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Unutma ki:
Sen seni yok edersen ve
sen istemezsen seni kimse
var edemez.

‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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ÖLÇÜ
Gösteriﬂ, yokluk niﬂan›d›r.
Sahte insanlar gerçekçilerden farks›z
görünürler oysa onlar›n her tutum ve
davran›ﬂlar› içi boﬂ, kukla gibi aldat›c›d›r.
Bu insanlar ciddiyet ve dikkatle izlenilmezse pek çabuk aldan›l›r. Çünkü bunlar›n sohbetleri din yolunda, ahlak yolunda,
vahdet-i vücut yolunda, tasavvuf yolunda
gibi gözükmeleri çok daha aldat›c›d›r.
Sözlerini dinlerken basbaya¤› adam
san›rs›n›z. Oldukça ahlak, fazilet, keﬂif
keramet sahibi görünürler. Dindarlar gibi
dinlerinin gereklerini yüzeyden yaparlar.
Ama iﬂ ciddiye gelince görünüﬂlerinden
eser bulunmaz. Çünkü onlar›n içleri tamamen maddeye ba¤l›d›r.
Bunlar ancak elinde gerçek ölçüsü olmayan saf insanlar› aldatabilirler.
‹nanç ve Takdir
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Hâlbuki laflar›, sözleri, seçimleri ne
olursa olsun gösteriﬂ içinde oluﬂlar›, döneklikleri veya yalanlar› onlar› tan›maya
kâfidir. Uyan›k olanlar anlar.
GERÇEK MANEV‹YAT
Maneviyat; içten hükümlü olmay›, hiç
bir etki ve d›ﬂ tesir alt›nda kalmadan, vicdan emirlerine göre özgürce yaﬂamay›
temin eden iç dünya kuvvetidir.
Bugün ise maneviyat tamamen yanl›ﬂ
anlaﬂ›l›yor. Maneviyat denince, akla önce tembellik, kayg›s›zl›k, iddias›zl›k, gayesizlik, at›ll›k, uyuﬂukluk, aldanm›ﬂl›k,
acizlik ve miskinlik geliyor.
Gerçek maneviyat› hiç bilmeyenler ve
ezberinde olanlar maneviyat dâhisiyim
diye ortaya ç›karak, insanlar›n duygular›
ve iyi niyetlerini istismar ediyor; insanlar›
hayale ve meçhule yöneltiyorlar. Zihinle-
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ri açacak yerde daha çok köreltip kapat›yor, hür düﬂünceyi öldürerek zihin hassasiyetini yok ediyor, tefekkür kap›lar›n›
kapatarak gerçeklerin üstünü örtüyorlar.
Bugün maalesef maneviyat› afyonkeﬂli¤e benzetiyorlar.
Hâlbuki gerçek maneviyat; insanlar›
uyan›k, buluﬂçu, gece gündüz çal›ﬂan,
enerji küpü, dirençli, güçlü bir zeka sahibi yapar.
Gerçek maneviyat insanlar› geniﬂ görüﬂlü, ferah yürekli, esirgeyici, ba¤›ﬂlay›c›, hükümlü ve kalbi sevgi ile dolu hale
getirir.
Gerçek manevi çal›ﬂma; inanç ve fikirlerin insan yarat›l›ﬂ›n›n gerçek kanunlar›na göre düzeltilmesi, inançlar›n bu
yönde müspetleﬂmesi ve kesinleﬂmesi
çal›ﬂmas›d›r.
‹nanç ve Takdir
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Maneviyat, kesin karar, müspet inanç
ve gerçek sevgi gibi iç dünya besinlerinden al›n›r.
Gerçek maneviyatç›; inan›rl›¤›n›, güvenirli¤ini ve sayg›nl›¤›n› büyük bir ciddiyetle koruyan ve vicdan özgürlü¤ünü her
ﬂeyin üstünde tutarak yaﬂayan insand›r.
Uyan›k olal›m. Elimize gerçek ölçüleri
alal›m, aldanmayal›m.
SAM‹M‹ VE C‹DD‹ OLALIM
Samimiyetle kendimize döner ve bakarsak, görece¤iz ki ezbere yaﬂ›yoruz.
Tefekkür kap›lar›n› kapatm›ﬂ›z. Allah'›n
(c.c) verdi¤i en büyük nimet olan akl›m›z› çal›ﬂt›r›p, de¤er yarg›m›z› iﬂletmiyoruz.
Akl›m›z› olur olmaz ﬂeylerle ve baﬂkalar›yla meﬂgul edip, o büyük gücümüzü israf ediyoruz.
