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Homo sum 
Humani nihil 
A me 
Alienum puto  
 
Mademki insanım, insanla ilgili hiçbir Ģeye yabancı kalamam.. 

Roma‟lı Ozan Terentius, MÖ 2. yy 

EMPERYALĠZMĠN EN BÜYÜK KORKUSU HALKLARIN KARDEġLĠĞĠ, 
EN BÜYÜK HAYALĠ HALKLAR ARASI NEFRET ve DÜġMANLIKTIR.. 

Savaş değil, barış  
Çatışma değil, diyalog  

Çifte standart değil, adalet  
Üstünlük değil, eşitlik  
Sömürü değil, işbirliği  

Baskı ve tahakküm değil, insan hakları özgürlükler ve demokrasi.. 
 

Her ne arar isen insanda ara  
Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir.. 

Hararet nardadır sacda değil 
Keramet baştadır taçta değil (Hacı BektaĢı Veli) 

 
Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda, 
Bülbüller şevke gelir gül açar bağrımızda, 

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda, 
Aslanla, ceylanlar dosttur kucağımızda.. 

 

• İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır, İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.  
Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.  

 
HacıbektaĢ-ı Veli 

 
# ġeriatta; bu senin, bu benim 

# Tarikatta; hem senin, hem benim 
# Hakikatte; ne senin ne benim 

 
Kitabım insan, Kâbem sevgi, tapınağım gönüldür.. Mevlana Celalettin Rumi 

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duygu ve düşünceleri paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana 
 

 Yüz'de ısrar etme, doksan da olur  

İnsan dediğinde, noksan da olur..  

Sakın büyüklenme, elde neler var..  

Bir ben varım deme, yoksan da olur. 

Hatasız Dost Arayan, DOSTTAN da olur... 

(Mevlana C. Rumi) 

Açlığa sabredersin adı "oruç" olur.  
Acıya sabredersin adı "metanet" olur.  
İnsanlara sabredersin adı "hoşgörü" olur.  
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Dileğe sabredersin adı "dua" olur.  
Duygulara sabredersin adı "gözyaşı" olur.  
Özleme sabredersin adı "hasret" olur.  
Sevgiye sabredersin adı "AŞK" olur..  
 
Düşüncen konuşmana, konuşman davranışına, davranışın yazgına yansır.. 
Güzel düşün, güzel yaşa. 

 

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, 
Şefkat ve merhamette Güneş gibi ol, 
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, 
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol, 
Hoşgörülülükte deniz gibi ol, 
Ya olduğun gibi görün, 
Ya göründüğün gibi ol! 
 

Nasihat verecek adama değil örnek olacak adama ihtiyaç var. 
 

Mevlana C. Rumi 
 

Bazen, uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için...  
Bazen, hatırlamak gerekir hatırlanmak için...  
Bazen, ağlamak gerekir açılmak için...  
Bazen, anmak gerekir anılmak için...  
Bazen de susmak gerekir duymak için...  
Şems-i Tebrizi 

 

Sözünü bilen kişinin,  
Yüzünü ağ eder bir söz 

Sözü pişirip diyenin,  
İşini sağ eder bir söz 

 
Söz olur keser savaşı 
Söz olur kestirir başı 

Söz olur ağulu aşı 
Bal ile yağ eder bir söz 

 
Kişi bile söz demini 

Demeye sözün kemini 
Şu Dünya cehennemini 

Sekiz uçmak eder bir söz.. 

Söz ola kese savaĢı 
Söz ola kestire baĢı 

Söz ola ağulu aĢı 
Yağ ile baĢ ede bir söz.. 
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Bir garip öldü diyeler / Soğuk su ile yuyalar 
Üç günden sonra duyalar / Şöyle garip bencileyin 

 

Bir kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz değil  
   Yetmiş iki millet dahi / Elin yüzün yumaz değil…  

 
Dostun evi gönüllerdir, gönül yapmaya geldim.. 

Bir bağ ki viran ola/ İçi dikenle dola/ Ayıklamak neylesin/ Ateşle yakmayınca 

Gönül Çalabın tahtı / Gönüle Çalap baktı / İki cihan bedbahtı / Kim gönül yıkar ise... 
 

Yunus EMRE 
 

“Vicdan bir organ olsaydı,  

vücudumuzda bulunacağı en güzel yer topuğumuz olurdu." 

• “Kalp temiz olursa dilden güzel söz çıkar.” Hz. Ali 

• "İnsan bilmediğinin düşmanıdır... Her şey azaldıkça, ilim ise arttıkça kıymetlenir...  
Bana bir harf öğretenin kölesi olurum." Hz. Ali 

• "Hakikatin hatırı, dostun hatırından üstündür." Hz. Ali 

• “İnsanın kelamı, aklının terazisidir.” Hz. Ali 

"Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan mutsuzdur." Demokritos 
• İnsanı fesatlık kemirir, hasetlik götürür, gurur alçaltır, adalet yüceltir. 

