
Takdir eden muktedirin k›ymeti
Karfl›lamaz bu dünyan›n serveti
Ulviyatta bir ahbab›n nimeti
Bin zahidin sevab›ndan yücedir.

Abdulkadir DURU
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KAM‹L BIR ‹NSAN SEVG‹S‹YLE ‹NSAN KEMALE ERER.

Kamil insanlar kayna¤›ndan ç›k›p gürül gürül akan bir ›rma¤a benzerler. 
Di¤er insanlarda ellerinde testileriyle o ›rma¤›n kenar›na gelmifl bekleyen kim-

seler gibidir. 
fiimdi ›rmak bunlara der mi ki; "Testilerinizi doldurun." 
Hay›r... Der mi ki; "Doldurmay›n" Yine hay›r. 
‹nsanlar, takdirleri nispetinde o ›rmaktan istifade ederler. 
Kimi bir bardak su içer gider, Kimi be¤enmez geldi¤i gibi geri döner, Kimi tes-

tisini doldurur, Kimi bahçesini o suya ba¤lar, Kimi ›rma¤›n kenar›nda mesken tu-
tar, Kimi de o ›rma¤a dalar ve ›rmakla beraber asl›na giden yolculu¤a bafllar. 

YÜCE K‹fi‹Y‹ TAKD‹R EDEMEYEN KEND‹ YÜCEL‹G‹NE ULAfiAMAZ

‹nsan demek; takdir eden demektir. ‹nsan takdiri nispetinde yücelir. 
Takdir; ‹nsan›n bakt›¤›n› görebilmesi, gördü¤ündeki incelikleri sezmesi, di¤er-

leriyle bir anda karfl›laflt›r›p aralar›ndaki farklar› ay›rmas›, bu incelikleri görebilme-
sidir. 

Takdir edenin gördü¤ü, duydu¤u incelik kendisini nas›l mutlu etmiflse, o mut-
lulukla yap›lan her fley takdir demektir. 

Takdir eden, hem kendisi tatmin olur, hem de muhatab›n› tatmin eder. Bu tat-
min ediflin, yani takdiri ifade etmenin flekli, kal›b›, biçimi yoktur. Bir bak›fl, bir söz,
bir tebessüm, bir ikram takdiri ifade edebilir. 

De¤erbilirlik ilerlemeyi sa¤lar. De¤erbilmek insanl›¤›n ifadesidir. 
De¤eri takdir edilen en ufak fley, en büyük olman›n yolunu tutar. Buna karfl›-

l›k de¤erbilmezlik de en y›k›c› olumdur. Çünkü de¤er bilmeyen, bilmedi¤i de¤er-
leri kurutup onlar›n yerine de¤ersizlik getirir. 

Özetle; gerçekten huzurlu, mutlu yaflamak istiyorsak, maddi ve manevi güçlü
olmak istiyorsak, sevgi ile dolu yürek sahibi olmak istiyorsak takdirkâr olmak zo-
runday›z. 

De¤er bilmeden hiç bir varl›ktan istifade edemeyiz. 
De¤er vermediklerimiz elimizden gider. 
Elimizdekiler bile gider. De¤erini göremedi¤imiz, k›ymetini bilemedi¤imiz dost

da elimizden gider. Gider de bize piflmanl›k kal›r. 
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G‹R‹fi
Kendi ifadesiyle; 
"Niyetinin ufla¤›, sözünün kölesi, hesaplar›n› vicdan›na veren Abdulkadir DU-

RU, sadece muhabbetten yap›lm›fl vücuduyla, çocuklu¤undan beri Muhammed
(A.S.) aflk›yla taflk›n, Allah (C.C.) için yaflayan, dünya metahlar›na ›s›namam›fl bir
gönül insan›d›r." 

Fikir, aksiyon ve dava adam› büyük Türk Düflünürü Abdulkadir DURU, kendi-
sini gecesiyle gündüzüyle insanl›¤›n kalbi huzurunun gerçekleflmesi ve devam›
için çal›flmaya hasretmifl bir yüce kiflidir. 

Bütün ömrünü insanlar› cehaletin karanl›¤›ndan ç›kar›p ayd›nl›¤a götürmek
yolunda, cehalete karfl› savafl vererek geçirdi. 

O gerçek bir maneviyat kayna¤› idi. Maddi ilimler ile manevi ilimler aras›na
köprü kurmufl bir gerçek maneviyat ustas› idi. 

Maneviyat›; mistiklik, afyonkefllik, pasiflik, at›ll›k, iddias›zl›k, gayesizlik, uyu-
flukluk, aldanm›fll›k, acizlik olarak anlayanlara karfl› savafl açm›flt›r. Tüm hayat›n›,
hurafe, yanl›fl anlay›fl ve yanl›fl inan›fllara karfl› mücadele etmek ve onlar›n yerine
gerçek ve müspet inan›fllar› koymakla geçirmifltir. 

Ona göre, gerçek maneviyat, insanlar› hiç bir d›fl tesir alt›nda kalmadan, ken-
di özgür iradeleriyle yaflatan bir dünya kuvvetidir. Manevi kuvvet, her insan›n
özünde vard›r. Ve insanlar›n kendilerine olan inanç ve güvenleri nispetinde aç›¤a
ç›kar. 

Gerçek maneviyatç› insan, aktif, enerjik, güçlü, hükümlü, baflar›l›, her tuttu-
¤unu koparan, engeller karfl›s›nda y›lmadan mücadele veren, insanl›¤›n›n yüceli-
¤ine inanm›fl iddial› kiflidir. 

O'na göre manevi güç; insanlar›, genifl görüfllü, ferah yürekli, afç›, kalbi sevgi
ile dolu hale getiren bir olgudur. 

O, insanlar› kendilerine, kendi özlerine yönetiyordu. 
O'na göre, tüm güçlerin ve aranan her fleyin kayna¤› insand›. insan kendisine

döner, kendisini tan›r, kendisindeki o gizli kalm›fl güçlerini, yeteneklerini aç›¤a ç›-
kar›rsa, bütün sorunlar›na çözüm getirecek güce ulaflabilirdi. Tüm d›fl tesirlerden,
etkilerden, tutkulardan kurtularak kendi takdiriyle, kendi karar›yla, kendi tercihiy-
le yaflayabilirdi. 

Bu iddias›n›n yolunda tüm hayat›nca, insanlar› kendilerine döndürmeye, in-
sanlar›n kendilerindeki güçlerini göstermeye, böylece insanlar›n kendilerine inan-
malar›na ve güvenmelerine çal›flt›. 

"O, bir insan›n takdiri uyan›p, iradesi takdirinin emri alt›na girmedikçe, güven
s›hhati tamam olup kendine güvenmedikçe, insan›n var olmas›na imkan ve ihti-
mal yoktur" diyordu. 

Bunun için bütün eserlerinde insanlar› kendilerine içten güven duymaya ça-
¤›rd› ve bunun yoluna adad›. 

Bu u¤urda kendi flahsi ifllerini b›rakt›. Gece gündüz çal›flt›. ‹nsanlar› pasif, bi-
çare, güçsüz görmek O'nu üzüyordu. ‹stiyordu ki tüm insanlar güçlü olsunlar. Bu
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arzusunda, içtendi, samimi idi. Onunki sadece bir istekle kalm›yordu. 
Bu yolda u¤rafllar verdi. Dernekler kurdu, sal yapt›rd›, sohbetler etti, kitaplar,

eserler meydana getirdi, bantlar doldurdu, plaklar yapt›rd›, sahneler kurup tiyat-
rolar oynatt›. Emekli yafltan sonra bas›n hayat›na at›ld›. 

Tek insanlar uyans›nlar, kendilerine dönsünler, kendilerindeki yetenekleri aç›-
¤a ç›kars›nlar. Hepsi de tutkular›n› yensin, etkilerin üzerine gidip o esaret zincir-
lerini k›r›p hür ve gür yaflas›nlar diye. 

H‹ZMET EDEN BÜYÜKTÜ

Meclisinde bulunmakla, sohbetlerinden feyiz almakla flereflendi¤im, Abdulka-
dir Duru Bey, 25 fiubat 1920 tarihinde Erzincan ilinin Kemaliye (E¤in) ilçesinin
Apçaa¤a köyünde do¤du. Ve görevini tamamlayarak 1989 y›l› 25 Temmuz'unda
zahiren aram›zdan ayr›ld›lar. Kendileri Emin a¤agillerden Hac› Osman Duru'nun
en büyük o¤lu idi. Biri k›z olmak üzere alt› kardefltiler. 

Bu büyük insanla, çocukluk arkadafl›m ve akrabam olan, kendisini her zaman
minnetle, flükranla yaadetti¤im Osman Selçuk Bey vas›tas›yla tan›flt›m. 

Y›l 1968... Mevsim ilkbahar bafllang›c›. Kendileriyle ilk görüflmemiz Ankara
Maltepe'de o s›rada oturdu¤umuz evde oldu. Zil çald›. Kap›y› açt›m kendilerini
karfl›lad›m, sanki yirmi y›ll›k arkadafl›mm›fl gibi çok samimi ve candan bir flekilde
benimle kucaklaflt›lar. Bu cana yak›nl›¤› ve tabili¤i beni çok etkiledi. Hiç yaban-
c›l›k hissetmemifltim. Odada bulunan ve daha önce gelmifl olan bütün arkadafllar
aya¤a kalkt›lar ve kendilerini buyur ettiler. Ama O yüce insan onlar›n hiç birinin
yerine oturmad›. Gitti odan›n bir köflesinde duran yer minderinin üstüne oturdu-
lar. Bu mütevaz›l›¤ine de içten hayran kald›m. Ne demek? Talebesi olan arkadafl-
lar› baflköflede, sandalye, divanda oturacaklar, üstatlar› da sade bir flekilde yerde
oturacak.

