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“Ciddiyetli ve iddial› olan, bütün tutum ve davran›ﬂlar›ndan
güven, huzur ve sayg› ihraç
eder. Onun için, ciddiyetli insan
ﬂahsiyetlidir.”

‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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‹STE...
Boﬂa gezme bu dünyada,
Aﬂks›z burda harabolur.
Bir sultan bul, hemen ondan
G›dan iste, halin bildir.
Maneviyat ak›m›ndan,
Ehemmiyetle al›n›r,
Maneviyat sultan›ndan
Ciddiyetle pay al›n›r.

Ciddiyet
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KEND‹S‹N‹ ARAYANIN MEﬁ’ALES‹
‹nsan›n can teﬂkilat›ndan olan ciddiyet,
ömür boyu her an devam etmek ister.
Ciddiyetli insan diridir, özyap›s›yla uygun, her yan›yla baﬂar›l› olur. ‹nsan ciddiyetinde olmad›¤› zaman, ölü say›l›r.
Çünkü ciddiyetsizin ﬂahsiyeti olmaz.
Günümüzde, özyap›s›n›n di¤er gereklerine uygun yaﬂay›ﬂ› devam ettirmek yönünde olan bir ciddiyet anlay›ﬂ› olmad›¤›ndan, dikkatsizlik ve anlay›ﬂs›zl›k türemekte, bu terse dönüﬂler fertleri daha
çok bunal›ma itmektedir.
Ciddiyet; as›k surat ya da güleç yüz gibi yüzden anlaﬂ›lacak mesele de¤il, insan derinliklerinden duyulan hayati bir
güdümdür.
Ciddiyet; ölümle yaﬂam›n ayr›nt›s› demektir.
Ciddiyet; insan›n varl›¤›n› ispat eden
dirili¤idir.
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Ciddiyet; deyince akla kesin karar ve
toplu dikkat gelir.
Ciddiyet; önem duymakt›r.
Ciddiyet; insan›n de¤er yarg›s›n›n ölçüsüdür.
Ciddiyet; kafa teﬂkilat›n›n öncüsüdür.
Ciddiyet; kendini arayan›n meﬂalesidir.
Ciddiyet; görülmeyen insan›n ispat›d›r.
Ciddiyet; insan›n hayat karﬂ›l›¤›d›r.
Ciddiyet; insan vücudunun dörtte biridir.
Ciddiyet; büyük bir de¤erin ifadesidir.
Ciddiyeti devaml› olmayan›n vücudu olmaz.
Ciddiyeti olan diridir.
Ciddiyeti olan dikkatli olur.
Her an ciddiyetli olan, her an küçük
düﬂmeden yaﬂar.
Ciddiyet, özün güdümü olan gerçekçilikten uyan›r.
Ciddiyet
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Ciddiyeti gerçekçili¤e ﬂerefli insanl›k
iddias› ba¤lar. ‹ddia, ciddi inan›ﬂ ve gayeden do¤ar. Sürekli iddia, ciddiyeti
ayakta tutar. Gayesi do¤rultusunda olmayan›n iddias› da yoktur. ‹ddias› olmayan›n ciddiyeti de olmaz. Ciddiyetin olmad›¤› yerde insan bulunmaz. Sadece
ortada ﬂeklen insan gölgesi vard›r.
‹nsan›n yüceli¤ini ciddiyet gösterdi¤i
gibi, basitli¤ini de ciddiyetsizlik gösterir.
Ciddiyeti olmayan insan her zaman mahçup olmaya mahkûmdur. Ciddiyeti bilen
ve ciddiyetten ayr›lmayan insan ise hiç
de mahçup olmaz. Mahcubiyetten kurtulman›n tek kap›s› ciddiyettir.
Ciddiyeti olmayan›n kiﬂili¤i ya sakatlan›r ya da ölür.
