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Erdemli Düşünceler Zihinlerinizi Süslesin. 
 

Gözetmen H. David Burton 
Yönetici Gözetmen 

 
Dimdik ayakta durmamız ve Mesih’inkine benzer erdemleri ebedileştirmek için sıkı bir şekilde 
istikrarlı olmamız gerekir. 
 
 “Erdemli düşünceler sürekli zihinlerinizi süslesin; ardından kendinize olan güveniniz Tanrı’nın 
huzurunda güçlenecektir” (Ö&A 121:45). 12’inci yaş günüme yaklaştığımda, İlköğretim’den 
mezun olabilmem için birçok şartlara uymam gerekiyordu. Bu şartlardan bir tanesi, 13 İman 
Maddesini sırasıyla ezbere söylemekti. İlk on iki madde kolaydı, ama on üçüncüsü zordu. 
Erdemleri sırasına göre hatırlamak işi zorlaştırmıştı. Sabırlı ve ısrarlı bir İlköğretim öğretmenim 
sayesinde bütün erdemleri en sonunda ezberlemeyi başarabildim. 
 
Yıllar sonra, eşim ve çocuklarımla ilk evimize taşındık. Eski İlköğretim öğretmenimin 
komşumuz olacağını öğrendiğimizde şaşırmıştık. 40 yıl boyunca aynı mahallede oturmamıza 
rağmen, öğretmenim, bende öğrenme zorluğu olduğuna dair sırrımızı kimseyle paylaşmadı. 
 
 “Biz dürüst olmaya, doğru olmaya, iffetli olmaya, hayırsever olmaya, erdemli olmaya ve 
herkese iyilik yapmamız gerektiğine inanıyoruz; gerçekten Pavlus’un öğütlerine uyduğumuzu 
söyleyebiliriz—Biz her şeye inanır, her şeyi umut ederiz; birçok şeye dayandık ve her şeye 
dayanabilmeyi umut ediyoruz. Eğer erdemli ve güzel olan veya hayranlık uyandıran ya da 
övgüye değer bir şey varsa, biz bu şeylerin peşinden koşarız.” (İman Maddeleri 1:13).  
 
Bugün  “erdemler” diye adlandırdığımız kişisel özellikler ile ilgili konuşmak istiyorum. 
Erdemli özellikler Mesih’e inanan insanların hayatının temelini oluşturur ve insanın içinin dış 
görünüşüdür. Bu erdemlerin birçoğu İngilizce’de ity  [Türkçe’de lik] tamlaması ile biterek 
yazılır: dürüstlük, alçak gönüllülük, hayırseverlik, ruhsallık, sorumluluk, naziklik, bağlılık, 
vesaire.  Edebiyat kurallarına dayanarak, ben bu lik  ile biten erdemlere “lik” erdemleri diye 
atıfta bulunacağım. “Lik” bir son takıdır ki bir varlığın niteliğini, durumunu ya da derecesini 
ifade eder. 
 
Sadece etrafımıza bakıp toplumumuzda neler olduğunu görerek, erdemli kişisel özelliklerin son 
derece azaldığının farkına varabiliriz. Kalabalık yollardaki sürücülerin davranışlarını bir 
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düşünün. Trafik canavarlığı sık sık olur. Politik görüşmelerde naziklik diye bir şey yoktur. 
Dünya ülkeleri finansal ve ekonomik zorluklarla yüzleştikçe, bağlılık ve dürüstlüğün yerini, aç 
gözlülük ve rüşvet almış bulunmaktadır.  Eğer bir liseyi ziyaret ederseniz, orada genellikle kaba 
konuşulduğunu ve açık seçik kıyafetlerin giyildiğini görebilirsiniz. Atletler sportmenlik dışı 
birçok davranışlarda bulunurlar ve kamu önünde yasal olarak ya da ahlaki yönden başlarına bir 
problem gelmeden çok nadir alçakgönüllülük gösterirler. Nüfusumuzun büyük bir kısmı kendi 
dünyevi saadetleri için çok fazla kişisel bir sorumluluk üstlenmez.  Mali zorluklar çeken bazı 
insanlar maddi yönden gücü yettikleri ihtiyaçlar için para harcayacaklarına,  doymak bilmeyen 
isteklerini tatmin edecek parayı ödünç veren bankacıları ya da kredi verenleri suçlarlar. Ara sıra, 
iyi şeyleri desteklemek için gösterdiğimiz cömertlik, ihtiyacımızdan daha fazla şeylere sahip 
olma hevesimiz yüzünden azalır. 
 