O zamanlar bizim büyüklük ölçüm üz farkl› idi tabii ki. 
Büyükler baflköflede oturur. Elini s›cak sudan so¤uk suya vurmaz. Di¤erleri de

onun ayakucuna oturup. huzurlar›nda el pençe divan dururlar ve hiç de konufl-
mazlard›. 

Ama karfl›laflt›¤›m o yüce insan hiç de bu ölçülere uymuyordu. Çok tabii, çok
sade ve arkadafllar›ndan biri gibiydi. 

Sonralar› o yüce dosttan ö¤rendik ki, köfle, insandan büyük olamazd›. De¤er-
li, k›ymetli, büyük insan nerede oturuyorsa oras› baflköfle. 

Yine ö¤rendik ki efendi, büyük; hizmet edendir. Mübarek insana ilk sorum;
"Efendim, arkadafllar bir noktadan bahsediyorlar, Anbul isimli eserinizde de bir
cenin noktas›ndan bahsediliyor. Bu noktan›n yeri neresidir?" oldu. 

O günkü anlayaca¤›m flekilde, çok net ve aç›k bir halde izah buyurduktan son-
ra, di¤er arkadafllar›m›z›n sorular›na cevap verdiler. 

‹kindi namaz›n› eda ettikten sonra müsaade istediler. 
Kendilerini arkadafllarla tekrar görüflmek dile¤iyle yolcu ettik. 
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O yüce dost la tan›flt›¤›m›z gün toplant›da arkadafllar›m›zdan Fevzi DÜLGER,
Azmi ANNAKKAYA, Bahri KOfiER, Osman SELÇUK, Ahmet ÜSTÜNER, Mehmet
YAMAN ve Mustafa DEM‹RKAYA (DEL‹BAfi) da bulunuyorlard›. 

O yüce insan-› fierifle tan›flmam›z böyle güzel intibalarla dolu oldu. 1968'in
ilkbahar›nda. Ve ondan sonrada devam etti gitti. 

Kendileriyle, on y›ll›k çok yak›n bir ilgi içinde bulunduk. Yaflay›fl›m›zda büyük
de¤iflikliklerimiz ve tespitlerimiz oldu. Onlar flahsi konular›m›z olarak bizde kals›n. 

Biz o yüce insan›, insanl›k örne¤i olan, o yüce insan› tan›yabildi¤imiz, tespit
edebildi¤imiz insanl›k yönleriyle ve fikriyle anlatmaya çal›flal›m. 

O, insan afl›¤› idi 

O'nun bir tek derdi vard›; insanlar kendilerine dönsünler, insanlar kendilerini
bilsinler, insanlar kendilerindeki güçleri aç›¤a ç›kar›p mutlu olsunlar, hükümlü ol-
sunlar, huzurlu olsunlar. O'nun en büyük sevinç kayna¤› bu idi...

Bunun için o, ömrünün sonuna kadar insanlar› mutluluk ve gerçek huzur yo-
lu olan iman gerçekli¤ine ça¤›rd›. 

Aln› aç›k, yüzü ak, boynu dik yaflama yolu olan vicdanlar›na uyguya ça¤›rd›. 
O yüce dost, hassas ve anlay›fll› insanlar› severdi. Kesin kararl› ciddi ve dikkat-

li tutumlar onu memnun ederdi. 
Etraf›ndaki kiflilerin kendilerini merak etmeleri, insan iç dünyas›na e¤ilmeleri

O'nun en çok üzerinde durdu¤u hususlardan biriydi. 
Arkadafllar›n›n iyiliklerini duymaktan, baflar›lar›n› görmekten ve iflitmekten bü-

yük zevk al›rd›. 
Hiç kimsenin kendisinden etkilenmesini istemezdi. 
Mütevaz› ve engindi. Herkesle arkadafl gibiydi. Arkadafllar›yla çok candan ve

samimi bir ilgi içindeydi. Onlar› tan›mayanlar hangisi hoca, hangisi talebe hiç de
ay›ramazlard›. O, kendisi yapar, eder ama belli etmez hatta onu arkadafllar›na mal
ederdi. 

Kendisine hiç bir ayr›cal›k tan›maz, tan›nmas›n› da istemezdi. Sadece arkadafl-
lar›n›n samimi ve içten olmalar›n› isterdi. Daima arkadafllar›n› onore eder, onlar›
yüceltir, onlara karfl› sayg›l› davran›rd›. 

Arkadafllar›yla oturur, onlarla yemek yer, onlarla birlikte çal›fl›rd›. fiifa ba¤›n-
daki tesislerin kuruluflunda bizlerle çal›flm›fl, tepelere yol olmad›¤› için elden ele
biriket tafl›m›fl, arabalardan boflalt›lan çimento torbalar›n› yüklenmifltir. 

Çal›flan arkadafllar›na mutlaka yard›m ederdi. Müflterek yap›lan ifllerin mutla-
ka bir taraf›ndan tutard›. Hiç olmas›n mübarek elleriyle çay ikram ederdi. 

Çal›flan arkadafllar›n›n yan›na tam zaman›nda elinde çay tepsisi ile gelip çay
ikram edifli bambaflka bir zevkti. 

Evet o güzelim E¤in ekmekleri yap›l›rken f›r›ndan ç›km›fl mis gibi pideleri ge-
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tirip yan›nda da beyaz peynirle arkadafllar›na ikram› bambaflka bir alemdi. 
Arkadafllar› sohbette iken o meclise sonradan ifltirak edecek olursa hiç bir fley

belli etmeden sessizce bir köfleye oturup arkadafllar›n›n sohbetini bitirmesini bek-
lerdi. Arada sohbeti kesip sayg› ifadesi olarak aya¤a kalkanlar› da uyar›r ve bir da-
ha böyle yapmamalar›n› isterlerdi. 

Onunki kadar izzeti nefislere sayg›l› ve flahsiyetlere de¤er veren insan az bu-
lunurdu. Toplulukla bir yere gidildi¤inde yer ve masa seçimini arkadafllara b›rak›r
ve bu konularda tereddütlü davrananlar› hiç tasvip etmezdi. "O¤ul sizlere flahsi-
yet veriyoruz. Bizim yan›m›zda kararl› hareket edin. Hükümlü olun. Bize esas say-
g› budur" derdi. 

Yan›nda arkadafllar›n›n daima uyan›k, ay›k, kararl› ve hükümlü olmas›n› ister-
di. "Yapam›yorum, edemiyorum, beceremiyorum" gibi olumsuz düflünceler onun
en çok k›zd›¤› hususlard›. ‹nsan için imkâns›zl›k tan›mazd›. Tereddüt, flüphe, ha-
yal ve zan en büyük düflmanlar› idi. Hatta ilk zamanlar kendisini; "Bendeniz zan
düflman› A. Kadir DURU" diye takdim eder ve zan düflman› olarak tan›t›rd›. 

Arkadafllar›n›n daima tespitli, takdirli yaflamalar›n›, müspete ba¤lamadan hiç
bir fleye inanmamalar›n› ister ve tavsiye ederdi. 

‹nsan›n kendi tespiti, kendi takdiri, kendi karar› ile yaflamas›n› ö¤ütlerdi.
O yüce insan arkadafllar›n› daima baflar›lara teflvik eder ve onlar›n her sahada

öncü ve örnek olmalar›n› isterdi. 
Talebesini omzunda gezdirirdi. 
Arkadafllar›n›n baflar›lar› O'nun en büyük sevinç kayna¤› idi. Arkadafllar›ndan

Kamuran Usta (ATAY) fiifa Ba¤› Sanayi Atölyelerinde s›n›rl› imkânlarla imaline gi-
riflti¤i çok basan (ofset matbaa makinesi) konusunda baflar›l› neticeler al›nca, o
mübarek insan onu omuzlar›na alm›fl ve bu suretle ona takdirlerini ifade etmiflti. 

Evet, talebesini baflar›s›ndan dolay› omzuna alan, bundan iftihar duyan bir
enginlik deryas› idi o yüce insan. 

Merhaba dedi¤i kiflinin her fleyiyle candan ilgiliydi ve her fleyini üze-
rine al›yordu. Arkadafllar›n›n her fleyine kefil idi. O kadar ki, vefat eden arkadafl-
lar›n›n cenaze namazlar›ndan önce ç›k›yor ve tüm dünya borçlar›na kefil oluyor
ve onlar›n bütün borçlar›n› kendisi yükleniyordu.

Biz ‹slam'›n unutulmufl bu gerçek ilkesini o yüce dostla tan›d›k. 
0, ince, zarif, insand›. Hiç bir arkadafl›n›n kendisine ihtiyac›n› bildirmesine f›r-

sat vermeden, kendisi her biri ile ayr› ayr› ilgilenir, ihtiyaçlar› varsa hemen anlar
ve onlara hiç bir fley demeden ve onlardan teklifte beklemeden elinden gelen yar-
d›m› yapard›. 

Ne demek. Sen istemek zorlu¤una düflmeden bir arkadafl›n senin ihtiyaçl› ol-
du¤unu fark ediyor ve o ihtiyac›nda sana kolayl›k sa¤l›yor.

Bu ne büyük bir insanl›k. Ne özlenen bir haslet. Bu yönlerine hayran kalma-
mak elde de¤ildi o yüce insan›n. 

Bizlere ciddi ilgisi ile arkadafll›¤›n örnekli¤ini gösteriyordu. 
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Arkadafllar›n›n aras›nda onlardan biri gibi bulunurdu. 
Arkadafllar›n›n arkadafllar› yan›nda kendisinin tan›t›lmas›n› istemezdi. Hatta

talebesi olan arkadafl›na talebelik eder, ona sorular 'sorar ve onu takdir ederek ar-
kadafllar›n›n yan›nda onu onore eder, yüceltirdi. 

Arkadafl›n›n yüceli¤inden, ileri gitmesinden içten hoflnut olup sevinç duyan
onun gibi bir insan az bulunurdu. Belki de bulunmazd›. 

O yüce dostun arkadafll›¤›na doyum olmazd›. Arkadafllar›na çok büyük de¤er
verir ve onlar›n her fleyleri ile ilgilenirdi. Her türlü hallerinde mutlaka yanlar›nda
bulunurlard›. 