Ciddiyeti olmayana hiç bir surette muhatap olunmaz. Ciddiyetsize muhatap
olan bir ömür boyu s›k›nt›ya gömülür.
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Ciddiyeti devaml› olmayan›n vücudu
olmaz. Ciddiyeti olmayanda terbiye ile
edep birleﬂmez.
Ciddiyetsizlerle su bile içilmez.
Ciddiyetsizden hiçbir hay›r gelmez.
Ciddiyetini tak›nmayan› hiç kimse
saymaz.
Ciddiyetsiz olan her gün alçal›r.
Ciddiyetsizden kaç›nmak selamettir.
Ciddiyetsiz hükümdar ciddiyetli uﬂaktan çekinir.
Ciddiyetli ve iddial› olan, bütün tutum
ve davran›ﬂlar›ndan güven, huzur ve
sayg› ihraç eder. Onun için ciddiyetli insan ﬂahsiyetlidir.
Ciddiyet sahibi insana her varl›k sevgi
ve sayg› duyar. ‹nsan denince akla; ciddiyet, takdir ve ehemmiyet gelir.
‹nsan›n inanc› ne kadar ciddi ise, kiﬂilik seviyesindeki ciddiyeti de ancak o kadard›r.
‹nsan›n yüceli¤ini ciddiyet ispat eder.
Ciddiyet
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Her türlü huzur ve refah, gerçek de¤erlere ba¤l›d›r. Gerçek de¤erler ise; namus taml›¤›nda toplan›r. Namus vücudunun etraf›; haysiyet, güven, inanç, gerçek
sevgi ve sayg›yla örülür. Bunlar›n hepsi
de ciddiyete ba¤l›d›r.
‹nsan ne kadar ciddi ise o kadar de¤erlidir.
Buna karﬂ›l›k, insan ne kadar ciddiyetsiz ise o kadar de¤ersizdir. Her yönden
ciddiyet olmayan yerde insan da yoktur.
‹nsan olmayan yerde namus taml›¤› bahis konusu olamaz.
Ciddi insan; her ﬂeyden önce haysiyetin gönlü yaﬂant›s›n›, inanç ve sayg›s›n›
yaﬂat›p, yaﬂayacak faktörleri ön plana
al›r ve hayat›n›n davas› edinir. O art›k
namus taml›¤› ad›na yaﬂar. Böylece toplumun gerçek huzur ve güven kayna¤›
olur. Ciddi insan; namus taml›¤› ad›na
yaﬂar. Gerçek hakk›n› korudu¤u gibi,
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maddi hak ve hukuklara da bütün mevcudiyetiyle titizlik eder. En ufak bir kaçamak
yapmaz. Çünkü yaparsa kendi ﬂahsiyetinden feda etmiﬂ olur. ﬁahsiyetini kaybeden insan›n da varl›¤› söz konusu de¤ildir.
Ciddi insan; ﬂahsiyetinden en ufak
bir zerre feda edemez. Çünkü ﬂahsiyetinin zerresinin milyarlar›n üstünde oldu¤unu gerçekten idrak etmiﬂ duruma gelir.
Ciddi insan; her iﬂini özden, içten ve
can› gönülden yapar. Herkes taraf›ndan
be¤enilen ve say›lan olur.
Ciddi insan; her iﬂini ve her sözünü
ciddiyetle ele al›r, ciddiyetiyle inan›r ve
ciddiyetle inceler. Ciddiyetsiz insan, hiç
bir ﬂeyi ciddiye almad›¤› gibi, olmad›k ﬂakalar da yapar.
Ciddi insan; ﬂaka yapar ama bu ﬂakas›nda yine bir ciddiyetlilik hâkimdir. ‹nCiddiyet
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san›n bütün yaﬂant›s›nda ciddiyet hâkim
oldu¤u zaman, insan›n de¤eri de o kadar
fazla artar. Ciddiyet sahibi insana, herkes sevgi ve sayg› duyar. ‹nsan, ciddiyeti nispetinde yücelir.
