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“DÜNYANIN
EN BÜYÜK KIYMET‹
‹NSANDIR.”

‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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SEVG‹
MANEV‹ HAYATIMIZIN
SUYUDUR.

Her insan›n arad›¤›
Candan sevgi ve sayg›d›r.
Sevgi
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“Benim ﬂu yak›n gönlüm,
Muhabbetle açar gülüm,
Sevgiyle olur seherim,
Geliﬂidir bu asl›m›n.
Olanlar hep düzüm düzüm,
Sevgiyle görür gözüm,
Muhabbetten süzüm süzüm,
Âdetidir bu asl›m›n.”
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HUZURUN KAYNA⁄I SEVG‹
Sevilmeye muhtaç olmayan hiçbir yarat›k olmad›¤› gibi, sevmeden de hiçbir
hareket ve zuhurat olmayaca¤› aç›k bir
gerçektir.
Yani her meydana gelen, sevginin
eseri oldu¤u gibi, varolmuﬂ, ortaya ç›km›ﬂ varl›klar›n da sevilmeye ›srarla ihtiyaçlar› vard›r, sevilmek isterler.
Her neye olursa olsun, varl›klara en
büyük ikram da sevmektir.
‹nsan sevmedi¤i bir iﬂi yapmaz, sevmedi¤i bir yere gitmez, sevmedi¤i bir ﬂeyi
yemez, içmez. Özetle hiçbir varl›k sevmezse hareket etmez. Esasen sevmek olmazsa, hayata gelmek ve hayat olmaz. Hayat›n manas› olan sevgi, iﬂte bu sevgidir.
Sevgiler ço¤al›nca aﬂk olur. Sevgileri
ço¤altmak da; alâka ile mümkündür.
Sevmek, aynen ac›kmak gibi bir içgüdüdür. His âleminde oldu¤u için duyulSevgi
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mas› hassasiyete ba¤l›d›r. ‹ﬂte bunun
için iç dünyas›na hassasiyetle, ciddiyetle
e¤ilmeyen ve dikkat etmeyen kimseler
de sevgi zay›ft›r.
Esasen 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 oluﬂundan, ne için yarat›ld›¤›n› bilmemekten
ve ondan istifade yok zannetmektendir. Hâlbuki her ﬂey yerine göre pek büyük iﬂe yarar ve sevilir.
Sevme, sevilme gayesinden haberi olmayan insanlar, gayesiz, gayretsiz, tembel ve karaktersiz olurlar.
Bir kimsenin sevgisini köreltmek, onu
öldürmekten daha ac› bir olayd›r. Birçok
zararl› ﬂeylerin ve kötülüklerin sevgi körelmesinden ileri geldi¤i aç›k bir gerçek-
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tir. ‹ster bilinsin, ister bilinmesin iyi olman›n da sevgi mahsulü oldu¤u tecrübelerle sabittir.
Sevgi dünyas› çok büyük, çok geniﬂ
bir âlemdir.
‹nsan›n içinde bir sevme hissi uyan›nca önce seveni, kendisindeki seveni bulmal›. Sevmek, fiziki vücuttan izhar oluyor
ama onda olmad›¤› aç›k. Çünkü gözleri
hiç görmeyen bir insan da seviyor. Ama
ölü, sevmek falan anlam›yor. O halde bu
iﬂler hayat çerçevesine ba¤l› can âleminde cereyan ediyor.
Seven gövde de¤il, iç vücuttur, gerçek
insand›r, cand›r.
‹nsan kalbi sevgi ile haﬂrolur ve ancak
gerçek sevgi ile tatmin olur.
O halde ten sevgisine de¤il, maddi
sevgilere de¤il, can sevgisine koﬂal›m ve
gerçek manevi tüm hayat› sevelim. Tüm
hayat›n sahibini sevmeye koﬂal›m.
Sevgi
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Geçici de¤erleri de¤il ebedi olan gerçek de¤erleri, ulvi meziyetleri sevelim.
Her ﬂey sevgi içindir. Çünkü gönül hayat› sevgidir. Sevgi hayatt›r. Sevgi hareketin kayna¤›d›r.
‹nsan›n kalbi sevgi ile doludur. Ama
nas›l sevgi diye sormaya, üstünde durmaya de¤er.
‹nsan›n kalbi madde, ﬂehvet, ﬂöhret,
mevki, nüfuz gibi geçici sevgilerle dolu
olursa o insan bir gün yenilir ve belli ﬂeyler için ﬂerefini fedaya mecbur kal›r.
‹nsan›n kalbi insan sevgisi ile dolu
olursa, o insan›n mahçup olacak, küçük
düﬂecek hiçbir yan› bulunmaz. Mahçup
olacak iﬂi, ﬂerefini her an takip etmeyenler yapabilir.
Sevmek hoﬂnutça yaﬂaman›n dünyas›, insanl›k olumunun künyesidir.
Seven, ama gerçekten seven, insan›
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seven mesuttur.
Seven esirger, seven korur, seven ba¤›ﬂlar, seven kusur görmez, seven yorulmaz, seven usanmaz seven daima güzel
görür. Sevenin her ﬂeyi candand›r. Seven k›r›lmaz. Seven sevilir, seven incelir.
Seven sevdi¤i ile bir olur. Seven sevdi¤inin tüm inceliklerini yans›t›r.
Bilinse de bilinmese de her insan›n
arad›¤›, candan sevgi ve sayg›d›r.
Say›larak sevilmek ne demek? Herkesin kalp kap›s› sana öyle aç›lacak ki, be¤enimli ve sayg›l› sevgiler içten içe ak›p
senin kalbine dolacak.
Kalbin insan sevgisi ile dolu yaﬂarken
seni tan›yanlar inanarak sevecek, sen de
her insan› maldan, paradan çok seveceksin. H›rs›n do¤ruluk h›rs› olacak, onurun dolup taﬂacak. Be¤enip, sayg›yla sevenlerin çok olacak.
Sevgi
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‹nsan sevgisi ile yaﬂarken, sevgilerin
muhabbetlerin deryas›, gönüllerin sultan›, kalplerin fatihi olacaks›n.
Sevgi ile yaﬂarken, paraya, mala tapmay›p insana k›ymet vereceksin. ‹nsana
k›ymet veriﬂin de önce kendinden baﬂlayacak. Sen kendi ﬂeref ve haysiyetini
maddeden önde tutacaks›n. Onun için seni kim olsa, sayg›yla be¤enerek sevecek.
‹çten ve candan, temiz bir sevgiyle
be¤enilerek sevilmek ne demek? ‹ﬂte
gerçek hayat budur. Tatl› hayat, doyulmaz, b›k›lmaz hayat... Bundan baﬂkas›
boﬂtur ve hiçtir hiç… Onun için tek bir
gerçek yaﬂay›ﬂ vard›r. O da kalbini gerçek insan sevgisi ile doldurarak yaﬂamakt›r.
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Sevginin izhar› beﬂtir:
Konuﬂmak,
Samimiyet,
Hizmet,
‹kram ve
Güvendir.

