
 

İNSANIN MAHİYETİ 



İNSAN NEDİR

 
 Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık.” ayet-i kerimesinden anlaşılıyor ki, insan maddi ve 

manevi birçok yönden en güzel bir şekilde yaratılmıştır. 
 “İnsan; şu kâinat ağacının en son ve en mükemmel meyvesi ve aslî çekirdeği ve kâinatın özü 

ve kâinat sarayının en çok ikram edilen misafiri ve o saraydaki diğer canlılardan en yetkili kılınanı, 

en etkili varlığı ve kâinattaki  dünya  bahçesinde ve tarlasında, gelir-gider ekim-dikim işlerine bakan 

ve yüzer fenler ve binler san’ atlarla donatılmış en mes’uliyetli görevlisi ve kâinat ülkesinin bir 

denetleyicisi bir nevi dünyanın sultanıdır.   

 



Mesela; 
 

● İnsanın manevi cevherlerinin kaynağı olan ruhugüzeldir, 
● O ruhun elbisesi olan bedeni güzeldir, 
● Bir irfan meşalesi olan aklıgüzeldir, 

● Allah’ın varlığının şahidi olan vicdanı güzeldir. 
● Dimağıgüzeldir, zira orada zeka denilen pırlantanın parıltısı vardır. 
● Konuşması veifadesi güzeldir, düşünmesi ve hayali dahi güzeldir… 

 

 



İNSANIN TARİFİ ÜZERİNE 
 

▬Bilirsiniz ki, bir şeyin bütün yönleriyle tarifini yapmak, kolay değildir. Bazı 
filozofların insanı “Akıl sahibi bir varlıktır” diye tarif etmeleri insanın 
yaratılışındaki hikmetlere bakıldığında çok basit kalmaktadır.  

 

▬Çünkü o, kâinat kitabının adeta bir özeti gibidir. Allah’ın en çok ikram 
ettiği ve en aziz kıldığı bir eseri ve sevgilisidir. Evetinsan bir damla su iken 
okyanusları içinde barındıran mümtaz bir mahluktur. İşte bu açıdan 
bakıldığında insanı hakkıyla tarif etmek oldukça zordur. 
 

▬Cenâb-ı Hak, insana nihayetsiz istidat ve kabiliyet ihsan etmekle onu 
bütün mahlukattan üstün kılmıştır. O, Allah’ın öyle büyük bir nakşıdır ki, 
dünyanın süsü, Cennet’in çiçeği olmuştur. Yüce Allah, onu sevdiği gibi 
meleklerine de sevdirmiş ve meleklerine ona secde etmelerini emretmiştir. 
 
▬Allah’ın insana ikram ettiği nimetler, akılları hayrette bırakacak kadar 
büyüktür. Cenâb-ı Hakk onu âleme sultan ve yeryüzüne halife tayin etmiş, 
bir ucu ezelde diğer ucu ebedde olan dünya ve ahiretin ölçülerini ve hassas 
dengelerini onun için düzenlemiştir.  

 
▬Sevmek ve sevilmek en mühim bir hakikattir. Çünkü gönülleri süsleyip 
aydınlatan hep sevgi ve muhabbettir.“Sevilmek istersiniz seviniz. Sevmek 
bilmeyenler kendilerini sevdiremezler” sözü atasözü olmuştur. 

 



 



 

İlim,  
ilim bilmektir. 

İlim, 
kendin bilmektir. 

Sen  
kendini  

bilmezsin 
 

Ya nice okumaktır. 



 DOSTLUK  
Dostlar ırmak gibidir  

Kiminin suyu az, kiminin çok  
Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca  

Kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya  
 

İnsanlar vardır; üstü nilüferlerle kaplı,  
Bulanık bir göl gibi...  

Ne kadar uğraşsanız görünmez dibi.  
Uzaktan görünüşü çekici, aldatıcı  

İçine daldığınızda ne kadar yanıltıcı....  
Ne zaman ne geleceğini bilemezsiniz;  

Sokulmaktan korkarsınız, güvenemezsiniz!  
 

İnsanlar vardır; derin bir okyanus...  
İlk anda ürkütür, korkutur sizi.  

Derinliklerinde saklıdır gizi,  
Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız;  

Yanında kendinizi içi boş sanırsınız.  
 

İnsanlar vardır, coşkun bir akarsu...  
Yaklaşmaya gelmez, alır sürükler.  

Tutunacak yer göstermez beyaz köpükler!  
Ne zaman nerede bırakacağı belli olmaz;  

Bu tip insanla bir ömür dolmaz.  
 

İnsanlar vardır; sakin akan bir dere...  
İnsanı rahatlatır, huzur verir gönüllere.  

Yanında olmak başlı başına bir mutluluk.  
Sesinde, görüntüsünde tatlı bir durgunluk.  

İnsanlar vardır; çeşit çeşit, tip tip.  
Her biri başka bir karaktere sahip.  

Görmeli, incelemeli, doğruyu bulmalı.  
Her şeyden önemlisi insan, insan olmalı...  

 
İnsanlar vardır; berrak, pırıl pırıl bir deniz.  

Boşa gitmez ne kadar güvenseniz.  
Dibini görürsünüz her şey meydanda.  

Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda.  
İçi dışı birdir çekinme ondan.  

Her sözü içtendir, her davranışı candan... 