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YÜCED‹R C‹DD‹LER
Yücelir ciddiler, kamaﬂ›r gözler,
Gevﬂekler alçal›r, çevrilir yüzler,
‹ﬂi hayaliyle yapaduranlar,
Bakacak yüz bulamaz, sözle erirler.
Neyim diye yaﬂarlar, dönek acizler,
Hiç meydana ç›kamaz yüzün gizlerler,
Sinekten, gölgeden daha beterler,
Zavall› gövdeler… Kalpten çile çekerler.

Ciddiyet
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YAﬁAYIﬁ C‹DD‹YE ALINIRSA
En ﬂerefli varl›k olan, yüce yap›l› insan, de¤erini bulur, bütünlü¤ünü korur ve
yüceli¤ini ispat eden ﬂahaneli¤in zevkini
eksiltmeden art›rarak yaﬂar.
Bu yüce olumu yani hür ve gür olarak
özgürce, boynu dik, aln› aç›k, yüzü ak
olarak yaﬂamay› sa¤layan ve art›ran ciddiyet yani özdenlik, eksilten de ciddiyetsizliktir.
Ciddiyetsizlik eksi kiﬂilik yapar. Ciddiyet ise her an art› kiﬂili¤i geliﬂtiren, ﬂeref
ve yücelik kayna¤›d›r. Yaﬂamak ömür
ifadesidir. Ama yaﬂamak içinde yaﬂamak, bir de ölü yaﬂamak... Hangisi tercih
edilir? Adam›na göre de¤iﬂir. Hür ve gür
olarak özgürce yaﬂamak isteyenler tabii
ki özdenli¤i esas al›rlar. Ciddiyeti kendine meﬂ’ale edinirler.
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Hangi meslek ve konuda olursa olsun
ilerlemek için o konuyu ciddiye almak ve
onun üzerinde yo¤unlaﬂmak ﬂartt›r.
Baﬂar›l› olmak için konunun gerektirdi¤i bütün prensipleri ehemmiyetle takip
etmek laz›md›r. Baﬂar›n›n s›rr› prensipli
olmakt›r, disiplin içinde harekettir. Disiplinsiz ve prensipsiz hiçbir konuda baﬂar›ya ulaﬂ›lamaz ve o konunun ustas› olunamaz. Bu kesin bir yaﬂay›ﬂ kanunudur.
Bu bak›mdan insan, bir sanat›n gerçekten ustas› olmak istiyorsa, o konuyu hayat›n›n en önemli hedefi haline getirmesi
ve büyük bir ehemmiyetle ciddiye almas›
ﬂartt›r.

Ciddiyet
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TEMEL BUDUR
Gerçek gönül nizam› yürürlü¤e girmeli,
Kalbin huzuru mühim, özdenlik olmal›,
Bana yönetim gerek, muhabbetle olmal›,
K›ymet bilmek temeli,
Kendin sevmek olmal›.
Seven sevilir elbet, sevenlerden olmal›,
Gönül nizam› temel, takdirkârl› olmal›,
Bu iﬂ ciddiyet ister, ciddiyet olmal›,
Her ﬂeyde temel budur,
Cidden gerçek olmal›.
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B‹L‹RSEN-B‹L‹N‹RS‹N
Ne kadar ciddiysen o kadar vars›n,
Alakan boyundur, sevgin endam›n.
Oluﬂu gibi insan olmakta varsan,
Ummak-beklemek akla gelmesin.
Bilinirsen sen, insan bilinirsin,
Sevenini bilirsen, bil sevilirsin...

Ciddiyet
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‹NSANIN TADI NERDE?
Neden bunalmayal›m ki,
ﬁeklimiz insan!
Yaﬂay›ﬂ›m›z ne peki?
Kendi kendimize cevapland›ral›m.
Yaﬂay›ﬂ›m›z insandan baﬂka her ﬂey!