“Seven sevdi¤ine inand›¤› ve
güvendi¤i kadar hiçbir ﬂeye
inan›p güvenmez.”

Sevgi
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SEVEL‹M
Sevelim,
‹nsan isek insan›, dost isek can olan›,
gönül ba¤›ndan gül devﬂirip aﬂk› ile sunan› sevelim.
Sevelim,
Çal›ﬂmay› zevk eyleyip baﬂar›ya varan›, kardeﬂli¤i hak belleyip sinesini açan›,
do¤rular› kucaklay›p münaf›ktan bucak
bucak kaçan› sevelim.
Sevelim,
S›rlar›n› ekme¤ine kat›k edeni, cehaleti b›rak›p ayd›nl›¤a gideni, zalimlerin
üstüne ﬂahin gibi ineni, yoksul için can›
olsa vereni sevelim.
Sevelim,
Muhabbeti kayna¤›ndan kana kana
içeni, inançlar›n sa¤lam›n› seçeni, kötülü¤ü ayr›k gibi biçeni, söyleneni miskal ile
ölçeni sevelim.
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Sevelim,
Manay› maddeden yüce tutan›, tekâmülü gürz eyleyip münaf›¤a vuran›, haks›zlar›n karﬂ›s›na kale gibi duran›, ilim
Çin'de olsa aray›p da bulan› sevelim.
Sevelim,
Eli ile ete¤ine sahip olan›, kendi namusunu elde bulan›, dürüst yaﬂaman›n
tad›n› alan›, fesad›n yüre¤ine korku salan› sevelim.
Sevelim
Sevelim
Sevelim
O bir p›nar ki akar ha akar, o bir ateﬂ
ki yakar ha yakar…
‹nsan›z varl›¤›m›z sevgi üstüne. Sevelim dostlar sevelim, sevebilece¤imiz kadar.