Hiç bir karfl›l›k beklemez, arkadafll›¤›n tüm gereklerini eksiksiz kendileri ya-
pard›. 

ÇÇookk  iinnccee  vvee  hhaassssaass  bbiirr  iinnssaanndd››  

Çok eski arkadafllar›ndan ‹hsan SARSILMAZ anlatm›flt›. Geçmiflte ‹stanbul'dan
memleketi olan Kuru çay'a gidecekti. Mali durumu da iyi de¤ildi. Haydarpafla
Gar'›nda trenin hareket saatini beklerken kendisini bir hüzün kaplam›flt›. Gurbet-
ten memlekete dönüyordu, ama eli bofltu. Yak›nlar›na, çoluk çocu¤a ufak bir pa-
ket fleker olsun hediye götüremiyordu. O böyle iç çekerek bir kanepe üzerinde
otururken birden karfl›s›nda Abdulkadir DURU Beyi elinde bir torba ile kendisine
do¤ru gelirken görür. Mübarek insan, ‹hsan SARSILMAZ'›n yan›na gelir. Selam
verdikten sonra "Böyle kardefllik mi olur kardeflim, bizlerden habersiz nereye gi-
diyorsun. Dostumuza bir selam›m›z› da götürmek yok mu?" der. O zaman her iki-
si de ayn› hocan›n talebeleri. Hocalar› da Divri¤i'de kal›yorlar. 

"Buyur flunlar› al, bir zahmet bu ufak hediyemizi hocam›za ve arkadafllar›m›-
za götürürsen memnun olurum. Di¤er kalanlar› da gitti¤i n yerde efle dosta ikram
edersin" diyerek, bir torba dolusu paketlenmifl flekerleri ‹hsan SARSILMAZ'a verir.
‹hsan SARSILMAZ, hiç beklemedi¤i ~u olay karfl›s›nda hislenir, duygulan›r ve a¤-
lar. O, yüce dostun bu ince hareketini ve candan ilgisini hiç bir zaman unutama-
d›. 

Bugün de yeri geldikçe o yüce insan›n bu ince davran›fl›n› ayn› dolulukta hep
anlat›r. 

OO,,  aarrkkaaddaaflfl  aaflfl››¤¤››  iiddii..  KKeennddiilleerrii  aannllaatt››rrllaarr..  

Bir seferinde ‹stanbul'dan Mudanya taraf›na Hac› Annenin akrabalar›n› ziya-
rete gitmifllerdi. Bu seyahatte on befl gün kadar sürmüfltü. 

On befl günü arkadafllar›ndan ayr› çok zor geçirdi. ‹stanbul'a döndüklerinde
arkadafllar›na kavuflman›n sevinci ile hiç biri ile kucaklaflmaya bile takati kalmad›.
içi dolu, gözleri yafll›, h›çk›r›klar içinde oldu¤u yere oturup kald›. Arkadafllar›ma
kavufltum diye iki rekât flükür namaz›n› ayakta k›lamad›. Ancak oturarak flükür
namaz›n› k›labildi. 
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Büyük-küçük ayr›m› yapmad›.
Onun için talebelerinin büyü¤ü küçü¤ü, zengin, fakir ay›r›m› kesinlikle yoktu.

O her arkadafl›na hangi yaflta, hangi mevkide olursa olsun gerekli candan ilgiyi
gösterirdi. 

Talebelerinden o zaman Sa¤l›k Koleji ö¤rencisi olan Nihat ZORLU, Van 'da
trafik kazas› geçirmiflti. Kendisi ile Vanl› arkadafllar›m›z_çok yak›ndan ve candan
ilgilenmifller ve kendisini hemen Ankara'ya getirip hastaneye yat›rm›fllar ve gerek-
li tüm müdahaleleri zaman›nda yapt›rd›ktan sonra Nihat'›n zahiri yak›nlar›na, kar-
defllerine haber vermifllerdi. 

Gerekli ameliyatlardan sonra Nihat Zorlu hastaneden ç›k›p dinlenmek üzere
K›r›kkale'ye a¤abeyinin evine gider. O s›ralarda a¤abeyi de A. Kadir DURU hazret-
leri hakk›nda müspet düflünceler sahibi de¤ildir. 

A. Kadir DURU hazretleri Ankara'ya geldiklerinde Nihat ZORLU' yu ziyaret
edelim buyurdular. Hemen K›r›kkale'ye hareket edildi. Nihat'›n a¤abeyinin evine
var›nca, ziyaretimiz onlar için sürpriz oldu. Zira Nihat'›n a¤abeyinin A. Kadir DU-
RU hazretlerinin Nihat'› ziyareti akl›n›n ucundan bile geçmiyormufl. Çok memnun
oldular. Yüce insan, o büyük aziz dost, Nihat'a geçmifl olsun dediler. Sevgi ve flef-
katle kucaklay›p moral verdiler ve oradan ayr›ld›lar. 

Nihat'›n a¤abeyi sonra anlat›yor; Yahu bizim Nihat zengin desek zengin de-
¤il, âlim desek âlim de¤il, bir makam sahibi de de¤il. Sade bir talebe. Peki, böyle
biri niçin ziyaret edilir? 

O günden sonra o yüce insan hakk›ndaki kanaatleri de¤ifliyor. 
O yüce insan arkadafllar›n›n arkadafllar›na çok önem verir ve onlarla daha ya-

k›ndan ilgilenirdi. Arkadafllar›m›z›n misafirlerine en az arkadafllar›m›za yapt›¤›m›z
izzet, ilgi ve ikram› yapmam›z› tavsiye ederdi. Bu tür davran›fl›n arkadafl›m›z› da-
ha çok memnun edece¤ini söylerdi. 

KKeennddiilleerrii  ççookk  ddüüzzeennllii  vvee  iinnttiizzaammll››  iiddii..  

Hayat›n›n her yönü düzenli idi. Kar›fl›k halde sa¤a sola at›lm›fl olan ne olursa
olsun gerekti¤i anda eline geçmiyorsa onlar› yok say›yordu. 

Kendisi prensip sahibi idi. Çal›flt›¤› yerlerde bütün malzemelerin belli yerleri
vard›. Kullan›ld›ktan sonra her fley yine yerine konurdu. 

Temizli¤e çok önem verirdi. Her gün mutlaka dufl al›rd›. Beyaz renkleri tercih
ederdi. Elbiseleri, gömlekleri tertemiz ve p›r›l p›r›ld›. Ayakkab›lar› daima boyal›,
pantolonu ütülü olurdu. Her gün trafl olurdu. Trafls›z oldu¤u görülmemifltir. Çift
mendil kullan›rd›. 

Daima arkadafllar›na tasarruflu olmay› tavsiye eder ve israf etti¤i fleye insan›n
mutlaka muhtaç olaca¤›n› söylerdi. 

"Bir insan›n en az üç kumbaras› olmal›d›r" derdi. 
"Birisi kendisi için, birisi ahbap için, birisi de düflman için." 
‹htimal fonunun da ihmal edilmemesini söylerdi. 
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Bu kumbaralardan al›nan paralar› borç olarak almam›z› ve tekrar yerine ciddi-
yeti ile iade etmemizi tavsiye ederdi. 

O yüce insan 38 yaka gömlek, 42 numara ayakkab› giyerdi. Gayet güzel ko-
kular neflreder ve i¤de çiçe¤ini çok severdi. Ankara'da iken baharlar› çal›flmas›n›
imkân oldukça Kurtulufl Park›'ndaki i¤de a¤ac›n›n alt›nda yapard›. 

Çok hareketli idi. Çok atik ve dinçti. Çok normal yürürdü. Ama d›flardan ba-
kanlar yan›ndakilerden h›zl› yürüyor görürlerdi. 

Tasarrufa önem verirdi 
Kendileri ufak tasarruflar›n içindeki büyük güçler üzerinde çok dururdu. Siga-

ray› b›rakan arkadafllara o havaya giden sigara paralar›n› bir fonda biriktirmeleri-
ni söylerdi. 

O yüce insan her sahada oldu¤u gibi tasarruf sahas›nda da etraf›na öncü ve
örnekti. En ufak bir fleyin bile israf edilmesini istemezdi. Bir zeytin çekirde¤ini bi-
le de¤erlendirir, onlar› toplar ve k›fl›n sobada yakacak olarak kullan›rd›. Kullan›l-
m›fl kâ¤›tlar›, hatta sigara paketlerini ve onlardan ç›kan jelâtinli kâ¤›tlar› bile at-
maz, onlar› müsvette olarak kullan›r ve mutlaka bir ifle yarat›rd›. 

Yap›lan inflaatlarda bir çivinin bile bofla gitmesini istemezdi. Ama gereken yer-
lerde de harcamalardan, yani masraftan hiç kaç›nmazd›. 

Kendisi çok cömertti. ‹kram severdi, misafirlerine kendisi hizmet ederdi. 
Misafirlerinin önce yemek ihtiyaçlar›n›n olup olmad›¤›n› çok ince bir flekilde

ö¤renir ve e¤er yemek yememifllerse hemen bir sofra haz›rlat›rd›. 
Bir ara bir y›la yak›n bir ekip çal›flmas› yapt›k. Yedi sekiz arkadafl her akflam o

yüce dostun evinde toplan›yor, gazetemiz Özden'in haz›rlanmas›, bas›m, da¤›t›m
ifllerini organize ediyorduk. 

Her akflam ama y›l boyunca her akflam her gün arkadafllar›na ilk günkü gibi
ciddi olarak ve büyük bir ehemmiyet vererek hizmet ediyordu. Mutlaka sofra ku-
ruluyor, sonra kendi elleriyle kahve ikram ediyor daha sonra da çay ikram› yap›l›-
yordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde de o günkü duruma göre ya meyve veyahut
ta kuru yemifl ikram ediliyordu. 