‹nsandan insan hareketleri ç›kmal›,
Bu çeﬂitli hareketler ne peki?
Bir konuﬂmaya baﬂlasak,
‹nsandan baﬂka her ﬂey konuﬂuruz,
Sinek hiç kal›r,
Bu konuﬂmalar karﬂ›s›nda…
Ticaretten söz açar,
Dedikodu ile bitiririz.
Baﬂkalar›n› tenkit ederken, Acaba kendimiz neyiz?
Baz› ﬂeyden kin tutar,
Bir deveye benzeriz.
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Baz› da inatlaﬂ›r,
Keçiden baﬂka olmay›z.
Baz› h›rsland›k diye,
Bir de köpekleﬂiriz.
Erkekli¤imiz tutar, horozlaﬂ›r dururuz.
K›zan arslan olunca,
Birden tavuk oluruz,
ﬁeklimiz insan ise,
Günde neler oluruz?
ﬁeklimize bu ispat,
‹nsanl›¤›m›z nerde?
Her ﬂeyin ilmi olur,
‹nsan›n ilmi nerde?
Çal›ﬂ, kazan, ye, iç de,
Yat›p, kalk›p iﬂe bak,
Bir beﬂli¤e de¤iﬂen,
‹nsan hat›r› nerde?
Ciddiyet
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Muhabbetten eser yok,
‹nsan›n tad› nerde?
‹hlâs hâkim olmadan,
‹nsan›n özü nerde?
Bu haller böyle olur,
Desek de, demesek de,
Fark›na da var›lmaz,
Karanl›k cehalette.
Uzun sözler iﬂitip,
Baﬂ›m›z a¤r›mas›n,
‹nsan evine gelip,
Ciddiyet tak›nmazsa,
Takdir ile e¤ilip,
Kendini bulamazsa,
Elbet bunal›m olur,
Gölgece yaﬂay›ﬂta.
‹nsan deyip geçilmez,
Onun hakk› yücelik,
Takdir ile olursa,
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Ciddiyette ayd›nl›k.
Hayatta hiç aldanmadan,
Yaﬂamas› mutluluk,
Allah'›n murad› odur,
‹nsan yüce olsun.
Saymakla tükenmez,
‹nsan yüceli¤i,
Ciddiyetsiz olunca,
Her gün kepaze olur,
Ciddiyet, takdir, duyum,
Bask› yapar s›k›ﬂ›r.
Her zaman can s›k›l›r,
Sebebi budur iﬂte.
Cehaleti defetmek,
Vakti geldi, geçiyor.
Takdir buyural›m ki,
Çok ﬂerefli insan›z.

Ciddiyet
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Kendimizi bilmeden,
Böyle basit kal›r›z.
Bu cehalet yüzünden,
Okumak para etmez,
Servet, mevki hiç gelir,
Bunal›mla yaﬂar›z.
‹nsan taktir etmezse,
Bunal›mdan kurtulmaz.
‹nsan gerçekli¤ine,
Ciddiyettir tek çare.
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‹NSAN‹
ANLAYIﬁ
Manevi zevk anlay›ﬂ›n
içindedir.
“Anlay›ﬂ;
dünle bugünü
birleﬂtiren köprüdür.
‹ﬂte bu olum zevklerin en
yücesidir.”
Ciddiyet
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Anlay›ﬂ; insan› ispatt›r. Anlay›ﬂ; insan›
ispat eden varl›kt›r. Bütün iliﬂkileri, iliﬂkilerin içerisindeki bilinen maksatlar›n anlam›n› tespit eder.
Has yap›daki anlay›ﬂ; ciddiyetin, dikkatin teﬂkilat›ndan olan anlay›ﬂt›r.