Kardeşlerim, toplumu hemen hemen her yönden saran ve bulaşıcı olan erdem sıkıntısının bir 
parçası olmamız gerekmez. Eğer Mesih’e-odaklı erdemleri bırakan dünyanın peşinden gidersek, 
sonuçlar feci olabilir. Ebedi sonuçları olan kişisel inanç ve bağlılık azalacaktır.  Aile 
dayanışması ve ruhsallık ters yönde ilerleyecektir. Toplumdaki dinsel etki azalacak ve hukukun 
egemenliği zorluklar yaşayacaktır, belki de bir kenara atılacaktır. Doğal insanı hasta eden bütün 
bu belaların tohumları sırf Şeytan’ın ziyafet çekmesi için ekilmiştir. 
 
Dimdik ayakta durmamız ve Mesih’inkine benzer erdemleri, hatta günlük hayatlarımızdaki “lik” 
erdemlerini ebedileştirmek için sıkı bir şekilde istikrarlı olmamız gerekir. Erdemli nitelikleri 
öğretmek, ilgilenen ve iyi bir örnek sergileyen anne ve babanın sayesinde evde başlar. İyi bir 
anne ve baba örneği, anne ve babaya benzemeyi teşvik eder; kötü bir örnek sergilendiğinde 
çocuklar anne ve babanın sözlerine aldırmazlar ve bu kötü örneğin yayılmasına sebep olurlar.  
İkiyüzlü bir örnek olmak güvenirliği yok eder.  
 
Sekiz yaşındaki Megan piyano çalmayı seviyordu. Geçenlerde piyano öğretmeni her gün pratik 
yaptığı takdirde ona ödül olarak bir çörek vermeyi teklif etti. Öğretmen çörek kazanıp 
kazanmadığı öğrenmek için Megan’ı hafta içinde arayacağını söyledi. Eğer o gün pratik 
yapmışsa, ödülü kazanacaktı. Megan’a telefon geldiğinde, Megan evde değildi, rapor veremedi. 
Her zamanki haftalık derste öğretmen Megan’a pratik yapıp yapmadığını sordu, Megan 
yaptığımı zannediyorum diye yanıt verdi ve ödülü aldı. Megan’ın annesi çöreği gördüğünde, 
Megan’ı sorguladı ve dürüst olması gerektiğini anlamasına yardımcı oldu. Annesinin teşviki ile 
Megan özür dilemek için öğretmenine telefon açtı. Öğretmen ve öğrenci birbirleri ile görüştüler, 
müzik teorisi yazısını tamamladığı için Megan’ın ödüle hak kazandığı ortaya çıktı. Bilge, 
anlayışlı anne ve babalara şükürler olsun ki böyle değerli dersler uzun bir zaman hatırlanacaktır. 
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15 yaşındaki torunumuz Ben, büyük bir kayak meraklısıdır, birçok karşılaşmalara katılmış ve iyi 
sonuçlar almıştır. Idaho’daki bu yarışmaların birisinden önce anne ve babası ona okuldaki 
notlarının yarışmalara katılıp katılamayacağını belirleyeceğini hatırlattılar.  Sun Valley’de bir 
daire ayırtıldı, dedesi ve nenesi gelmeyi planlıyorlardı; Ben heyecanla hem kendisinin hem de 
anne ve babasının umut ettiği yüksek akademik hedeflere ulaşmak için çaba gösteriyordu. Ama 
sonunda hedefine ulaşamadı. Ben kayak karşılaşmasını kaçırdı ve Genç Kayak Olimpiyatlarına 
hak kazanmak için gerekli puanları alamadı, ama sorumluluğun ve mesuliyetin değerini öğrendi. 
Kararlı bir şekilde davrandıklarında, anne babalar öğretmeye çalıştıkları çocuklarından daha 
fazla acı ve ıstırap çekerler.   
 