Sevgi
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HUZURLU YAﬁAMAK ‹Ç‹N
PRENS‹PLER
• Bütün olaylar›n, iyi ve kötü cereyanlar›n sadece kendinden yine kendine zuhur etmekte oldu¤unu bilece¤iz.
• Her varl›¤›n mutlak sevilmek için tecelli etti¤ini ve muhakkak ilahi muhabbet
eseri oldu¤unu kabul ederek hepsini ﬂefkat ve muhabbetle kucaklayaca¤›z.
• Baﬂka insanlar›n eksik ve kusurlar›yla alakalanmak israf›ndan kaç›narak ilgimizi iç dünyam›zdaki (özümüzdeki) insanl›k kemaline yöneltip, dikkatimizi oradan ay›rmayaca¤›z.
• Her mahlûkun insandan bekledi¤i ﬂefkati, sevgiyi ve hizmeti gösterece¤iz ve
herkese yapt›¤›m›z iyiliklere, yard›mlara,
kendimizin mecbur oldu¤unu bilece¤iz.
• ‹yi, güzel ve do¤ru olan meziyetleri
hiç kimse yapmasa da biz yapaca¤›z.
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Bunlar› kendimizin yapt›¤›n› hesaba katmayarak kimseden bir ﬂey (teﬂekkür,
sevgi, takdir, övgü, vs.) beklemeyece¤iz.
Sadece duydu¤umuz yürek ferahl›¤›ndan tatmin olaca¤›z.
• Herkesi kendimizden üstün görece¤iz. Fakat ileride biz onu geçece¤iz gayretinden ayr›lmayaca¤›z.
• Daima yeniliklere aç›k olaca¤›z. Her
gün biraz daha iﬂlerimizi geliﬂtirerek
mesle¤imizde ilerleyece¤iz.
• Ö¤renmeye üﬂenmeyece¤iz. Anlamad›¤›m›z› anlay›ncaya kadar sorup, ilgilendi¤imiz konular› mutlaka müspete
ve kesinli¤e ba¤layaca¤›z.
• Dirençli bir zekâya sahip olarak engeller karﬂ›s›nda y›lmayan, azimli, iddial›, tuttu¤unu koparan, üzerine ald›¤› iﬂi
mutlaka en iyi ﬂekilde sonuçland›ran,
uyan›k, girgin, becerikli, bilgili, cesur ve
güvenilir insan olaca¤›z.
Sevgi
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• Hayat›m›z› güven üzerine kurarak,
hesaplar›m›z› sadece vicdan›m›za karﬂ›
verece¤iz.
• Sözlerimizi hayat›m›z pahas›na da
olsa yerine getirece¤iz.
• Her davran›ﬂ ve muamelemizle daima ince, zarif, kibar, güler yüzlü ve hoﬂgörülü olarak insanlar›n gönlünü kazanmay› gaye edinece¤iz.
• Allah'›n (c.c) insan›ndan hiçbir ﬂeyi
esirgemeyece¤iz. Elimizdeki tüm imkânlar› insanl›¤›n kalbi huzuru yolunda harcayaca¤›z.
• ‹nsan demek incelik, hassasiyet ve
zerafet demektir. ‹nsan›n bu yüce de¤erini
bir an olsun unutmadan hiç kimseyi incitmeyecek ve hiç kimseden incinmeyece¤iz.
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“‹nsan dünyan›n
en büyük k›ymetidir.”

“‹nsan hayat›n
en yüce de¤eridir.”

“Seven sevdi¤inin,
inceliklerini yaﬂat›r.”

Sevgi
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ÖZEN‹ﬁ
“Gönülden anlayabilsek,
Mevla'y› bir sevebilsek,
Bet görür mü hiç bu gözler,
Ettireni bilebilsek…
Bu gönüle girebilsek,
Hakk› burada bulabilsek,
Yâd kal›r m› böyle sözler,
Aﬂk ile bir nefes alsak.
Ay›plad›k kimi bilsek,
Ne söyledik ah bir bilsek,
Kendimize bu sözleri,
Yak›ﬂt›r›p söylemesek.”
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HUZURLU VE MUTLU
YAﬁAMANIN ‹LKELER‹
• Kendinden baﬂka kimsenin kusur ve
ay›plar›n› arama.
• Ayr›l›k zihniyeti güderek kin ve nefretle yaﬂama.
• Kendin tespit etmedikçe hiç kimse
hakk›nda söylenen kötü sözlere inanma.
• ‹nsanlara ve di¤er hadiselere karﬂ›
kötü zanlarda bulunma.
• Bilginlik, üstünlük tavr› tak›narak
baﬂkalar›n› küçük görme.
• ‹nsanlar› kendi benliklerini bulmaktan baﬂka ﬂeye teﬂvik etme.
• Vaktinde, s›hhatinde, maneviyat›nda, mali yönünde ve hiçbir ﬂeyinde israf
etme.
• Hiçbir durumda insanlar› i¤rendirecek ve neﬂe bozacak halde bulunma.
• Karamsar ve kötümser konuﬂma
yapma.
Sevgi
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• Sevmek ve sevilmek gayesinden gafil olma.
• ﬁartlar ne olursa olsun, hiçbir kimsenin güvenini sarsma.
• Hiçbir sahada, hiçbir kimseden, hiçbir ﬂey bekleme (sevgi, takdir, yard›m,
anlay›ﬂ, vs.).
• Baﬂkalar›n› yaﬂama, an›n› yaﬂa,
kendini yaﬂa. Kendini an›nla yaﬂa.
• Bir insan›n iki nefesinin aras›ndan
ayr›l›p geçmiﬂe veya gelece¤e gitmesi,
an›n› yaﬂamamas›, ölmesi demektir.