Bugün realitede zan, yorum ve benzetme al›ﬂkanl›¤› sebebiyle üzeri kapanan anlay›ﬂ, gere¤i gibi çal›ﬂmamakta,
bundan kiﬂiler aras› münasebetler bozulmaktad›r. Bozulan münasebetler de kiﬂiyi tekrar etkileyip gerçek anlay›ﬂtan daha
da uzaklaﬂt›rmaktad›r.
‹nsanlar›n tüm kavgalar›, tüm bunal›mlar›, tüm bedbahtl›klar›, karﬂ›l›kl› anlay›ﬂs›zl›ktan do¤muyor mu? ‹nsanlar birbirlerini anlasalard›, dert diye bir kavram
olur muydu? Kimi; arkadaﬂ›n›n, kimi; büyük babas›n›n, kimi; ö¤retmeninin, kimi;
ana ve babas›n›n, kimi de, tüm insanlar›n
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kendisini anlamad›klar›ndan ﬂikâyetçidir.
Her ﬂeyi yapmaya muktedir olan insan
neden bu kadar acizli¤e düﬂmüﬂ de bir
tek anlama olumunun esiri olmuﬂtur?
Biz, insan olarak insanl›¤›m›z› bilmezsek, kendimizi sadece kal›p olarak kabul
edersek; de¤il anlama duyumu, basit bir
olay›n dahi esiri olur ve kendi kendimizi
manevi idama götürürüz.
Anlamak, bir fikir veya sözü kendine mal etmek, o ﬂey hakk›nda kafam›zdaki bütün sorular› yok etmektir.
Anlamak; anlaﬂmak. Anlamak; özüne inmek. Anlamak; bir olmakt›r. Anlamak,
çok çeﬂitli olmakla beraber, genel olarak
beﬂ türlü olur:
1. Hayali anlama
2. Zanl› anlama
3. Benzetmeli anlama
4.Yorumlamal› anlama
5.Öz anlama
Ciddiyet
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Bizleri; yanl›ﬂa, kötü yola, dert edinmeye götüren, ilk dört çeﬂitten anlamad›r.
Hayali, zanl›, benzetmeli ve yorumlamal› anlay›ﬂlar tüm dertlerin ve tüm kavgalar›n kayna¤›d›r. ‹ﬂte biz bu dört türlü
anlama olumumuzu kendimizden atar ve
öz anlay›ﬂa yönelirsek, kendimizi mutlulu¤un içinde buluruz.
HAYALÎ ANLAMA
Zihin çok yorgundur. ‹nsan karﬂ›s›ndakini dinlerken, baﬂ›ndan beri dinlememeye haz›rd›r. Nezaketen olsun diye dinleriz ama karﬂ›m›zdakine gösterdi¤imiz
bu yalanc› nezaket, kendimize yapt›¤›m›z en büyük iﬂkencedir. Bir söz duydu¤umuz vakit, bütün hayal gücümüzü çal›ﬂt›rmaya baﬂlar ve bize söyleneni olmad›k ﬂekillere sokar›z. Yüz defa, bin defa
büyüterek kendimize mal ederiz. Bir ar-
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kadaﬂ›m›z bize gördü¤ü bir ﬂehri anlat›rken, kafam›zdan yüzlerce hayali ﬂekil geçiririz ama asl›nda o ﬂehir öyle midir? ‹ﬂte en büyük üzüntü; hayali anlamadan ve
bunun neticesi olarak da hayal k›r›kl›¤›ndan do¤maktad›r. Anlay›ﬂta hayali atarsak ne mutlu bize!
ZANLI ANLAMA
Zannetmek, insan hayat›n›n çöküntü
kaynaklar›ndan, en korkunç olanlar›ndan
birisidir. Zan, insan› nelere sürüklemez
ki? Kardeﬂi kardeﬂe düﬂman eder, dostu
küstürür, arkadaﬂ› a¤lat›r. Ana-babaya isyan ettirir ve hatta zay›f iradeli kimselerde
intihar olay›na kadar götürür. Bir ﬂeyi
zannederek anlam›ﬂsak, hayat›m›z›n en
büyük hatas›n› bir daha yapm›ﬂ›z demektir. Zanl› anlamada kesin karar ve
tam anlay›ﬂ olmad›¤› için, daima yanl›ﬂl›¤a sürükleniriz.