‹kram› çok severdi 
Ama bu hizmet, bu ikram, her gelen arkadafla yap›l›yordu. Ve günler, aylar

geçtikçe en ufak bir gevfleme de olmuyordu. ilk gün nas›l bafllanm›flsa hizmete
ayn› ciddiyetle devam ediliyordu. 

Kendisi hizmet etmeyi ve ikram› çok severdi. Arkadafllar›n›n bu yönlerde ken-
disi ile yar›flmas›n› isterdi. 

O bir köflede oturup kendisine hizmet edilmesini hiç istemezdi. Çok defa ar-
kadafllar›n›n ayaklar›na terlik tutard›. 

Komfluluk haklar›na büyük bir titizlikle riayet eder ve komflular›ndan gelen za-
rarlar› sab›r ve hoflgörü ile karfl›lard›. Onlara karfl› içtenli¤inden, yak›nl›¤›ndan ve
sayg›nl›¤›ndan en ufak bir eksikli¤i olmazd›. 

Bir defas›nda ba¤ komflular›ndan biri fiifa ba¤›n›n elektri¤ini üreten santralin
suyunu kesmifl ve kendi ba¤›na yönlendirmifl, haber de vermemiflti. Suyun kesil-
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di¤inden haberleri olmad›¤› için santralin dinamosu yanm›fl, ba¤ ve tesisler elek-
triksiz kalm›flt›. 

Bu durumu ö¤renen rahmetli Ali Baba o komfluya içerlemifl ve baya¤› k›zm›fl-
t›. 

Hiç bir fley olmam›fl gibi büyük bir piflkinlikle o komflu, akflamlar› yüce insa-
n›n sohbetlerine geliyor, o yüce dost da her zamanki haliyle o komfluya hürmet
ediyor, izzette, ikramda bulunuyordu. Bu hal Ali Babay› daha da içerletiyordu. Bir
taraftan o komflunun piflkinli¤ine k›z›yor, di¤er taraftan da o yüce insan›n, bize
Z2.!'ar veren bu insana karfl› olan s›cak ilgisine flafl›yordu. 

O s›ralar Ali Baban›n ayaklar›na bir a¤r› geldi. Bu halini yüce insana bildirin-
ce o mübarek, Ali Babaya; "Ali baba, sen herhalde birini be¤enmemiflsin, k›z›yor-
sun" buyurmufllar. Ali Baba bu ikaza pek dikkat etmemifl, üzerinde durmam›fl ama
a¤r›lar› da geçmemifl, artm›fl. 

Ali Baba, bir defa daha; "Efendim ayaklar›m›n a¤r›s› artt›" deyince, o yüce in-
san; "Ali baba, sen k›zmay› b›rak. k›zd›klar›n› affet ki rahatlayas›n" buyurmufllar.
Bunun üzerine Ali Baba hemen ba¤a, santrale büyük zarar veren komfluyu affet-
mifl ve rahatlam›fl. 

Ali Baba anlat›rd›; "Bak Avukat zahiren ifl onun, ba¤ onun, santralinin, zarar
gören o buna ra¤men o hiç bir fley demiyor komflusuna. Öyleyse bana ne? Ne ya-
parsan yap arkadafl dedim ve tövbe edip kesin karar verdim bir daha komflulara
k›zmamaya." 

‹flte bu olay o yüce insan›n aff›n›n geniflli¤ini ve komflulara nas›l davran›laca-
¤›n›n çok güzel bir örne¤idir. 

0, hiç kimseyi mahcup etmez, küçük düflürmezdi. 
Hatta kiflinin kendisinin, kendisini küçük düflürmesine bile raz› olmaz, üzülür-

dü. En çok de¤er verdi¤i izzeti nefisti, haysiyetti. 
0, istiyordu ki tüm insanlar yarat›l›fllar›na uygun, flerefli varl›klar olarak yafla-

s›nlar. ‹nsanlar huzurlu olsun, mutlu olsunlar ve o da bundan bir g›d›mc›k zevk
duysun. O'nun baflka bir derdi yoktu…

‹nsanlardan baflka bir bekledi¤i de yoktu. ‹nsanlar›n uyan›fllar›, bir güzel ha-
reketleri, bir tutku ve etkiden s›yr›l›fllar›, hükümlü, özgür olufllar› O'na verilecek
en büyük hediye idi. 

0, manevi e¤iticili¤inin ötesinde befleri iliflkilerinde de sonsuz bir incelik ve ör-
nek kaynakt›. 

Müflfik bir baba, çok ciddi bir aile reisi, iyi ve örnek bir komflu ve tad›na do-
yulmaz bir arkadaflt›. 

Befleri iliflkilerin bütün gereklerini en inceliklerine kadar eksiksiz yerine getirir-
di. Komflulu¤un, arkadafl› 1¤›n, ahbapl›¤›n tüm gereklerini candan olarak yapar-
d›. Dü¤ünlerde, do¤umlarda, ölümlerde, bayramlarda yani gereken her yerde ve
günde mutlaka bulunurdu .. 

Kendisine birinin ifli düflse onun iflini kendi iflinden önce düflünür ve yerine ge-
tirirdi. 

10



Kendisinin y›llarca oturacak bir evi bile olmam›flt›.
Ama çevresindeki tüm arkadafllar›n›n ev sahibi olmas›na destek verip yard›m-

c› olmufltu. 
Kendisi ne kadar hizmet yaparsa yaps›n, ne kadar iyilikte bulunursa bulunsun

bunlar› hemen unuturdu. Bafla kakmas› kesinlikle yoktu. Esirgemesi de yoktu.
Elinde ne varsa maddi manevi tüm varl›klar›n› insanlara ikram ederdi. 

Hatta "Efendim, bu büyük manevi feyizleri, halleri, sevinçleri zevki ilahileri
emeksiz zahmetsiz bize lütfettiniz, ama bizler bu nimetleri de¤erlendiremedik.
Üstelik bir de size yasland›k nas›l olsa hep verir diye. Sonra da sizi suçluyoruz ni-
ye vermiyor diye. Kendi k›ymet bilmezli¤imizi unutup sizi suçluyoruz. Keflke biz-
lere o halleri yaflatmasayd›n›z" denilince; "Ne yapal›m kardeflim yüce Allah'›n ik-
ramlar›n› esirgeyelim mi?" buyurmufltur. 

Dava insan› idi.
O, bir dava insan› idi. Metanet örne¤i, sab›r küpü idi. 
O¤lu bir kazada vefat edince, tüm arkadafllar›na o teselli kayna¤› olmufltu. Bi-

ricik evlad› hem de davadafl›, sa¤ kolu olan evlad› ölmüfl ama onda hiç bir de¤i-
fliklik olmam›flt›. 

Baflsa¤l›¤›na gelen tüm misafirlerine gül ikram ediyor ve davam›z›n geliflmesi,
yerleflmesi ve insanl›¤›n kurtuluflu için neler yap›lmas› gerekti¤ini anlat›yordu. 

Buna ra¤men çok hassas bir kalbi vard›. O¤lunun vefat›n› annesine ve han›-
m›na kendisi söyleyememiflti. Bu kadar dayan›kl› insan ama öte yandan baflkas›-
n›n üzülmesine dayanamayan bir kalp sahibi. 

O, mükemmel bir evlat idi. Babaya karfl› nas›l davran›laca¤›n›, seksen yafl›n› afl-
m›fl babas›na karfl› yapt›¤› o ince, hassas, edepli ve sayg›l› tutumuyla yaflayarak
bizlere gösterdi. Babas›n›n bir arzusunu iki ettirmiyordu. Ve hemen yerine getiri-
yor, daima gönlünü hofl tutuyordu. 

O'nun hocalar›na büyük bir sayg›s› vard›. ‹lkokul ö¤retmenine karfl› davran›fl›
bir sayg› örne¤i idi. Hocas› ona p›rlantam diye hitap ederdi.

Manevi hocas›na karfl› tutumu ise ak›llar›n ötesinde bir ba¤l›l›k, incelik, sevgi
ve sadakat örne¤i idi. O'nun kendisi yoktu. Tüm hayat› boyunca efendisi ad›na
yaflad›. Tek derdi hocas› üzülmesin, hocas› memnun olsundu. 

O, hocas›na âfl›kt›. Ama gerçekten âfl›kt›. Hocas›n›n bir hareketini, bir davran›-
fl›n› günlerce, aylarca, hatta y›llarca anlat›yordu. 

O'nun art›k kendisi kalmam›flt›, hocas›n›n ad›na yafl›yordu. 
Hocas› öldükten y›llar sonra bile hocas›n›n veya memleketinin ad› geçince ve-

ya o memleketten biri gelince tan›s›n tan›mas›n yine büyük bir sevgi ve sayg› ile
davran›r ve içi dolar, gözleri yaflar›rd›. 

O yüce insan, her hali ve hareketi ile örnekti. E¤itimi, yaflay›fl› ile yap›yordu.
Ne diyorsa, ne tavsiye ediyorsa onu mutlaka kendisi yap›yordu. Tavsiyelerinin,
sözlerinin hepsi de kendi yaflay›fl›n›n ifadesi idi. 

Yaflamad›¤›, yapmad›¤›, tecrübe edip müspete ba¤lamad›¤› hiç bir fleyi söyle-
miyordu. Öyle ki o kadar iflleri aras›nda "Oku okut" tavsiyesini yapt›¤› zaman mü-
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barek insan arkadafllar›yla bir minibüse atlad›¤› gibi ‹zmit'e neflri takdime gidiyor-
lar ve orada Özden gazetemizi bizzat kendileri de takdim ediyor, ‹zmitlilere tan›-
t›yorlard›. 

‹‹nncceelliikk  aabbiiddeessii  iiddii  

Çok cesur bir insand›. Tehlikeli yerlerde hep önde olurdu. Yetmiflli y›llarda ‹s-
tanbul'a gelmifltik. Örfi idare vard›. Tebli¤ neflredilerek her türlü silah tafl›mas›,
ruhsatl› silahlar›n bile tafl›nmas› yasaklanm›flt›. Beraber oldu¤um rahmetli babam,
silah›n› b›rakmay› unutmufltu. Silah üzerinde idi. Silah› ondan rahats›z olmas›n
diye ben ald›m ve çantama koydum. 

