe yaﬂaman›n tad›n› alarak,
daima do¤rulu¤u, mertli¤i kendine rehber
edinip, adalet ve ihsan üzere yaﬂamak
istiyorsan,
Dirençli, içten yeterli, uyan›k, ay›k,
gerçek bilgili, tuttu¤unu koparan, hiçbir
etki ve d›ﬂ tesir alt›nda kalmadan yaln›z
özünden Allah’a (cc) dayan›p kendi inand›¤› gibi yaﬂayan, ömrü iftiharla dolu bir
insan olmak istiyorsan… Ve bu isteklerinde samimi isen ve bunlara cidden ihtiyaç duyuyorsan;
Niçin Özden
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Haysiyet, ﬂahsiyet ve ﬂeref aﬂ›s› alarak, her zaman boynu dik, aln› aç›k, yüzü
ak, özgürce yaﬂamak istiyorsan, içinde
bulundu¤un, senin ne arad›¤›n› sana
gösteren, sana ayna olan yüce Özden
Fikri’nin de¤erini gör ve k›ymetini bil.
Hayat›na anlam kazand›racak olan
yüce fikrin e¤itimine hayat›n kadar önem
ver. Fikrin ilkelerini, gerçek bir dost tavsiyesi olarak, mutlaka ama mutlaka, büyük
bir önem ve ciddiyetle hayat›nda uygula.
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ÖZDEN F‹KR‹N‹N E⁄‹T‹M ‹LKELER‹
Kendini bilmek, kendini tan›mak istiyorsan,
‹stediklerini yapacak, istemediklerini
de yapmayacak güce ulaﬂmak istiyorsan,
Kendindeki yetenekleri aç›¤a ç›kararak her sahada güçlü olmak istiyorsan.
Önce kendini merak etmeli, kendine
dönmelisin.
Bunun için seni sana döndürecek, seni
sana gösterecek olan Özden Fikrinin e¤itim ilkelerini ö¤ren ve o ilkeleri ciddiyetle
uygula ve tavsiyeleri eksiksiz yerine getir.
E¤itim ilkelerini yaﬂay›ﬂ›nda prensip
haline getirdi¤in zaman baﬂar› mutlakt›r.
Bu ilkeleri, hemen kabul et demiyoruz. Tecrübe et, hayat›nda uygula, faydas›n› görürsen, müspet netice al›rsan kabul et ve bunlar senin yaﬂay›ﬂ prensibin olsun diyoruz.

Niçin Özden
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E⁄‹T‹M ‹LKELER‹
1. Unutma… (ﬁerefli Sahip ‹nsans›n)
2. Oku, okut… Döne döne oku
3. Sözleri kendine konuﬂ, kendine dinle.
4. Tespitsiz hiçbir ﬂeye inanma. Kula¤›ndan yönetilme.
5. Sen yaparsan olur. Sen yapmadan
hiçbir ﬂey olmaz. Onun için; hiç kimseden, hiçbir sahada, hiçbir ﬂey bekleme.
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 ve ezbere
yaﬂama.
7. Kusur gözlüklerini k›r. Be¤enimsizlik yapma. Gördü¤ün kusur ve eksiklikleri, ﬂikâyet etti¤in hususlar› önce kendinde düzelt.
8. Ay›plar› örtücü ol. Baﬂkalar›n›n ay›p
ve kusurlar›yla meﬂgul olma.
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9. Sevgi bozucu, kin ve nefret uyand›r›c›, ümit k›r›c›, güven sars›c›, moral bozucu, insanlar› birbirinden so¤utucu, karamsar konuﬂma yapma.
10. H›rs›n güven kazanmak olsun. Hayat›n her yönünde güven kazanmak ‹çin
yar›ﬂ. Daima güvenilen emin insan ol.
11. An›n› yaﬂa. Zihnini, kendi iﬂlerinden
baﬂka lüzumsuz ﬂeylerle meﬂgul etme.
12. Fikri çal›ﬂmadan elde etti¤in faydalar› ve geliﬂmeleri tek tek tespit et. De¤erini gör, k›ymetini bil. Kendi takdirinle
kendini doldur.
13. ‹yi, güzel ve do¤ru olan davran›ﬂlar› ve iﬂleri hiç kimse yapmasa da sen
yap. Çünkü yapt›¤›n iyiliklerin, güzelliklerin huzurunu sen duyacaks›n.
14. Cidden e¤itime girmiﬂ isen; bu yolda ilerlerken karﬂ›na içten ve d›ﬂtan bir
sürü terslikler, aksilikler, engeller ç›kabiNiçin Özden
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lir. Bunlar›n sebebini d›ﬂta de¤il, baﬂkalar›nda de¤il, kendinde, kendi insanl›¤›n›
yaﬂayamad›¤›nda ara ve bu temel ilkeyi
bir an olsun unutma… Daima,