Ciddiyet
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Mesela, bizi seven birisinin sevgisini
tespit etmedi¤imiz için, bize bir iyili¤i dokundu¤u zaman; "Falanca, beni sevmiyor zannediyordum. Hâlbuki kimseden
görmedi¤im iyili¤i ondan gördüm" der,
yanl›ﬂ hareketimizi (zanl› anlay›ﬂ›m›z›)
kendimiz ortaya ç›karm›ﬂ oluruz.
Biz, istedi¤imiz kadar zannedelim, olaylar gerçektir ve zan ile yürümeyecektir.
Anlay›ﬂta zann› atarsak ne mutlu bize!
BENZETMEL‹ ANLAMA
Karﬂ›m›zdaki bize bir ﬂey anlat›r, biz
anl›yor görünürüz. Asl›nda o söylenen
söz hakk›nda bizde evvelce mevcut olan
ﬂeylerle, bize söylenen sözü benzetme
yoluna gitmiﬂizdir. Bir arkadaﬂ›m›z kara
sevdaya düﬂmüﬂ ve sevdi¤inden karﬂ›l›k
göremeyerek periﬂan olmuﬂtur. Biz de
daha önce sevmiﬂiz ve ayn› ﬂekilde kar-
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ﬂ›l›k görememiﬂizdir. Arkadaﬂ›m›z bize
sevgisini anlat›rken: "Tamam hakl›s›n,
seni çok iyi anl›yorum" deriz. Asl›nda
onun gibi yaﬂayamad›¤›m›zdan, anlayamay›z. Böylece, hem onu hem de kendimizi kand›rm›ﬂ oluruz.
Bir ﬂeyi biliyorsak, neden bir daha dinlemek ihtiyac›n› duyuyoruz? O halde, bilmiyoruz. Bir ﬂeyi bilmiyorsak, neden biliyormuﬂ gibi davran›p, benzetme yoluna
gidiyoruz? O halde, kendimizi aldat›yoruz. Benzetmeli anlay›ﬂta zihin biraz faaliyet gösterir, çal›ﬂma ihtiyac›n› hisseder ama kendi zarar›na. Benzetmeli anlama, insan› büyük ölçüde y›k›nt›ya götürür. Anlay›ﬂta benzetmeyi atarsak ne
mutlu bize!

Ciddiyet
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YORUMLAMALI ANLAMA
Zihin, anlama olumunu yaparken,
kendisini epeyce çal›ﬂt›r›r. Kafam›z›n
içinde kendimize sorular sorar›z, cevaplar veririz. O olay› veya sözü, bir ﬂeye
benzetmeye çal›ﬂ›r›z ve bu durum devam edip gider. Karﬂ›m›zdakine bir ﬂey
sordu¤umuz zaman, o sorunun cevab›
bizde zaten haz›rd›r. Bizdeki cevap ile
anlatan›n cevab›n› birbirine uygulamaya
çal›ﬂ›r›z ve bu sorular-cevaplar aras›nda
bocalar dururuz. Birinin bir hareketi veya
bir sözü, zihin tas›m›zda sanki kepçe
olur. Kar›ﬂt›r›r da kar›ﬂt›r›r, sonra yorulur
ve kesin bir sonuç elde edemeden orada
b›rak›r›z. "Bu hareket ﬂöyle olsayd› daha
iyi de¤il miydi? Bu sözü ﬂöyle söyleseydi
daha güzel olmaz m›yd›?" deriz. Kendi
fikrimizi, karﬂ›m›zdakinin hareket veya
sözüne uydurmaya çal›ﬂ›r›z.