Bir kaza haberi ald›¤›m›z için aniden ‹stanbul'a gelmifltik. Bir yak›n›m›z ve ar-
kadafl›m›z trafik kazas›, geçirmiflti. Haydarpafla Hastanesi'ne geldi¤imizde bizi tat-
l› tebessümü ve güler yüzü ile o yüce insan karfl›lad›. Babam› teselli etti, önemli
bir fley olmad›¤›n› söyledi. Bizden çok daha evvel hastaneye gelmifl ve arkadafl›-
m›zla ilgilenmiflti

Sonra babam› oteline gönderdiler ve biz karfl›ya geçtik. Sirkeci'ye giderken iki-
de bir akl›ma tabanca geliyor ve rahats›z oluyordum. Bu tedirgin halimi hisseden
o mübarek insan; "O¤ul ne var?" dedi. Ben de durumu anlatt›m. 

O zaman onun o ince davran›fl›n› hiç unutmam. “ Ooo. O¤ul ben ne kadar me-
rak ediyordum bir tabancay› hep incelemek istiyordum. Bana müsaade eder mi-
sin, onu al›p inceleyebilir miyim?" dediler ve tabancay› al›p cebine koydular. On-
dan sonra o tedirginli¤im gitti. 

Sonra Ankara'ya dönerken Haydarpafla Gar›'nda bizleri yolcu etmeye lütfettik-
lerinde kula¤›ma e¤ilerek; "O¤ul flu emaneti al›ver" diyerek tabancay› tekrar ver-
diler. 

O yüce insan›n bir arkadafl›n› rahatlatmak için yapt›¤› bu fedakârl›¤› hiçbir za-
man unutamad›m.

On y›la yak›n yak›n›nda bulunmakla ve sohbetleriyle flereflendi¤im o yüce in-
san›n ne beni ne de kimseyi azarlad›¤›n› ve küçük düflürdü¤ünü görmemiflimdir.
Hofla gitmeyen davran›fllar› gördü¤ü veya kendisine iletildi¤i zaman ortaya soh-
bet eder ve o tür olumsuzluklar›n insana yak›flmad›¤›n› bildirirdi. 

Kesinlikle isim verip flahsiyet yapmazd› 
O'nun meclisinde, o mecliste bulunmayanlar›n aleyhinde konuflulmazd›. O,

buna müsaade etmezdi. 
O'nun ümit k›r›c›, karamsar, güven sars›c›, insanlar› birbirinden so¤utucu ko-

nuflmalar›na rastlanmazd›. O, da ima gayret verir, güven verir, insanlar› sevgiye,
birli¤e ça¤›r›r ve teflvik ederdi. 

‹nsan hayat›n› güven üzerine kurmufltu. Fikir sisteminin temeli de insan›n gü-
venilirli¤i üzerine bina edilmiflti. Emanet, en çok önem verdi¤i insanl›k vas›flar›-
n›n bafl›nda gelirdi. Arkadafllar›n›n üzerlerine ald›klar› ifli mutlaka yerine getirme-
lerini isterdi. Ya söz vermeyecekti insanlar, yok söz verdi ise e¤er, hayat› pahas›-
na da olsa onu yerine getirecek/erdi. 
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Randevu husus/ar›nda çok titiz ve dakikti. Mutlaka belirtilen zamandan önce
orada bulunurdu. Borçlanmak istemezdi. Arkadafllar›na da tavsiye etmezdi. Ama
bir al›flverifl yapmak, borç almak zarureti do¤arsa, borç alan›n verebilece¤i gün-
den en az üç gün sonras›n› vade olarak koymas›n› ve borcunu da o vadeden ön-
ce ödemesini söylerdi. 

fiayet, ola¤an üstü bir hal ç›kar da borcunu gününde ödeyemeyecek olursa
derhal alacakl›ya durumun bildirilmesini ve ondan yeni bir süre al›nmas›n› sal›k
verir ve ö¤ütlerdi. 

Hiçbir hal ve flart karfl›s›nda insanlar›n güvenleri sars›lmamal›yd›. 

O yüce insan; 
Kendisine sorulan sorulara ve dan›fl›lan meselelere cidden e¤ilir, o konularda

fikir açar, ufuklar› geniflletirdi. Ama hiç bir zaman hareketlere kar›flmaz, flöyle yap,
böyle yap demezdi. Karar› kiflinin kendisinin vermesini isterdi. 

‹nsanlar›n zahiri hallerine de bir fley demezdi. Ama ona merhaba diyen insan-
larda k›sa sürede büyük de¤ifliklikler olur, kendilerinde kötü ve zararl› al›flkanl›k-
lardan eser kalmazd›. Kimse onlara bir fley söylemedi¤i halde o insanlar kendilik-
lerinden yak›flmayan huy ve hallerini terk ederlerdi. 

Bofl zaman› yoktu. Zaman onun için çok de¤erli idi. 
Zaman yetifltiremiyordu sanki. Hep çal›fl›yor, çal›fl›yor, çal›fl›yordu. Bofl zaman,

O'nun tan›mad›¤›, tan›flmad›¤› bir olgu idi. Ya fikri sohbetler ediyor, ya gazete ya-
z›lar›n› yaz›yor veya eserlerini, o ölmez insanl›k hazinelerini haz›rl›yordu. 

Bu arada yurdun çeflitli yerlerinden gelen arkadafllar›yla öze/ olarak konuflu-
yor, onlar›n dertlerini, flikâyetlerini, problemlerini dinliyor, hepsi ile ayr› ayr› cid-
den i1gilenip meselelerine çözüm getiriyordu. 

Bu kadar yo¤un çal›flma içinde bir gün olsun flikâyet etti¤i görülmemiflti. 
‹nsanlar› baflar›l› görmek, insanl›klar›na ulaflt›rmak, kendilerine dönderip, ken-

dilerindeki güzellikleriyle buluflturmak ve kendi içleriyle bar›flt›rmak için b›kma-
dan, usanmadan, yorulmadan çal›fl›yordu. 

Vakit kayb›ndan hofllanmazd›. Onun için pratik yemekleri tercih ederdi. fiifl,
ac›s›z flifl köfte ve k›ymal› pide en çok tercih etti¤i yiyeceklerdi. Çok az yerdi. Ge-
celeri süt içer ve meyve al›rd›. 

Temizli¤e son derece dikkat eder, yemekten evvel ve sonra mutlaka ellerini y›-
kard›. 

Çok ince nüktelerle latife yaparlard›. Bir gün kalabal›k bir arkadafl grubu Öz-
den'de o Özden'in meflhur menemenini yerken kendileri geldiler. "Afiyet olsun"
dedikten sonra; "Ne yap›yorsunuz?" buyurdular. Arkadafllar da; "Yemek yiyoruz
efendim" deyince, "Eee. Bize buyur yok mu?" dediler. Arkadafllardan birisi; "Efen-
dim, sizinle beraber yiyoruz, sizi unutmuyoruz" deyince, mübarek insan tatl› bir
tebessüm/e; "fiöyle bir yer verin bakal›m. Biraz da biz sizleri unutmayal›m. Baka-
l›m nas›l oluyor?" diyerek çok latif bir espri yapt›lar. 
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CCiiddddii  iillggiiyyii  vvee  ggeerrççeekk  aallaakkaayy››  ççookk  sseevveerrlleerrddii..

Arkadafllardan biri Özden çal›flanlar›na turflu göndermiflti. Fakat o s›rada da
Özden'de turflu çok fazla idi. Mutfa¤›m›z›n turfluya ihtiyac› yoktu. O zaman bu-
yurmufllard› ki; "Bak›n bu arkadafl›m›z bizi seviyor ama bizimle ilgisi az. Zira ger-
çekten bizimle ilgisi olsa idi buran›n flu s›rada neye ihtiyac› varsa onu soracak ve
onu gönderecekti. O zaman da yapt›¤› ikram gerçekten bir ifle yarayacak ve tam
yerini bulacakt›." 

Onun için, kendisi bir yere gidece¤i zaman, bir arkadafl›n› ziyaret edece¤i za-
man neye ihtiyaç var onu ö¤renir ve hediyeleri o yönde seçerdi. 

O'nun her yönü gibi çocuklara olan sevgi, flefkat ve ilgisi de örnekti. Her ço-
cukla büyük bir insanm›fl gibi ilgilenirdi. Ziyaretlerinde çocuklara mutlaka ufak da
olsa hediye götürürdü. 

Her çeflit insanla gayet rahat ve sade bir flekilde muhatap olurdu. Kim olursa
olsun tabili¤ini ve sadeli¤in i hiç bozmazd›. Toplumun her kesiminde insanlar
onunla hiç yabanc›l›k çekmeden ilgi kurabilirdi. Hiç bir insan›n onunla muhatap-
l›¤›nda zorluk çekti¤i görülmemiflti. Her yeni tan›flan›n intibas› afla¤› yukar› ayn›
idi. Çok cana yak›n ve engin bir insan derlerdi. 

O'nun bir amirle bir memura, bir patronla, bir iflçiye karfl› tutumu ayn› idi. in-
sana insan olarak de¤er verirdi. 

O'nun indinde makam›n, nüfuzun, flöhretin, servetin, iktidar›n hiç önemi yok-
tu. Bu yönlerinden dolay› insanlara ayr›ca bir ayr›cal›kla muamele yapmazd›. Kar-
fl›laflt›¤› insanlar kim olursa olsun fakir zengin hiç fark etmezdi. 

‹nsanlar aras›nda zay›flar› daha çok tutar, onlara flahsiyet verir, onlar› güçlen-
dirirdi. 