Bu gerçe¤i hiç unutma:
Huzurlu yaﬂamak istiyorsan, bu ilkeleri günlük yaﬂant›nda uygulayarak
prensip haline getir.
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ARANILAN HUZUR
K‹ﬁ‹L‹KTEN GELECEKT‹R
Kiﬂilik dedi¤imiz zaman akla önce
do¤ruluk ve mertlik gelir. Kiﬂilik sahibi bir
insan dedi¤imizde de katiyen yalan› olmayan, hilesiz, kat›ks›z, dürüst, hayat›n›
güven üzerine kurmuﬂ insan akla gelmektedir. Kiﬂilik gerçekleﬂmeyince, kimse
kimseyi can-› gönülden sevemez, kimse
kimseye yürekten inan›p, güvenemez.
Gerçek sevginin olmad›¤› yerde
birlik; inanc›n, güvencin, olmad›¤›
yerde de huzur bulunmaz.
Toplumsal bar›ﬂ ve ferdi huzur için tek
çare hiçbir hal ve ﬂart karﬂ›s›nda do¤ruluktan ayr›lmadan sevgi ile yaﬂamay› hâkim k›lmakt›r.
Dünyan›n en büyük k›ymeti insand›r.
‹nsan tek de¤erdir. ‹nsan amaçt›r.
‹nsan dünyaya kiﬂili¤ini gerçekleﬂtirip
ona ﬂahsiyet ve ﬂeref kazand›rmak için
Sevgi
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gelmiﬂtir.
Bunu gerçekleﬂtirecek güç de kendi
özünde mevcuttur. Dünyada insan için
imkâns›zl›k yoktur. En büyük imkân da
ak›ld›r.
Bu gerçe¤i kabul etmek insan olarak
yarat›l›ﬂ›m›z›n ﬂart›d›r. Dünyada hangi
insan ne yapabiliyorsa insan daha iyisini
yapabilir. Unutmayal›m ki kesin kararl› insan›n aﬂamayaca¤› hiçbir engel yoktur.
En mükemmel iﬂ baﬂaran, kendi özüne dayan›p, herkesten daha iyi yapaca¤›na inanand›r.
O halde kendimize dönelim, kendi akl›m›z›n, fikrimizin ve sahip oldu¤umuz
güçlerin de¤erini görelim.
‹nsan olarak istediklerimizi yapacak, istemediklerimizi de yapmayacak güç sahibiyiz. Bütün sorun bu gücü tan›y›p, de¤erlendirip, aksiyon haline döndürebilmektir.
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Derinliklerimizdeki güç de inanç e¤itimi ile aç›¤a ç›kar.
‹nsan›n gerçek vücudu inançt›r. ‹nsan
inanc›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. ‹nsan
sevgisiyle yaﬂar, inanc›yla hâkim olur.
‹nan›rl›¤›yla vard›r. Güvenciyle mutlakt›r. ‹nsan›n sahipli¤i ve hâkimiyeti inanc›yla tamlaﬂ›r. Müspet ve kesin inanç
akl›n besinidir. ‹nsan inan›rsa s›ca¤› so¤uk yapar, so¤uklar› da s›caklaﬂt›r›r. Kesin
inanc›yla insan, olmaz ﬂeyleri oldurur. ‹nanc› tam olmazsa olan ﬂeyler de bozulur.
Kesin inanç sonsuzlu¤a etki yapar. ‹nsan öyle bir varl›kt›r ki kalbinde kesin
olan inanc›, her varl›¤› hizmetinde tutmaya yeterlidir. ‹çten ve özden bir inanç
kuvvetli bir maneviyat ve güç yapar. ‹nsan›n asli inanc› büyük bir güç ve yetki kayna¤›d›r.
Her sahada var olmak, inançlar›n inSevgi
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sanda hal olmas› iledir. ‹nsan› ifade eden
olum: Tespit, de¤er ölçümü, o de¤eri takdir edip, ehemmiyet vererek kesin ve kati olan inanc›d›r.
Bir insan neye nas›l inan›rsa o inanc›na göre yapar ve öyle yaﬂar.
‹nsan, nas›l yaﬂayaca¤›na kesin karar
vermeden, o yaﬂay›ﬂ› imkân yok ki bulamaz.