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Yaﬂayan o, yaﬂatmak isteyen biz olduk mu; hiçbir ﬂey anlayamaz, zihin yorgunlu¤u ile ezilir gideriz. Yorumlu anlama, bizi as›l gayeden uzaklaﬂt›r›r, hiç ilgimiz olmayan çeﬂitli fikirlerin içine atar.
Anlay›ﬂta yorumu atarsak, ne mutlu bize!
ÖZ ANLAMA
Öz anlay›ﬂta zihin sadedir, durudur.
Kafam›z›n içinde anlamak iste¤inden,
dikkat ve samimiyetten baﬂka hiçbir ﬂey
yoktur. Her ﬂeyimizle karﬂ›m›zdakine yönelmiﬂ ve kendimizi söylediklerine vermiﬂ oluruz.
Karﬂ›m›zdakinin sözlerinden güzellikler ç›karmaya çal›ﬂ›r›z. Karﬂ›m›zdakinin
bir hareketine veya bir sözüne bütün dikkatimizi yöneltiriz.
Tenkit de¤il, takdir edilecek yönlerini
arar›z. Takdir, sevgiyi do¤urur. Sevgi,
Ciddiyet
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takdir gücünü geliﬂtirir. Zihin sadeleﬂir ve
anlay›ﬂ mükemmelleﬂir. Öz anlay›ﬂ›n en
önemli üç faktörü: Dikkat, samimiyet
ve takdirdir. Söylenen sözleri yerine getirmeye ve o sözleri kendimize gerçekten
mal etmeye çal›ﬂ›r›z. Bunlar›n sonucu
olarak, kendimizi anlama duyumunun
içinde öyle bir kaybederiz ki; karﬂ›m›zdaki ile bir oluruz.
Anlay›ﬂ o kadar tatl›, o kadar hoﬂ bir
duygudur ki insana ﬂahsiyet kazand›r›r.
‹nsan sevgisini geliﬂtirir. ‹nsan› mutlu k›lar. Anlay›ﬂ o kadar yüce bir duyumdur
ki, insan› insan yapar. Ne mutlu anlayan
insana!
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ANLAYIﬁ
Anlay›ﬂ gülümdür,
Ben onun bülbülüyüm.
Anlay›ﬂ Leylam’d›r,
Ben onun Mecnun'uyum.
‹nsani anlay›ﬂ kimde,
Ben onun meftunuyum.
Sadelik, güzellik, emniyet,
Kudret de hep ondan olur.
Âﬂ›klar›n maﬂukudur anlay›ﬂ,
Ariflerin marufudur anlay›ﬂ,
Anlay›ﬂta asla olmaz bir yanl›ﬂ,
Anlay›ﬂta; Kenan olur,
Yusuf olur, yaz olur.
Ciddiyet
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“Anlay›ﬂ, besinini manevi inançtan al›r."
"Anlay›ﬂ; insan› ifade eden koca bir
âlemdir."
"Anlay›ﬂl› kimse, anlay›ﬂ gösterir."
"Anlay›ﬂ göstermek; insanl›¤›n en
önemli ifadesidir."
Anlay›ﬂ o kadar tatl›, o kadar hoﬂ bir
duygudur ki; insana ﬂahsiyet kazand›r›r,
insan sevgisini geliﬂtirir, insan› mutlu k›lar.
Anlay›ﬂ o kadar yüce bir duyumdur ki insan› insan yapar. Ne mutlu anlayan insana…
YÜRÜ, HEM‹ YÜRÜ
Yürü, hemi yürü sevmiﬂim seni,
Çekmiﬂim eme¤i, övmüﬂüm seni.
Lezzet tad›nca unuttun beni,
Gevﬂek olma can›m, ciddiyettir sefa!
Ne dersin, ahbapl›k açar m› seni?
Ahbapl›ktan baﬂka ﬂey doyurmaz beni,
Ne yapsak bu böyle, aldatmam seni,
Gerçekten severim ciddiysen sefa!