 
• Yürü bre Hızır paşa 

Senin de çarkın kırılır 
Güvendiğin padişahın 
O da bir gün devrilir..  
 

 Demiri demirle dövdüler; 
Biri sıcak diğeri soğuktu!                                                                          
İnsanı insanla kırdılar;                                                                                  
Biri aç diğeri toktu...     Pir Sultan Abdal 
 
HALKIM BEN 
SOLUĞUMUN ÖYLE BĠR GÜCÜ VAR KĠ 
DELER GEÇERĠM, DĠNLEMEM 
FĠLĠZ VERĠR, BOY ATARIM 
ZĠFĠRĠ KARANLIK DEMEM   Pablo Neruda 

 

 BİR SOLUK KADAR YAKIN 
BİR YILDIZ KADAR UZAK DERLER SEVGĠ İÇİN.. 
UZANIRSIN YETİŞEMEZSİN 
YETİŞİRSİN TUTAMAZSIN 
DOKUNURSUN VAZ GEÇEMEZSİN 
VAZGEÇERSİN AMA ASLA UNUTAMAZSIN.. 
 

 “Kalıcı ve evrensel bir barış, ancak sosyal adalet temelinde kurulabilir.”  
Filadelfiya Bildirgesi-1944 

 
 "İnsanlarla yüz yüze konuşarak her sorunu halledebilirsin; ama bazı insanlar gelir önüne,  

hangi yüzüne konuşacağını bilemezsin". Pablo Neruda 
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 Her ne olursa olsun bir Ģeyin bittiği için üzülmek yerine yaĢandığı için sevinmeyi sevdim. 
Üzüntülere liman olursak mutluluğun baĢka yerlere demir atacağını bildiğim için.. 

 

 Ve sevdiklerimin ellerini tutmayı sevdim,, Avucumun içine bıraktığım yüreğime 
dokundukları için..  

 “Elsiz ayaksız bir yeşil yılan, yaptıklarını yıkıyor Kemal!” Attila İlhan 

 “Dulce et decorum est pro patria mori!” / “Vatan için ölmek tatlı ve güzeldir!” Horatius 

• Hastalığın en güzel Ġlacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini öğrenmektir. Hippocrates. 
• Kucaklayın birbirinizi, / Bütün dünyayı sarsın öpüşmeniz. 

 Sevinç, güzelim kıvılcımı tanrıların. / Cennetin kızı. 
 Sevinç güzelim, kıvılcımı tanrıların. 
 

 Alman ozan J. C. Friedrich von Schiller’in “ODE AN DIE FREUDE - SEVİNÇ TÜRKÜSÜ” 

adlı Ģiirinden, çev. Sabahattin Eyuboğlu, Ludwig van Beethoven 9. Senfoni 4. Bölümün sözleri.. 

 

• “Sosyal sorunları çözmeden, sağlıkla ile ilgili meseleleri halledemezsiniz.” 

Prof. Wilhelm Lieppmann, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kürsüsü Başkanı 

• Her zaman yaptığınız iĢleri yaparsanız, her zaman aldığınız sonuçları alırsınız.  
(Schlechty, 1990) 

• Haksızlık kadar öğretici eğitim yoktur. BENJAMIN DISRAELI 

• “Ġrtica saltanatını, bir ülkenin eğitimini ele geçirerek kurar ve böylece kökleĢir, kalır. 
Okullarda beyinleri yıkanan genç kuĢaklar yönetimde görev aldıkları zaman,  
ülke çıkarlarının değil, kendilerini eğitenlerin sözcüleri olacaklardır.” Emil Zola 

• Canlı varlık; bilgi, sevgi, hoĢgörü, yardım ve paylaĢımcılığı ile insan olur. (Anonim) 
"Evet, kirli bir ırmaktır insan. Kirli bir ırmağı içine alması ve bozulmadan kalması için  
deniz olmalı kiĢi..." Nietzsche 

• Ayinesi iĢtir kiĢinin lafa bakılmaz / ġahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. 
• 21. yüzyılın cahili, okuma yazma bilmeyen değil, öğrenemeyen, eskiden öğrendiklerinden  

gerektiğinde vazgeçemeyen ve yeniden öğrenemeyen olacaktır. Alvin TOFFLER 

• Eğer devamlı sulh isteniyorsa, kitlelerin vaziyetlerini iyileştirecek milletlerarası tedbirler 
alınmalıdır. İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya 
vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir. Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK (1935) 

• Herkesin yaşam hakkı için uğraş verme tutkusu, bizim düşün ve eylem dünyamızın  
temel direğidir. Nusret FiĢek 
Doktorlar, yoksulların doğal avukatlarıdır. Dr. Rudolph Virchow 

• İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; Payı gerçek kişiliğini gösterir, 
Paydası da kendini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Tolstoy 

• Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. Tolstoy 
• BĠLGĠ, SEVGĠ ve ÇALIġMA YAŞAMIN KAYNAKLARIDIR.  