Derinliklerimizde sahip oldu¤umuz bir-
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çok yeteneklerimiz var. De¤er yarg›m›z›
çal›ﬂt›r›p, bu yeteneklerimizi aç›¤a ç›kararak, güçlü ve hükümlü yaﬂayam›yoruz.
Akl›m›z› çal›ﬂt›r›p, de¤er yarg›m›z› iﬂletemedi¤imiz için günlük yaﬂay›ﬂ›m›zda
yeterli olam›yoruz. ﬁüpheler, tereddütler,
tedirginlikler, korkular, çeﬂitli stresler içinde yaﬂ›yor; istemedi¤imiz, kendimize yak›ﬂt›ramad›¤›m›z yanl›ﬂ al›ﬂkanl›klar›m›z›n bask›s› alt›nda eziliyoruz.
Çünkü gerekli gücümüz yok. Tüm bu
sorunlar›n üstesinden gelecek gücü kendimizde bulam›yor, özümüzden alam›yoruz.
Kendimizi mahkûm ve tutsak etmiﬂ bir
sürü etkilerin, tutkular›n esareti alt›nday›z. Hür ve gür yaﬂayam›yoruz.
Tüm bu sorunlar›n üstesinden gelebilmek için güçlenmek, güçlenip kendimize
yeterli hale gelmek için de inanç e¤itimi
ﬂartt›r.
‹nanç ve Takdir
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VÜCUT ‹NANÇTIR
‹nsan, inanc›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹nsan› inançlar› yönetir.
‹nançlar ne kadar müspet, gerçek ve
kesin ise, insan o kadar güçlü ve baﬂar›l›d›r.
Hayat›n her yan› insan inanc›na ba¤l›d›r. Evi olan gövdesinde yaﬂayan, görünmeyen insan›n vücudu inançt›r.
‹nsan, inanc› kadar varl›k ifade eder.
Kesin karar ve kuvvetli inanç, insan›
direnç sahibi yapar.
‹nsan kendi derinli¤indeki yeteneklerini
ve güçlerini, inanc›n› gerçekleﬂtirmek ve
karar›n› kesinleﬂtirmekle ortaya ç›kar›r.
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‹NANCIN ÖNEM‹
‹nanç nedir? Bilinç, sevgi, güven kar›ﬂ›m› kabulleniﬂ yaﬂant› haline gelince o
yaﬂant›ya inanç denir. Daha koyulaﬂmas›na da iman denir.
‹nsan, iç dünyas›nda kararlar› ve
inançlar› ile yaﬂar.
‹nsanl›¤›n en kritik ve en önemli meselesi inanç meselesidir.
‹nsan âlemi için esasl› inanç, gerçek
inanç; hür düﬂünce ile tefekkür edip, tecrübe sonundaki karar›n kesinleﬂtirdi¤i
inançt›r.
‹nsan her ﬂeyi ve her konuyu inceleyecek, araﬂt›racak, tecrübe edip, müspete ve kesinli¤e ba¤layacakt›r.
‹ﬂte takdir sonunda, de¤er yarg›s›n›
iﬂleterek elde edilen kesin sonuç gerçek
inançt›r.
Aksi halde insan›n inançlar› ya kar›ﬂ›k
‹nanç ve Takdir
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olur ya da ﬂartlama ile oluﬂur. Her ikisi de
insanl›k için büyük zararlar do¤urur.
ﬁartlamadaki tehlike ﬂudur: Yanl›ﬂ bir
ﬂey, zararl› bir ﬂey bile çok tekrarlanmakla
kesin karar haline gelir. O inanç da içten
itiﬂ yapar. ‹nsanl›¤a en büyük tehlike bu tür
inançtan gelir. ‹kinci felaket ve tehlike ise
kesin karar haline gelmemiﬂ kar›ﬂ›k inançt›r ki; o tür inanç da pasiflik, at›ll›k, miskinlik yapar. ‹nsanlar› hareketsiz b›rak›r, hayattan kopar›r, hayalin kuca¤›na atar.
‹nsan kendi tespiti ile kendi takdiri ve
hür düﬂüncesi ile kendisi karar vermeli ve
o karar› ﬂeytanlar ordusu ile gelse dahi
bozamamal›d›r.
‹ﬂte müspet inanç, gerçek inanç, insana yak›ﬂan inanç budur.
Bizim u¤raﬂ›m›z; insanl›¤›n kar›ﬂ›k
inançla pasif kalmamas›, ﬂartlama ile de
alet olup kullan›lmamas› içindir.