O'nun meclisi, iyi insanlar›n seçildi¤i yer de¤il, her türlü insan›n iyi olma ye-
riydi. O her türlü insana kuca¤›n› açm›flt›. Ümitsiz insanlar O'nun yan›ndan gü-
venle dolu ayr›l›rd›. Kendilerine yeni bir flevk ve heyecan gelirdi. ihtiyarlar ruhen
gençleflir, günahkârlar gözyafllar› içinde gerçek insanl›k yoluna yönelirlerdi. 

O, her insan› ama her çeflit insan› merhamet, flefkat ve muhabbetle kucaklard›. 
0, büyük bir af deniziydi. 
Kendisine karfl› yap›lan tüm hatalar› affederdi. Hatta kendi aleyhinde bulun-

mufl olanlar› bile affederdi. 
Y›llard›r yan›nda bulunup O'ndan büyük faydalar gören ama takdirden düflüp

meclisinden uzaklaflan bir arkadafl›m›z flöyle anlatm›fllard›; 
"Tekrar dönüfl yapmaya karar verdim. Havaalan›na o yüce dostu karfl›lamaya

gittik. Ama bende bir heyecan, bir mahcubiyet duygusu… Y›llar sonra nas›l yüzü-
ne bakaca¤›m diyerek heyecanla ve biraz da tedirginlikle O'nu bekliyoruz. Uçak-
tan indiler. Havaalan›nda kendisini karfl›lad›k. Arkadafllarla ayr› ayr› kucaklaflt›lar.
Onunla karfl›lafl›nca tüm korku ve kuflku/ar›m gitti. Tedirginli¤im bitti ve sanki
dün ayr›lm›fl›z ve hiçbir fley olmam›fl gibi yine ayn› s›cak ve candan bir duygu ile
kucaklaflt›k. 
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Nas›l olmufltu? Ben de flafl›rm›flt›m. Demek ki o büyük insan›n yüre¤inde en
ufak bir k›zg›nl›k yoktu. O bizler gibi bir insan de¤ildi. Bizlere benzemiyordu." 

O yüce insan buyurdu ki; "Biz insanlara b›rak›n geçmiflleri ile on dakika evvel-
ki halleri ile bile muhatap olmay›z. Ön yarg›m›z kesinlikle olamaz. Karfl›m›zdaki
insan flu an nas›ld›r ona o hali ile bakar›z. 

Öyle ya y›llar›n düflman insan› o an karar verip dönüfl yapamaz m›yd›? 
"O halde kafam›zdaki hayale de¤il, geçmifle de¤il, gözlerimizin önündeki ger-

çeklere bakmal›y›z" derlerdi. 
O yüce insan›n sohbetine doyum olmazd›. Çok güzel, net, aç›k ve emin konu-

flurdu. 
Tecrübe etmedi¤i, tespit edip müspete ba¤lamad›¤› bir fleyi kesinlikle konufl-

maz ve tavsiye etmezdi. O'nun ömrü insan›, insan yarat›l›fl›n› ve yarat›l›fl kanun-
lar›n› incelemekle geçmiflti. 

Konuflmalar›nda kimseden al›nt› kattiyyen olmazd›. 
Zannediyorum, olabilir, v.b. gibi ihtimalli konuflmalara o'nun sohbetlerinde

rastlamak imkân› yoktu. Emin ve kesin konuflurdu. Tesirli idi. Bütün sorulanlara
çok aç›k ve net cevap verirdi. Sohbetlerinde aç›klad›¤› konular› o kadar güzel mi-
sallerle desteklerdi ki O'nun verdi¤i misal kadar, imkân› yok verilemezdi.

O kadar büyük meseleleri basit olarak herkesin anlayaca¤› flekilde anlatmas›
apayr› bir özelli¤iydi. fiiir gibi konufluyordu. Konuflmalar›nda dinleyen insan› an-
lat›yordu. O kadar genifl ve kapsaml› konuflurdu ki meclisinde bulunanlar›n hep-
si de kendi ihtiyaçlar›n› o sohbette bulur ve fikri g›dalar›n› al›rd›. 

O'nun meclisinde zaman sanki unutulurdu. Zihinler sade ve duru, anlay›fllar
aç›k, kalpler sevgi ile dolu olarak o'nun meclisinden ayr›l›n›rd›. 

O'nun anlatt›klar›n› bizler sanki daha önce biliyormufluz gibi zannederdik.
Ama sonra d›flar› ç›k›p etraf›m›za bakt›¤›m›zda o konular› kimsenin bilmedi¤ini
hatta duymad›¤›n› görürdük. 

O'nun anlatt›klar› insanlar›n kendi içleri, kendi özlemleri, duygular›, hasretleri
idi. içlerinden duyup da seçemedikleri ifadeye getiremedikleri duygu/ard›. O in-
sanlar›n içlerinin tercüman› idi. Herkes O'nun sohbetlerinde kendisini buluyordu.
O bak›mdan herkes O'na çok çabuk ›s›n›rd›. 

O yüce insan, sonsuz bir ilim deryas› idi. Bir söyledi¤ini bir daha söylemezdi.
O büyük bir kaynaktan ç›kan ça¤/ayan gibi gürül gürül ak›p gidiyordu. 

Bir konu hakk›nda defalarca konuflsa insanlara her konuflmas›nda yeni bir
pencere aç›yor ve hep de¤iflik aç›lardan o konuyu ayd›nlat›yordu. 

Kendisine her fleyin sorulmas›n› ister ve "söylediklerime delil isteyin" derdi.
"Delil vermezsem o söz gerçek d›fl›d›r. Onu kabul etmeyin" buyururdu. 

Bir konuyu anlafl›l›ncaya kadar anlat›r ve "çekinmeyin, yüz defa sorun, anlay›ncaya
kadar sorun, bir konuyu müspete ve kesinli¤e ba¤lamadan peflini b›rakmay›n" derdi. 

Kendisine eksikliklerinin söylenmesini ister; "Beni tenkit edin, kafan›za uyma-
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yan söz ve davran›fllar›m olursa nedenini sorun" derdi. 
Ezbere yaflaman›n düflman› idi. Zanna, meçhule ve hayale karfl› savafl açm›flt›.

Gerçekçi ve müspetçi idi… 
Onunla samimice konuflan insanda bir de¤iflme olur, kendisinde bir hüküm-

lenme, bir cesaretlenme meydana gelir, k›rk y›ll›k hatip gibi konuflmaya bafllard›. 
Onunla yeni tan›flan her insan›n içi insanlara karfl› sevgi ile dolard›. 
Zihinler durulur, taassup çemberi k›r›l›r, insanlar dar görüfllülükten ç›kar,

ufuklar› genifllerdi. 
O yüce insan, alt› milyara söyleyemeyece¤i sözü söylemezdi. O'nun sözleri pek ezberlen-

miyordu. Ancak ehemmiyet verenlerde o sözler tesir yap›yor ve ço¤al›yordu. 
O, sohbetlerinde ve eserlerinde insan hallerini anlat›yordu. O'nun sohbet ve

eserleri kafa ürünü de¤il, insan hallerinin ifadesiydi. Onun için eserler, her oku-
nuflta baflka türlü anlafl›l›yor ve insanlar›n de¤iflik yönlerine ›fl›k tutuyor ve cidden
önem vererek okuyanlar›n görüflleri geniflliyor, ufuklar› aç›l›yordu. O zamana ka-
dar fark edilmeyen yönlerini görüyorlard› insanlar. 

O'nun en büyük özelliklerinden birisi de bilinmeyen fleyleri bilinen fleyler gibi
çok sade ve anlafl›l›r bir flekilde anlatmas›yd›. 

O yüce insan, d›flardan hiç bir fleye benzetilemezdi
Herkes gibiydi ama O'nun kendine has bir cazibesi vard›. Tan›s›n tan›mas›n

her insan O'nu görünce tabii olarak O'na karfl› içten sayg› duyard›. Her gören
O'nda kendini görürdü. O'nun huzurunda baflka bir fleyin tesiri kalmaz sadece
O'nun tesiri olurdu. 

Nefesleri hayat verici idi. O'nun yan›nda insan ne olumda durursa o olumlar›
artard›. 

Kelam›n›n yap›c›l›¤› vard›. Gerçek inanc›m›zla "peki" diyerek sözlerini kabul
etmiflsek, o sözler aynen tahakkuk ederdi. 

‹nsanl›¤a yak›flmayan huylar› içten keserdi. 
Çok cana yak›nd›. O'nu ilk gören sanki yirmi Y›ll›k arkadafl› gibi görür ve öyle

hissederdi. O'na yak›nl›k duyulur, ha/en O'na herkes içini açard›. Yeni tan›d›¤› bir
insana iç açabilmek ne demek? O s›rdaflt›. Kendisine dert döken, iç açan hiç bir
kimsenin s›rr›n› bir baflkas›na duyurdu¤u, hatta hissettirdi¤i görülmemiflti.

O, bir ummand›. Onda her fley yok oluyordu. Öyle ki, o kadar s›rlardan, aç›l-
malardan sonra insanlar hiç bir etki alt›nda kalmadan Onunla çok rahat muhatap
oluyorlard›. 

Evet, o bir s›rdafl ahbapt›.
O, büyük bir âlemdi. Her fleyi biliyor, görüyordu ama hiç bir fley bilmiyormufl

gibi davran›yordu. 
Kiflinin kendisi söylemeden hiç kimseye sen flöyle sin veya flöyle yap›yorsun

dedi¤i duyulmad›. 
Müflavereye çok önem verirdi. Kendisi her meseleye mutlaka arkadafllar›yla ko-

nuflur, müzakere ederdi. 
Ehillere büyük de¤er verir ve onlar›n fikir ve görüfllerini de¤erlendirirdi. 
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Bilgiye sayg›s› sonsuzdu. Ö¤renmek dertlisiydi. Her yenili¤e aç›kt›. Arkadaflla-
r›n› her yenili¤i ö¤renmeye, teknolojinin bütün imkânlar›ndan istifade etmeye
yönlendirirdi. 