Başkan James E. Faust, dürüstlüğün birçok erdemin kaynağı olduğunu öne sürdü. Dürüstlüğü 
“ahlaki değerlerin kurallarına sağlam tutunmak” olarak nitelendirdi. Aynı zamanda “dürüstlük 
bir ışıktır ki disiplinli bir vicdanda parlar; o içimizdeki vazifenin gücüdür” diye önerdi 
(“Integrity, the Mother of Many Virtues,” Speaking Out on Moral Issues [1998], 61–62). Eğer 
birisinin dürüstlüğü eksikse, o kişinin erdemli özellikler göstermesi zor olur. Dürüstlük olmadan, 
doğruluk çoğu zaman unutulur. Eğer dürüstlük yoksa nezaket azalır. Eğer dürüstlük önemli 
değilse, ruhsallığın korunması zor olur. Eski Antlaşma zamanlarında, Musa, İsrail çocuklarına 
şöyle öğüt verdi, “Eğer bir adam Rab’be adak adar ya da ant içerek kendini yükümlülük altına 
sokarsa, verdiği sözü bozmayacak, ağzından her çıkanı yerine getirecektir” (Çölde Sayım 30:2). 
 
Başkan Thomas S. Monson birkaç yıl önce bize şunu hatırlattı ki “insanların çoğu ağırbaşlılığın, 
doğruluğun ve dürüstlüğün öç ve öfkeden daha önemli olduğunu öğrenseler, çaresiz 
davranışlarda bulunmazlardı;  eğer saygı ve nezaketin sonuçta başkalarına başarılı olmaları için 
daha fazla şans tanıyacağını anlamış olsalardı” (“Family Values in a Violent Society,” Deseret 
News, 16 Ocak 1994, A12,  “Finding Peace,” Liyahona, Mart 2004, 4’den alıntı). 
 
1. Dünya Savaşı’nda Kaybolan Taburu ya da İsrail’in kaybolmuş on kabilesini duymuş 
olabilirsiniz; belki de J.M Barrie’nin oyunu Peter Pan’deki Kaybolmuş Çocuklar’dan haberiniz 
olabilir. Michael McLean’in “Unutulmuş Noel Şarkıları” adlı albümünü de biliyor olabilirsiniz. 
Erdemli özellikler, özellikle de “lik” erdemleri, hiçbir zaman unutulmamalı veya bir kenara 
bırakılmamalıdır. Eğer erdemler unutulursa ve bir kenara bırakılırsa, bunlar kaçınılmaz bir 
şekilde “kaybolmuş erdemler” olacaklardır. Eğer erdemler kaybolursa, aileler büyük bir ölçüde 
zayıflayacak, Rab İsa Mesih’e olan kişisel inanç azalacak ve önemli ebedi ilişkiler tehlikeye 
düşecektir. 
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Genel olarak uygulanan erdemli özellikler Şeytan’ın topluma yapışmış sıkı pençesini gevşetebilir 
ve onun yürekleri, akılları ve ölümlü insanların ruhlarını ele geçirmek için kurduğu sinsice planı 
bozabilir. 
  
Şimdi erdemli, güzel olan veya hayranlık uyandıran şeyleri kurtarma ve muhafaza etme 
zamanıdır. Erdemli düşüncelerin zihinlerimizi süslemesine sürekli izin vererek ve kendi kişisel 
hayatlarımızda erdemli özellikler geliştirerek, toplumlarımız ve kurumlarımız düzelecek, 
çocuklarımız ve aileler güçlenecek ve inanç ve dürüstlük kişisel hayatlarımızı kutsayacaktır.  
 
Cennetteki Babamız’ın çocuklarından dürüstlüğü, nazikliği, bağlılığı, hayırseverliği, cömertliği 
ve ahlaklılığı ve tüm “lik” erdemlerini uygulamalarını beklediğine tanıklık ederim ve bunları 
duyururum.  Dilerim, bunları yapma kabiliyetimiz olur,  fırsatları yakalayıp sorumluluklarımıza 
göre hareket edecek şekilde alçakgönüllü oluruz;  İsa Mesih’in kutsal adıyla dua ediyorum, 
amin. 
 