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‹NANCIN KAYNA⁄I TAKD‹R
‹nsan› ifade eden olum; tespit, de¤er
ölçümü, o de¤eri takdir edip, ehemmiyet
vererek, kesin ve kati olan inanc›d›r.
‹nsan neye nas›l inan›rsa, o inanc›na
göre yapar ve öyle yaﬂar.
Müspet inanc›n kayna¤› takdirdir.
‹nsan, takdir edebilendir. Bu temel ilkeyi uykuda bile unutmamal›y›z.
‹nsanda ne kadar tespit ve takdir varsa; insan, o nispette insand›r.
TAKD‹R GÜDÜMÜ
Bilmek, anlamak, tan›mak, seçmek,
mukayese etmek, k›ymet biçmek, karar
verip kesinleﬂtirmek içeri¤indedir.

‹nanç ve Takdir
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TAKD‹R NASIL YAPILIR?
Alakalanmak.
Dikkat: Ciddiyetle dikkat etmek.
Z›tt›yla mukayese: Gerçekçe mukayese etmek.
Fark›n› bulmak: Ehemmiyetle fark›n›
bulmak.
Anlamak: ‹yice anlamak.
De¤erini tespit: Farklar›n neticesinde
en iyisinin de¤eri ne kadar iyidir?
K›ymetini takdir: K›ymet derecesine
kati bir karar, bozulmayan karar.
‹nsan demek; takdir eden demektir.
‹nsan, takdiri nispetinde yücelir.
Takdir; insan›n iﬂitti¤ini duyabilmesi,
bakt›¤›n› görebilmesi, gördü¤ündeki derinlikleri sezmesi, di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›p
aradaki farklar› ay›rmas›, bu incelikleri
görebilmesidir.
Takdirkârl›k (de¤erbilirlik), ilerlemeyi

13

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 takdir etmesini bilmeyen, de¤erleri kurutup, onlar›n yerine de¤ersizlik getirir.
De¤er bilmeden, takdirimizi iﬂletmeden, hiçbir varl›ktan istifade edemeyiz.
De¤er vermediklerimiz elimizden gider.
De¤erini görmedi¤imiz, k›ymetini bilmedi¤imiz her ﬂey elimizden gider. Gider
de bize piﬂmanl›k kal›r.
Gerçekten huzurlu, mutlu yaﬂamak istiyorsak, maddi ve manevi güçlü olmak
istiyorsak; takdir güdümümüzü harekete
geçirmeyi ve de¤er yarg›m›z› iﬂletmeyi
ö¤renmeliyiz.

‹nanç ve Takdir

14

MESLE⁄‹M‹Z TAKD‹RKÂRLIKTIR
Takdir: ‹yinin de, kötünün de derecelerini, etkilerini tam olarak tespit edip, kesin de¤erlerini net görüﬂle karara ba¤lamakt›r.
Takdir: Her ﬂeyi inceleyip gerçe¤e
ba¤lama sistemidir. Hayatta en büyük
zenginlik, takdirkârl›kt›r.
‹nsan; takdir edebilendir. ‹nsan, her
gördü¤ünü, her iﬂitti¤ini, karﬂ›laﬂt›¤› her
varl›¤› k›ymeti nispetinde de¤erlendirebilene, kullanabilene denir.
‹nsan›n takdiri çal›ﬂmad›kça, iradesi
kendi takdirinin emri alt›na girmedikçe, o
insan›n var olmas›na imkân ve ihtimal
yoktur.
‹nsan, ancak takdir ile mevcudiyetindeki güzellikleri yaﬂayabilir. Kiﬂi ne kadar
takdir edebiliyorsa, o kadar de¤erlidir. ‹nsan›n de¤eri, de¤eri tespit edebildi¤i kadard›r.
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Güçlü insanlar, sa¤lam takdir, sa¤lam
de¤erlendirme yapanlard›r. Kim olursa
olsun insan›n insanl›k derecesi, takdir
ediﬂi nispetindedir.
Onun için; insan olarak evvela kudretimizi uyand›raca¤›z. Yani takdir etmesini, k›ymetlendirmesini, k›ymetsize k›ymet
vermemesini ö¤renece¤iz.
Takdir yapabilmek için; hayalen de¤il,
gerçekçi olarak olaylara ve olumlara bakmak laz›md›r. Geçmiﬂlerden örnek almak, hâlihaz›rdaki durumumuzu gerçekçi gözle görmek, gelece¤i çok iyi keﬂfetmek ﬂartt›r.
Takdir etmek için, önemini bilmek laz›md›r. Ne kadar iyi, ne kadar kötü? Ne
kadar yararl›, ne kadar zararl›? ‹yi için
de, kötü için de önem duygusunun harekete geçmesi laz›md›r.