TAKD‹R ‹ﬁ‹N,
ﬁÜKÜR AﬁIN
C‹DD‹YET
MEﬁALEN OLSUN…

31

GÜNLÜK YAﬁAYIﬁIMIZDA
UYGULAYACA⁄IMIZ
PRAT‹K GEREKLER
• Aleyhtarl›k, dedikodu, kusur görme,
eksik ve ay›p arama ve muhatab› küçük
görmek yasakt›r.
• Sözünde durmamak, vaadini yerine
getirmemek, randevusuna sad›k olmamak, kararlar›n› bozmak yasakt›r.
• ‹ﬂini sa¤lam yapmamak, ciddiyetle
tutmamak, bugünün iﬂini yar›na b›rakmak, üzerine al›p baﬂlad›¤› iﬂi mutlaka
sonuçland›rmamak, emanetleri titizlikle
korumamak yasakt›r.
• Bütçe yapmamak, kumbara ve fon
tutmamak, borçlanmak, israf, geliﬂi güzel
harcamalarda bulunmak eline sahip olmamak yasakt›r.
• En yak›nlar›na (eﬂ, arkadaﬂ v.s. gibi)
en çok ciddiyet gösterip de¤er vermek
ﬂartt›r.
Niçin Özden
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• Büyüklere her yerde yer vermek,
yaﬂça küçükte olsa ehline sormak, sohbeti kesmeden dinlemek, büyüklere
“Bey” veya “A¤abey” diye hitap etmek,
her sahada adab-› muaﬂeret kaidelerine
uygulu olmak ﬂartt›r.
• Arkadaﬂlar›m›z›n arkadaﬂlar›na ve
misafirlerine, arkadaﬂ›m›za gösterdi¤imiz
alaka ve ciddiyeti göstermek ﬂartt›r.
• Arkadaﬂlar›n özel iﬂlerine (Aile durumu-çocuk e¤itimi ve yetiﬂimi, iﬂ ve kazanç durumu, di¤er ahbap ve arkadaﬂlar›yla olan ilgisi) kesinlikle kar›ﬂ›lmaz.
• Arkadaﬂlar›n her yönünü tan›mak ve
onlara karﬂ› ciddiyetle davranmak (Aile
durumu, çocuklar›, sevdi¤i yemekler,
gömlek ve ayakkab› numaralar›, sevdi¤i
renkler, hoﬂuna giden veya gitmeyen hususlar) ﬂartt›r.
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• Ahbapl›k gereklerine gösterilen ciddiyet ve ehemmiyet (Alakas›, ikram›, hediyeleﬂmesi, yard›mlaﬂmas›, ziyaretleﬂmesi, haberleﬂmesi) gün geçtikçe artan
bir seyirde gerçekleﬂmelidir.
• Anne, baba, eﬂ ve çocuklarla olan
iliﬂkinin çok iyi olmas› ve düzenli münasebet kurulmas›, eﬂlerin birbirine “Bey”
veya “Han›m” diye hitap etmesi, ailede
sevgi ve sayg›n›n hakim olmas› ﬂartt›r.
• Düzenli ve temiz k›yafet sahibi olmak ﬂartt›r. (Her gün traﬂ olunacak, gömlek, pantolon, ayakkab› ve elbiseler temiz
olacak.)
• Oturmas›n›, kalkmas›n› bilmek, terbiye edep ve hayâ inceli¤inden ayr›lmamak, insanlara karﬂ› daima sayg›l› olmak ve güzel muamelelerde bulunmak,
sofra adab›na uymak (Büyüklerden önce
yeme¤e baﬂlamamak, misafirden önce
Niçin Özden
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sofradan kalkmamak, yemekten evvel ve
sonra el y›kamak, yemekten sonra dua
okumak, yemek sofras›n› birlikte kald›rmak) ﬂartt›r.
• Evlerimizi, iﬂyerlerimizi her zaman
bak›ml›, düzenli ve temiz tutmak ﬂartt›r.
• Bulundu¤u yeri düzeltmeden oldu¤u
gibi b›rak›p gitmek, sa¤› solu da¤›n›k b›rakmak, bugünün bulaﬂ›klar›n› yar›na b›rakmak en ay›p ﬂeydir.
• Kutsal gereklere ciddi e¤ilim, ilmihalin iyi ö¤renilmesi, abdestsiz gezilmemesi, ibadetlerin eksiksiz ve muntazam yap›lmas› ﬂartt›r.
• ‹ﬂyeri ziyaretlerinde on dakikadan
fazla oturulmamas› laz›md›r.
• Günlük ve haftal›k iﬂler için not tutmak ﬂartt›r.
• Her ﬂey de¤erlendirilmelidir. Eskiler
at›lmamal›, en ufak bir ﬂey dahi israf edil-
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memelidir. ( Ekmek - yemek - eski elbiseler - ayakkab›lar - elektrik - su -gaz) Fazla yanan lambalar söndürülmeli, musluklar boﬂa ak›t›lmamal›, lüzumsuz telefon
edilmemelidir.
• Evden ayr›l›nca nerede bulundu¤umuzu veya nereye gitti¤imizi mutlaka evlerimize haber vermemiz ﬂartt›r.
• Amaç d›ﬂ›nda boﬂ sözlerle vakit geçirmek, ﬂaka, laubalilik yasakt›r.
• Her gün eserlerden en az iki sayfa
okunmal›d›r.
• Gücünü inkâr edici, kendisini be¤enmeyici düﬂünceler, kendisini hiçe say›c›
konuﬂmalar kesinlikle yasakt›r.
• Bu çal›ﬂma ve uygulamadan elde etti¤imiz faydalar tek tek tespit edilip birbirimize gösterilecektir.
• Geliﬂmelerimiz hakk›nda en az ayda
bir defa rapor haz›rlay›p kendimize sunaca¤›z.
Niçin Özden

36

Özetle; günlük yaﬂay›ﬂ›m›z›n hiçbir sahas›nda ve hiçbir yönünde hayvan yaﬂant›s›na benzerlik kesinlikle olmayacakt›r.
E¤itimde yukar›daki ilkeler gerçekleﬂtirilmeden baﬂka konulara geçilmez.
Süreklilik kazanmak temel ilkedir.
Gerçekleﬂtirme prensibi, tatbikat içinde
tekrar, döne döne tekrard›r.
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“E¤itimi ciddiye al›p;
kendini yetiﬂtirmek
çabas›na düﬂmeyen,
en zavall› kimsedir.”
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