‹nsan kendi kalbinin derinliklerinde kesinleﬂtirdi¤i karar üzerine yaﬂar ve öylece muvaffak olur. Karar veren insan kendisi karar›n› bozmad›kça o karar› hiçbir
ﬂey bozamaz.
O halde insanca yaﬂamaya kalbinin
derinliklerinden karar veren, ayn› verdi¤i
kararda yaﬂar. Kararl› insan karar›na göre
kendisine prensip çizer ve öylece kalbinin
karar›n› hareketleriyle de vücuda getirir.
Kalbin ve kafan›n tespit sonundaki karar da sabit durmas›yla baﬂar› mutlakt›r.
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Y‹⁄‹TS‹N
Amac›n güven kazanmaksa, namerdin karﬂ›s›nda mertli¤ini kale gibi, sahtekâr›n karﬂ›s›nda dürüstlü¤ünü p›rlanta gibi, riyakâr›n karﬂ›s›nda gururunu dimdik
tutmas›n› biliyorsan yi¤itsin.
Atalar›ndan kalan yüce de¤erlere t›rpan vurmaya kalkanlar›n bileklerine kelepçe isen, zalimin yüre¤ine burgu gibi,
mazlumun yüre¤ine “ bir gül bahçesine
girercesine“ girmeyi biliyorsan, dost gönüllere taht kurmuﬂ isen yi¤itsin.
Maddenin ﬂatafat›na insanl›¤›n katresini, kürkün saltanat›na tevazunun zerresini,
koltu¤un debdebesine nefse güvenmenin
inanc›n› de¤iﬂmez isen, küçükten ﬂefkati,
büyükten hürmeti esirgemiyor, ay›ya day›
demeden geçiyorsan köprüleri, yi¤itsin.
Bakma bulan›k suda bal›k avlamaya
kalkanlara. Bakma kuru ile birlikte yaﬂ›
Sevgi
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yakanlara. Bakma karanl›¤a kurﬂun s›kanlara. Bakma yükselmek için omuzlara
ç›kanlara. Herkes ad›m›n› yanl›ﬂ atsa da,
sen do¤rulara yönelip vakur ad›mlarla
yürümesini biliyorsan yi¤itsin.
Ekonomik oyunlara gelmiyorsan,
araﬂt›r›c›, geliﬂtirici güdümlerini aktifleﬂtirip, s›f›rdan imkanlanmay› baﬂar›yorsan
yi¤itsin.
Dilin susup elin konuﬂuyorsa, yaln›zlara arkadaﬂl›¤›, bezgine gayreti, ezilmiﬂe dirili¤i, küsküne bar›ﬂmay› ö¤ütlüyorsan yi¤itsin.
Ellerinde gayretin izleri, yüre¤inde milletinin sevgisi dolu ise yi¤itsin.
Amaçlanm›ﬂsan milletini dünyaya örnek ve öncü etmeye, milli ﬂahsiyet iddias› güdüp milletinin üstünlü¤ünü dünyaya
kabul ettirmeye yi¤itsin.
Bu yücelik sana senden gelmiﬂtir. Ata-
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lar›n, dedelerin yi¤itlik p›nar›ndan kana
kana içmiﬂtir. Sanma ki, iﬂ bitmiﬂ vakit
geçmiﬂtir. ‹ﬂte geçen zaman› geri döndürebilecek iddiada isen yi¤itsin.

Sevgi
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Huzurlu Yaﬂamak ‹çin
Kendinizden veya bir baﬂkas›ndan
naklen y›k›c› ve kötümser söz söylemeyin.
Tespit etti¤iniz hatay› bertaraf edin,
kimseye söylemeyin.
Haysiyet ve itibar k›r›c› konuﬂma yapmay›n.
Söz ve davran›ﬂlar›n›zla küçümser olmay›n.
‹bret için dahi olsa kötü örnek vermeyin.
Anne, baba, çocuklar ve yak›nlar›n›z›
yerecek sözler söylemeyin.
Konuﬂma ve davran›ﬂlar›n›zda bar›ﬂç›, övücü, onore edici, be¤enen, seven
ve takdir eden olun.
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