‹nanç ve Takdir
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‹nsan›n bir olay›, bir olumu takdir edebilmesi için, ciddiye al›p, önemle üstüne
bakmas› ﬂartt›r. Ciddiye al›p önemle e¤ilmezse, takdir edemez. Yani de¤erlendiremez, hayalde kal›r. Her konuyu ciddiye
alarak önem vermek laz›md›r ki; dikkat
harekete geçsin, tespitler gerçek olsun.
Her ﬂeyin kendine has bir de¤er k›ymeti vard›r ki; as›l zevk de o ﬂeyin de¤er
k›ymetini iyi bilerek, inceliklerini göre göre takdir etmektir.
‹nsan içinde bulundu¤u durumu ve sahip oldu¤u yüce k›ymetleri tespit edemez, takdirden aciz kal›rsa, hiç bir ﬂeyi
olmayanlar gibi acz içinde, kendini hiçe
sayarak yaﬂar. Bundan s›k›c› bir hayat
olabilir mi?
De¤erler üzerinde ciddiyetle duran
de¤erlenir. De¤eri bilinmeyen ﬂey yok
demektir. Onun için, sahip oldu¤umuz
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gerçek de¤erlerin üstüne önemle e¤ilelim ve onlar›n k›ymetlerini gerçekten takdir ederek hayat›ndan memnun, mesut
kiﬂiler olarak yaﬂayal›m. Böylece bu yolda de¤erlere de¤er katarak ilerlemiﬂ oluruz. De¤erleri daha de¤erli etmek bizim
elimizdedir. Bizim takdirimizi iﬂletmemize
ba¤l›d›r.
Bizim mesle¤imiz takdirkârl›k mesle¤idir. Bu meslek bize yetki kazand›r›r.
Takdirkârl›ktan elde edece¤imiz güçle
sahipli¤imizi yapar›z.
Takdir etmek sanat›n› bilenler için, hayat baﬂtan baﬂa bir k›ymettir. Takdir, sahibini sürekli zevk içinde yaﬂat›r.
Takdir idrakine ulaﬂan, zehiri ﬂeker
yapabilecek kudrete ulaﬂm›ﬂ demektir.
Aﬂk imandan, iman da takdirden do¤ar.
Aﬂk›n da, iman›n da, yetkinin de kayna¤› takdirdir.
‹nanç ve Takdir
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ALDANMADAN YAﬁAMAK ‹Ç‹N
"Gerçek takdir yapabilmek ve aldanmadan yaﬂamak için akl›n sa¤l›kl› ve
güçlü olmas› ﬂartt›r."
Hepimiz biliyoruz ki; insan, akl› nispetinde baﬂar›l› ve mutlu olabilir.
Ne yaparsak akl›m›z›n yeterlili¤ine ve
zekâm›z›n gücüne göre yapabiliriz.
Akl›m›z›n erdi¤i yere kadar gider, ötesine geçmeye de¤il, bakmaya bile korkar›z.
Biri daha ileri bir ﬂey söylerse iﬂitti¤imiz zaman hemen olmaz diye k›yametler kopar›r›z. Hâlbuki sonra o itiraz etti¤imiz ispata
gelip do¤ruland›¤› zaman mahçup olmakla
küçük ak›ll›, dar ak›ll› oldu¤umuzu görürüz.
Küçük ak›l ile büyük olunmaz. Bunun
için akl›m›z› sa¤l›kl›, bak›ml› hale getirip,
geliﬂtirmemiz laz›md›r.
Baﬂar› için, huzur için, aldanmadan
yaﬂamak için, saadet için bu ﬂartt›r.
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Gerçeklik yolunda, ezberik yaﬂamak,
hayal, zan, meçhul, aldatmasyon yok.
ﬁu yana git, bu yana git, ﬂu ol, bu ol
denmiyor burada.
Uyan gafletten, derin uykulardan da
akl›n› geliﬂtir, büyük ak›lla büyük insan ol
deniliyor.
Uyan›p, kendine gelen ve akl›n› geliﬂtirmek gere¤ini duyan kiﬂi ciddiyetle
önem verirse, de¤er yarg›s›n› çal›ﬂt›rarak
akl›n› k›sa sürede güçlü ve sa¤l›kl› hale
getirebilir.
‹dare edilen, istismar edilen, kullan›lan
de¤il idare eden; yönetilen de¤il yöneten
ak›l sahibi olur ve aldanmadan yaﬂar.