Altm›fl yafl›ndan sonra kendisi bilgisayar kurslar›na devam etmiflti. 
Da¤lar› ba¤ yapm›fl, fiifa ba¤›nda bofla ak›p giden küçük sular› toplayarak güç

oluflturup santral kurmufl ve elektrik enerjisi temin edilmiflti. 

O, bir azim insan› idi 
O, afl›lmaz yollar› aflm›fl bir azim insan› idi. O zorluklar›n insan› idi. O gerçek-

ten güçlüklerin insan› idi. 
Engelleri aflmak O'nun için zevk kayna¤› idi. Hayat›nda bin bir güçlük ve im-

kâns›zl›kla karfl›laflt› ama y›ld›¤› görülmedi, durdu¤u görülmedi, mücadelesini
gevfletti¤i görülmedi. Dahas› var en çok yapt›¤› duas›; "Yarabbim, beni düflman-
s›z b›rakma" idi. 

Mutlulu¤u, mücadelenin sonundaki baflar›dan elde edilen bir duygu olarak ka-
bul eder ve tan›mlard›. Onun için O'nun bütün hayat› mücadelelerle dolu geçti. 

0, insan tek de¤erdir. ‹nsan amaçt›r diyordu. Ve amaçl› insan afl›¤› idi…
0, büyük bir e¤itimciydi. Yaflay›fl› örnekliklerle dolu idi. Yaln›z sözle de¤il, 
Söylediklerini eksiksiz yaflayarak, çevresine örneklik ediyor ve yaflayarak e¤iti-

yordu. 
0, insan›, din, iman, vicdan, namus, izzetinefis, flahsiyet, haysiyet, fleref ve öz-

gürlük gibi gerçek de¤erlerin bütünü olarak kabul ediyor ve insanlar› insanl›k s›-
fatlar›yla dolu olmaya, bu gerçek de¤erleri, hayatta her fleyin üstünde tutarak ya-
flamaya ça¤›r›yordu. 

Çok sade bir yaflay›fl› vard› 
O'nun dünya h›rs› yoktu. Makam, iktidar, nüfuz, flöhret, servet peflinde de¤il-

di. Çok sade ve gösteriflsiz bir yaflay›fl› vard›. Kurdu¤u derneklerin ve kurulufllar›n
bafl›na hep arkadafllar›n› geçirirdi. 

Kendisi için hiç bir flahsi arzusu yoktu. O'nun içi hep arkadafllar›n›n yetiflmesi
için duygularla dolu idi. 

O, ulvi duygu ve duyumlar kayna¤› idi. 
O yüce insan, insan› insan oldu¤u için severdi. 
O, yerinde konuflur, ikram ve iltifat› kalp k›rmazd›. 
Kendisini de¤il, muhatab›n›, onun zevkini, huzurunu ve menfaatini düflünürdü. 
Hiç bir zaman kendisini hissettirmez, bencillik etmez, kendi bulufl, duyufl ve

sezifllerinden bile bahsetmez, daima muhatab›n› kucaklar, ondaki kabiliyetleri,
meziyetleri ve incelikleri arar bu/ur, onlar› söyler, onlar› över, onlar› yüceltirdi. 

Kendi derdini b›rak›p muhatab›n›n derdine koflar. 
Onlara kendi derdini, kendi ihtiyac›n› söylemez de kendisi onlar›n dertlerine,

ihtiyaçlar›na ve flikâyetlerine hal çaresi bulmaya koflard›. ° büyük insan, her insa-
na iyilik diler, her insan›n yüceli¤ini ister ve insanlar›n yücelifllerini görünce içten
sevinç duyard›. 
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HHeerrkkeessee  yyaarrdd››mm  eeddeerr  kkiimmssee  ddee  bbuu  yyaarrdd››mmllaarr››  dduuyymmaazzdd››..  
O'nun içi huzurla dolu idi. 0, huzurlu yaflay›fl›n› herkese tatt›rmak için bütün

gücüyle çal›fl›r, çabalar. Çareler bulur, s›k›nt›l›, yaflayan insanlar›n kalplerinin ter-
cümanl›¤›n› yapard›. 

0, hizmetine karfl›l›k beklemezdi. O'nun tek arzusu, herkesi kendisi gibi huzur-
lu yaflarken görmekti. 

‹nsanl›¤a hizmetten duydu¤u zevki, huzuru, milyarlara de¤iflmezdi. Huzur yo-
lunu bulmufltu. Onu sunmaktan baflka bir fleyle meflgul olmuyordu. 

Baflar›lara seyirci kalmamam›z› istiyordu 
O'nun tek arzusu huzurlu yaflayanlar›n say›s›n›n ço¤ald›¤›n› görmekti. 
O yüce insan, insanlar›n baflar›lara seyirci de¤il yar›flç› olmas›n› istiyordu. 
‹nsan olarak mevcudiyetimizdeki imkân f›flk›ran de¤erlerimizin aç›¤a ç›kar›l-

mas›n› ve görünmesini istiyordu. ‹nsanl›k de¤erini her fleyin üstünde tutarak, ken-
dimizi yenileyip, kendimize sayg› duyarak, özgürce yaflamam›z› istiyordu. 

‹nsan›n kendisine dönüp, kendisini tan›yarak derinliklerindeki büyük gücünü
görmesini istiyordu.

Tüm insanl›¤›n, insan gerçe¤ini temel almas›n› ve insan onuruna yarafl›r bir
ortamda yaflamas›n› istiyordu. 

O, insanl›¤a bir Ifl›kt› 
O'nun mesle¤i insan tan›makt›. ‹nsan› dört cephesiyle dünyada ilk defa o

meydana ç›kard›. Tüm insanl›¤a, insan tan›m› için genel ölçüyü o verdi. 
‹nsan derinli¤indeki güdümleri keflfedip, müspet olarak ortaya o koydu.
‹nsan›n, fizik yap›s›, kafa yap›s›, kiflilik yap›s› ve öz yap›s›nda meydana gelmifl,

tüm varl›¤›n emrinde ve hizmetinde bulundu¤u, kâinat›n en yüce ve en yetkili
varl›¤› oldu¤unu o tespit etti. 

Ciddiyet, dikkat, anlay›fl, takdir ve yarg›n›n kafa yap›s› etkenleri oldu¤unu,
inan›p inand›rmak, güvenip güçlendirmek, be¤enip be¤endirmek, sevip sevdir-
mek, say›p sayg› ile kabul edilmek güdümlerinin kiflilik yap›s›n› oluflturdu¤unu,
gerçeklik, güven, amaç, hakimiyet ve öz yarg›n›n da, öz yap›y› oluflturan temel
güdümler oldu¤unu keflfedip, kafa yap›s›, kiflilik yap›s› ve öz yap›y› müspet ola-
rak tan›tt›.

‹nsan›n, fiziksel ihtiyaçlar› gibi di¤er yap›lar›n›n da ihtiyaçlar› vard›r. Bunlar›n
da mutlaka karfl›lanmas› laz›md›r. Aksi halde bunal›mdan kurtulufl yolu yoktur di-
yerek, huzursuzlu¤un ve doyumsuzlu¤un gerçek kayna¤›n› gösterdi. 

‹‹nnssaann  ttiipplleerriinnii  oo  kkeeflflffeettttii  
Tipleri keflfederek, insanlar›n gölge, eflya, bitki, hayvan ve insan s›fatlar›nda

yaflad›¤› gerçe¤ini ortaya koydu. ‹nsan›n gölgelikten, eflyal›ktan, bitkilikten ve
hayvanca yaflay›fltan kurtularak, gerçek insanca yaflayabilmesinin yollar›n› bulup
e¤itimini kurdu. 

Küçük ak›l ile büyük insan, güçlü insan olunamayaca¤›n›, bunun için, akl›n
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güçlendirilmesi, gelifltirilmesi ve akla bir yön ve müspet bir dayanak gerekti¤ini
ortaya koydu. 

Akl›n kanunlar›n› buldu .. Akl›n nelerle beslendi¤ini, ne ile temizlenip durul-
du¤unu keflfetti. 

Müspet inançlar›n akl› besledi¤ini, gerçekçi bir insan sevgisinin de akl› temiz-
leyip durulttu¤unu gösterdi. 

Fikrin akl›n yak›t› ve ›fl›¤› oldu¤unu, fikirsiz akl›n çal›flamayaca¤›n› tespit ede-
rek, akl›n, ancak insan yarat›l›fl›na uygun müspet bir fikir ›fl›¤›nda sahibini gerçek-
lere götürebilece¤ini ortaya koydu. 

Güçlü zekâya nas›l ulafl›laca¤›n›n, an/ay›fl kap›s›n›n nas›l aç›laca¤›n›n, de¤er
yarg›s›n›n nas›l iflleyece¤inin kanunlar›n› bulup, sundu. 

S›k›nt›lar›n, üzüntülerin, ›zd›raplar›n, neflelerin, sevinçlerin kayna¤›n›n, insan›n
kendi düflünce, inan›fl ve kabulleri oldu¤unu keflfederek ortaya koydu. 

‹nsan vücudunun inançlar› oldu¤unu, inançlar› de¤iflmeden, duyufllar›n de¤ifl-
meyece¤ini, fikir olmadan da inançlar›n de¤iflmeyece¤ini gösterdi. 

‹nsan›n, düflüncelerinin ve tüm arzular›n›n sahibi oldu¤unu, düflünce ve arzu-
lar›n› yarat›l›fl›n›n gereklerini aç›klayan müspet bir fikrin ilkelerine göre biçimlen-
direbilece¤ini, yeni düflüncelerine kesin karar› ile sahiplik edece¤ini, karar›na da
ciddiyetiyle sahip olaca¤›n› keflfedip insanl›¤a sundu. 

‹nsan›n kalben kesin bir karar vermeden, istedi¤i yaflay›fl› elde etmesinin im-
kâns›z oldu¤unu, ciddiyet meflalesini hiç bir an elden b›rakmamas›n› tavsiye edi-
yordu. 