                                                           CAN YÜCEL 

 

 



 

NASIL BİR İNSAN OLAYIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabırlı 
olmalısın 

Pozitif 
düşünmelisin 

Çok dua 
etmelisin Şikayet 

etmemelisin Saygılı  
olmalısın 

 Az konuşup, 
çok okumalısın 

 

Dürüst ve  
mert olmalısın Güzel ahlaklı 

olmalısın 

İnsanlara ikram 
etmelisin 

İyilik 

etmelisin 

Münakaşa 
etmemelisin 

Hata yapınca 
özür dilemelisin 

Kendine 
güvenmelisin 

Duyarlı 
olmalısın 

Merhametli 
olmalısın 

Adaletli 
olmalısın Teşekkür 

etmelisin 

Yapıcı 
davranmalısın Kanaatkar 

olmalısın 

İnsanları 
sevebilmelisin 

Affedici  
olmalısın 

Doğru sözlü 
olmalısın 

Güler yüzlü,  
tatlı dilli 
olmalısın Küçüklerini 

sevip, büyüklerini 
saymalısın 

KENDİME 

NOT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENİ HOR GÖRME GARDAŞIM 
 

Beni hor görme gardeşim  
Sen altınsın ben tunçmuyum  
Aynı vardan var olmuşuz  
Sen gümüşsün ben sac mıyım 
 
Ne var ise sende bende  
Aynı varlık her bedende 
Yarın mezar'a girende 
Sen toksun da ben ac mıyım 
 
Kimi molla kimi derviş  
Allah bize neler vermiş 
Kimi arı çiçek dermiş 
Sen balsın da ben cec miyim 
 
Topraktandır cümle beden 
Nefsini öldür ölmeden 
Böyle emretmiş yaradan 
Sen kalemsin ben uc muyum 
 
Tabiat'a Veysel âşık 
Topraktan olduk gardaşık 
Aynı yolcuyuz yoldaşık 
Sen yolcusun ben bac mıyım 
 



 
İnsanlara bilgisizliklerini anlatmak imkansızdır.  

Zira bilgisizliği anlayabilmek için de bilgi lazımdır.  
O halde cahilliğini görebilen, cahil sayılmaz.  

 

 
Büyük insan,  

en yüksek mevkide iken tevazu gösteren,  
nüfuz sahibi iken affeden,  

kuvvetli olduğu zaman  
hak ve adalette bulunandır. 

 



 
HAYATIN ANLAMI 

 
 Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna kafayı takmış... 
 Bulduğu hiçbir  cevap ona yeterli  gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş.. 
Ama aldığı cevaplar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı olmalı diyormuş.. Ve 
herkese bunu sormaya karar vermiş.. Köy, kasaba, ülke dolaşmış, bu arada zaman da 
durmuyor tabii ki ... 
 Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona 
 -Şu karşı ki dağları görüyor musun, orada yaşlı bir bilge yaşar istersen ona git belki o 
sana aradığın yanıtı verebilir, demişler. 
 Çok zorlu bir yolculuk sonunda Bilgenin yaşadığı  eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri  
girmiş ve bilgeye hayatın  anlamının ne olduğunu sormuş .. 
 Bilge “sana bunun yanıtını söylerim  ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor” demiş 
.  Adam kabul etmiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir 
şekilde zeytinyağı doldurmuş. 
 -Şimdi çık ve bahçede bir tur at, tekrar buraya gel ... Yalnız dikkat et, kaşıktaki 
zeytinyağı eksilmesin, eğer bir damla eksilirse kaybedersin.. 
 Adam, gözü çay kaşığında, bahçeyi turlayıp  gelmiş. Bilge bakmış evet demiş "kaşıkta 
yağ eksilmemiş, peki bahçe nasıldı?" 
Adam şaşkın... 
- Ama demiş ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki... 
- Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun, kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel, 
demiş Bilge... 
Adam tekrar bahçeye çıkmış, gördüğü  güzelliklerle büyülenmiş, muhteşem bir 
bahçedeymiş çünkü ... Geri geldiğinde bilge adama "bahçe nasıldı" diye sormuş ... Adam 
gördüğü güzellikler karşısında büyülendiğini anlatmış. Bilge gülümsemiş "ama kaşıkta hiç yağ 
kalmamış" demiş ve eklemiş: 
- Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Ya sadece bir noktayı görürsün, hayatın akıp gider, 
sen farkına varmazsın... Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın, 
akıp giden zamanın anlam kazanır ... 
 

HAYATININ ANLAMI SENİN BAKIŞLARINDA GİZLİ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgide güneş gibi ol,  
 

Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,  
 

Hataları örtmede gece gibi ol, 
Tevazuda toprak gibi ol,  

 
Öfkede ölü gibi ol, 

 

Her ne olursan ol, 

ya olduğun gibi görün,  
ya göründüğün gibi ol... 



ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GERÇEĞİ 
 

Gösterdim,  
gördü anlamına gelmez. 

Söyledim,  
duydu anlamına gelmez. 

Duydu,  
doğru anladı anlamına gelmez. 

Anladı, 
 hak verdi anlamına gelmez. 

Hak verdi, 
 inandı anlamına gelmez. 

İnandı,  
uyguladı anlamına gelmez. 

Uyguladı,  
sürdürecek anlamına gelmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOĞRULUK 
Doğruluğu anlat, nedir doğruluk. 
Ki onunla insan, günü aydınlık. 

 

Bey dedi, gel gör ki, en doğru özü, 
Dili, gönlü ile bir olur sözü. 

 

Dışı içi gibi, içi de dışı, 
Bu insandır işte, tam doğru kişi. 

 

Yüreğini açıp, elde tutmalı, 
İnsan arasında utanmamalı. 

  

Doğruluk gerekir, kutluluk için. 
Doğruluğun adı, kişiyle bütün. 

 