‹nsan için tek kurtuluﬂ: De¤er yarg›s›n›n iyi iﬂlemesi, akl›n›n sa¤l›kl› ve güçlü
olmas›d›r. Güçlü bir kafaya sahip olan insan›n en kar›ﬂ›k hadiseler bile zihnini kar›ﬂt›ramaz ve buland›ramaz.
‹nanç ve Takdir
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Kafas› özüne uygun çal›ﬂan insan›n
de¤eri, dünyan›n en büyük de¤eridir.
‹nsan dünyan›n en yüce, en ﬂerefli yarat›¤› oldu¤u halde bunu gerçekleﬂtirmek
çabas›na düﬂmezse, öyle bir insan›n hiçbir
ﬂeyinden hay›r gelmez ve ondan insanl›k
beklenmez. O bir gölgeden ibarettir.
Her insan ﬂöyle düﬂünmeli:
Gölge, eﬂya, bitki, hayvan de¤il tüm
bu varl›klar›n sahibi yüce insan›m.
Kudretim hepsinin kudretinin üstündedir. ‹radem bana aittir. O halde kendi irademi b›rak›p da kimsenin iradesine uymam.
Tespit etmeden hiçbir ﬂeye inanmam. ‹ﬂittiklerime hemen kan›p da söylentilerin gölgesi olmam. Kendi yarg›m› b›rak›p da baﬂkalar›n›n aleti durumuna düﬂmem.
Kendi de¤er yarg›m› iﬂleterek, kendim
de¤erlendirir, kendi ihtiyaçlar›m› (maddimanevi) kendim temin ederim.
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Kendimi kendim geliﬂtirir, kendim yetiﬂtiririm.
Her ne olursa olsun bu elimle tutup,
bu gözümle görmeden, bu kula¤›mla iﬂitip, kalbimle de tespit ve tasdik etmeden
evet ve hay›r diyemem, hiçbir ﬂeyi kabul
edemem.
‹nsan yüceliktir. ‹nsan hayat›n en büyük gücüdür. ‹nsan ﬂahsiyettir. ‹nsan
oluﬂta tüm varl›¤›n sahibidir. ‹ﬂte bugün
insanl›k için en önemli konu; kiﬂinin kendisine dönerek, akl›n› kendisine kullan›p,
bu büyük gücünü aç›¤a ç›karmas›d›r.
Gerçek manevi güç ve direnç; ancak
de¤er yarg›s›n› iﬂleterek elde edilir. Manevi güç, manevi direnç sahibi olan da
her engeli aﬂar, her sorunu çözer ve tüm
aldanmalardan kurtulur.
Ancak güçlü insanlar sömürülmekten
(maddi-manevi) ve kullan›lmaktan kurtulurlar.
‹nanç ve Takdir
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Güçsüzleri kim kimin elinden kurtar›rsa o kullan›r. Bunun için gerçekçi olal›m.
Uyanal›m, gerçek ölçüleri elimize alal›m
ve aldanmayal›m.
Kendimize dönelim. Kendi de¤erimizi,
yeteneklerimizi aç›¤a ç›karmaya koﬂal›m.
Unutma ki; sen güçlenmeyi, de¤erli insan olmay›, özgür insan olmay›, yükselmeyi ciddiye al›rsan her ﬂey sana yard›mc› olur.
Sana bu yolda herkes bir ›ﬂ›k olur. Yeter ki, sen samimi ve ciddi ol.
Güçlü insan, de¤erli insan, yüce insan, özgür insan, eksiksiz insan olmak için
ezbere yaﬂay›ﬂ› b›rak, akl›n› kullanarak
de¤er yarg›n› iﬂletmeye bak.
‹nsan, kendisini içinde bulundu¤u hallerden ancak inanç e¤itimini ciddiye alarak kurtarabilir ve güçlü insan olabilir.
Gerçek kurtuluﬂun ve özgürce yaﬂa-
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man›n tek yolu budur. Onun için akl›m›z›
çal›ﬂt›r›p, inanç e¤itimini ciddiye almazsak hiç kimse bizi kurtaramaz.
Ancak bu yoldaki karar›m›z›n kesinli¤i
ve devaml›l›¤›, kesin karar›n yan› s›ra da
azimkarl›¤›m›z ve ciddiyetimiz, güçlenmemizin kayna¤› olacakt›r.
Seni ancak yine senin azmin ve karar›n kurtaracakt›r.

‹nanç ve Takdir
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“Kainatlar› yedinde gizler dediler,
Her var› var›ndan sunar dediler,
Gerçek yaﬂay›ﬂ onda dediler,
Koﬂtum, arad›m, iman› buldum.
Kap›da bekçisi: Anlay›ﬂ, sezgi.”