Ezbere yaflaman›n mahcubiyet tarlas› oldu¤u, tespitsiz, takdirsiz sevginin bo-
zulaca¤›, tan›madan inanman›n hayal oldu¤u, amaçs›z, iddias›z insan›n hareketli
ölü say›ld›¤›, hedefsiz insan›n gerçek iman sahibi olamayaca¤›, kesin karar olma-
dan hiç bir sahada baflar›ya ulafl›lamayaca¤› gibi gerçek yaflay›fl kanunlar›n› kefl-
fedip insanl›¤a sundu. 

Be¤enimli ve takdirli düflüncenin sahibini sürekli zevk içinde yaflatt›¤›n›, ku-
sur gören, be¤enimsiz ve takdirsiz düflüncenin de sahibine s›k›nt› kayna¤› oldu-
¤unu, ortaya koydu. 

"inanmadan evvel tespit ile bir dene, kendin tecrübe etmeden bu tamam de-
me" diyerek insanlar› tespiti i yaflamaya ça¤›rd›. 

"‹nsan demek, takdir edebilen demektir" ilkesini ortaya koydu. 
‹nsan›n, neye inand›ysa, inand›¤›n›n ad›na yaflad›¤›n›, kalbi ne ile dolu ise di-

ninin o oldu¤u gerçe¤ini tespit edip ortaya koydu. Kal›p dindar› olarak yaflamak-
tan kurtularak, gerçek, halis, özden dindar olman›n yollar›n› apaç›k gösterdi. 

Hayali, zanni, meçhuli inan›fllardan ar›n›p gerçekçi olarak yaflamakla, insan›n
güçlü, kudretli insan olabilece¤ini ve ancak güçlü insan›n her istedi¤ini yapabile-
ce¤ini, her istemedi¤ini de yapmayaca¤›n› ortaya koydu. 

‹nsan›n, kâinat›n en yüce ve yetkili varl›¤› oldu¤unu, tüm varl›¤›n da insan›n
emrine ve hizmetine sunuldu¤unu, insan›n flahsi flerefinin zerresinin tüm kâinata
bedel ve tüm kainattan de¤erli oldu¤u gerçeklerini tespit edip ispatl› olarak orta-
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ya koyan yine idi. 
‹nsan›n her fleyi ile Allah'›n (c.c) hayat›n›n içinde oldu¤unu, yaln›z takdiri ile

Allah'tan ayr›ld›¤›n›, Allah (c.c) neye ne de¤er veriyorsa insan›n da ona o kadar
de¤er vermesiyle Allah'›n (c.c) takdiriyle birleflece¤ini ve Allah'a (c.c) muhalefet-
ten kurtulup gerçek kul olabilece¤ini gösterdi. 

Kesin kararla bir hedefe yönelmifl ve tekleflmifl düflünce sahibine Allah'›n (c.c)
yard›m›n›n mutlak oldu¤unu keflfedip sunan o idi.

Nefes al›p veren can noktam›z›n, yaflatanla irtibat noktas› oldu¤unu, Allah'›n
(c.c) hayat›yla bizi o noktadan yaflatt›¤›n› ve o noktadan yaflatana dayal› ve ya-
flatan/a bir oldu¤umuzu gösterdi. 

Gövdenin insan›n evi, esas insan›n da bu evde yaflayacak olan ama hayal ola-
rak hep sa¤da solda, d›flar›larda dolaflan, gezginci oldu¤unu, ad›m›z›n o gezgin-
ciye kondu¤unu apaç›k ortaya koydu ve gerçek insan›n gövde olmad›¤›n› mücer-
ret bir varl›k ve yetki oldu¤unu gösterdi. 

‹nsan›n, Allah'›n (c.c) sahiplik s›fat› oldu¤unu, ömürlük amac›n›n da bunu
gerçeklefltirmek için ciddiyetle, gerçekçilik güdümünün el ele vermesiyle insan›n
sahipli¤inin gerçekleflece¤ini, ben flerefli sahip insan›m iddias› da, ciddiyeti uyan-
d›r›p gerçekçili¤e ba¤layaca¤›n›, bu iddian›n durdu¤u anda, ciddiyetin gerçekçi-
likten kopaca¤› ve kafa yap›s›n›n öz yap› uygusundan ayr›laca¤› kanunu keflfede-
rek insanl›¤a sundu. 

Yetkili sahip insan olman›n müspet e¤itimini ortaya koyan oydu… 
Sözleri kendine konuflup, kendine dinleyen, baflkalar›n›n kusurlar›na tak›lma-

dan, gördü¤ü eksik ve kusurla kendinde düzeltmeye bafllayan, hiç kimseden, hiç
bir sahada, hiç bir fley beklemeden, vicdan emirleri do¤rultusunda yaflamaya ka-
rar verip devam eden kiflinin çok çabuk e¤itilebilece¤ini ve k›sa sürede insanl›k ik-
tidar›na ulaflabilece¤ini gösterdi. 

‹nsan›n, ciddiyeti, ehemmiyeti ve takdiri nispetinde özünden güç alabilece¤i
yaflay›fl kanununu keflfedip insanl›¤a sundu. 

OO  yyüüccee  iinnssaann  

Dünyada efli benzeri bulunmayan, hiç bir yola benzemeyen, flimdiye kadar gö-
rülmemifl, duyulmam›fl ameliyat yetkisiyle. Kendisine baflvuran insanlar›, on daki-
ka gibi k›sa bir süre içinde can noktas›na ulaflt›r›p, noktas›yla birlem yaflaman›n
yollar›n› gösteren bir sonsuz maneviyat kayna¤› idi. 

Noktas›yla bir/em yaflaman›n yolunun e¤itim metodunu da içinde tafl›yan,
müspetler müspeti, gerçekler gerçe¤i, insan› her yönüyle tan›tan, insan›n öz ya-
p›s›n› keflfetmifl, Örgünöz Fikrini insanl›¤a arma¤an eden yüce bir ›fl›k, yüce bir
doruk. Gerçek bir ayd›nl›kt› O. 

Onun için, gururla, iftiharla, sevinçle O'nu ve O'nun fikrini insanl›¤a sunuyor
ve tan›t›yoruz. ‹nsanlar›n o yüce kaynakla tan›flmas›n› istiyoruz. 

Ne mutlu bize böyle ulvi gerçek bir fikrin içinde bulunuyoruz. Ne mutlu bize
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böyle yüceler yücesi bir doruk insanla tan›flm›fl›z. Ne mutlu. 

SSOONNUUÇÇ

O yüce insan, o aziz insan, o gerçek dost insan›n… ‹nsanl›k deryas›n›n ancak
bir k›y›s›ndan görebildi¤imiz, fark edebildi¤imiz yönlerini kaleme almaya ve sun-
maya çal›flt›k. 

O bir derya idi. O bir insanl›k hazinesi idi. O'nu bizim her yönü ile anlatma-
m›za imkân yok. Zira biz ne kadar›n› görebilmifl, ne kadar›n› takdir edebilmiflsek
ancak o kadar›n› anlatabiliriz. 

O, sonsuzluk deryas›, O ulvi his ve duygular›n kay-"'¤› bir yücelikti. Biz bu ka-
dar›n› gördük ve görebildikleri~iz kadar›n› sunduk. 

O yüce insanla tan›flt›ktan sonra flahsi olarak hayat›m›z de¤iflti. 
Nas›l bir insand›k? Hangi yolda idik? Nas›l bir insan olduk? O da ayr› bir in-

celeme konusu. 
Onunla tan›flmak bir flanst›, bir flerefli bizim için. Bir dönüm noktas› idi haya-

t›m›z›n... O andan sonra insanl›¤›m›z›n sorumlulu¤unu duyup, insanl›¤›m›zla if-
tihar ederek yaflamaya bafllad›k. 

O yüce insana ç›rak olmak, O'nun sohbetlerinde bulunmak bizim için flerefle-
rin en büyü¤ü idi. 

O yüce insan›n gerçek de¤erini görüp k›ymetini belki tam bilemedik. Ama te-
sellimiz o yüce insan›n gerçek vücudu olan, tertemiz kayna¤›ndan ç›km›fl Örgü-
nöz Fikriyle karfl› karfl›yay›z. Öyle bir hazinemiz var. 

O yüce insan, bizlere ve tüm insanl›¤a as›rlarca meflale olacak olan Örgünöz
Fikir Sistemini b›rakt›. 

O'nun fikri sönmeyecek bir meflaledir. Bu meflaleyi eline alanlar önlerini ay-
d›nlat›r ve gerçekleri görürler. 

O yüce ›fl›¤›n ilkelerini ciddiye al›p hayatlar›nda uygulayanlar, de¤er verdikle-
ri nispette yaflay›fllar›n› düzene koyar ve bir ömür her yerde ve her fleyde aray›p
da bulamad›klar› kalbi huzura ererler. 

Gerçi ölüm yüce dostumuz A. Kadir DURU hazretlerini aram›zdan zahiren
ay›rd›. Ama gerçekte o bizim için yafl›yor. ‹çimizde yafl›yor ve hep de yaflayacak. 

Çünkü biz O'nun erdemini sevdik. Biz O'nun flahsiyetini, ulvi meziyetlerini
sevdik. Fikrini sevdik. 

O'nun kiflili¤ini, flahsiyetini yak›ndan tan›d›¤›m›z için, ona her an koflacak ve
gelecek kuflaklara da sönmeyen bir ›fl›k olarak O'nu aktaraca¤›z. Ömrümüz olduk-
ça o yüce dost kayna¤›ndan ç›km›fl olan gerçek fikri insanlara sunaca¤›z. 

Kendi flahs›m›za Allah'›n (c.c) bize sundu¤u lütuflardan, iyiliklerden, ikramlar-
dan hiç birini yüce dostumuz A. Kadir DURU' nun dostlu¤u ile ölçemeyiz. 

Dünyaya yeniden gelsek, hatta on kere yeniden gelsek tercihimiz yine O'nun
gösterdi¤i gerçek insanl›k yolu olurdu. Ve yine o yüce insan›n dostlu¤u olurdu. 
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