BU NEDENLE; YAŞAMI ONLAR YÖNETMELİDİR. WILHELM REICH 
• „Geleceği kestirmenin en güzel yolu, onu yaratmaktır.‟ Peter Drucker 
• “Bir ulusu fethetmenin ve köleleĢtirmenin 2 yolu vardır :  

Birisi kılıçla, öbürü borçla.” John Adams (1735-1826)  
• Tarih kralların, generallerin çiftliği değil, ulusların tarlasıdır.  

Her ulus geçmişte bu tarlaya ne ektiyse, onu biçer. / Voltaire 
• Kolay gelmedi bu günler 

Toprağa çelenk oldu şehitler.. / Enis Behiç Koryürek 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Horatius
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• İngiltere'nin ebedi dost ve düşmanları yoktur, değişmez menfaatleri vardır. 
/ İngiltere Başbakanı Lord Palmerston, 1856 

• Politika, politikacılara bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. / Charles de Gaullle 
• Avrupa Ekonomik Topluluğu, İnsanlık tarihi boyunca,  

insan zekâsının vücuda getirdiği en cesur eserdir. / Ġsmet ĠNÖNÜ 
• Avrupa Ekonomik Topluluğu, hiç şüphe yok ki, dünyanın müstakbel nesillerine bırakılacak  

en zengin miras olacaktır. / Ġsmet ĠNÖNÜ 
• “İnsan özgür doğar; ama her yerde zincirlenmiştir. Başkaları üzerinde efendilik taslayan 

kişi, aslında onlardan daha fazla köle olmayı sürdürür. Bu değişme nasıl ortaya çıkar? 
Bilmiyorum...” / J. J. Rousseau, Sosyal Kontrat, 1. Kitap 

• “Kardeşliği yaratan şey, güçler ilişkisinden doğan adalettir her zaman;  
yoksa adaleti yaratan şey kardeşlik değildir. ” / Aristoteles 

• “En bedbaht millet, kaleleri ayakta olup da ahlakı harabe olan millettir.” Aristoteles 
• Çok süslenenlere bakın, hepsi de gizlenmek istiyordur. Aristoteles 
• Topluluğun yaşamı yönetim biçimine değil, yöneticilerin ahlâklı olmasına bağlıdır. Aristo 
• Öğretimin gizi (sırrı), öğrenciye saygı duymadadır.” Ralph Waldo Emerson 
• “Esasen illeti tanımayınca ilaçta isabet olamaz” / Kutadgu Bilig, 1070 
• Her zaman doğruyu söyle, ne söylediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. Mark Twain 
• Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi söylese de o şey yine akılsızcadır.  

Kişinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır; ne denli az bilirsen, o denli çok kızarsın.  
• Mal yitiren bir şey yitirmemiştir. Onurunu yitiren çok şey yitirmiştir. Bertrand Russel 
• İnsan ruhunu bir bistüriyle bulamazsınız. Gustave Flaubert 
• Cesaretini yitirenler her şeyini yitirmiştir. Goethe 
• Benim bildiklerime herkes ulaşabilir, ya yüreğimdekilere…  

Johann Wolfgang von Goethe 
• Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Mme Dorothe Delusy 
• İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo 
• Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. Oscar Wilde 
• İnsan da ağaca benzer. Ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denli yaman kök salar 

yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe... 
• Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne 
• Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarız. Montaigne 
• Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, Bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz.  

Ömer Hayyam 
• Yaşam bir öykü gibidir, ne denli uzun olduğu değil, ne denli güzel olduğu önemlidir. 

Seneca 
• İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır.  

Buna diplomasi denilir. AMBROSE BIERCE 
• Kendinizi idare ederken kafanızı, başkalarını idare ederken kalbinizi kullanın.  

Ġngiliz Atasözü 
• Adalet, bir Kutup Yıldızı gibi yerinde durur, Geri kalan her şey onun etrafında döner. 

Konfüçyüs 
• Ben daima erkekte istikbal, kadında mazi ararım. Oscar Wilde 
• Rüyanızın gerçekleşmesini istiyorsanız, öncelikle uykudan uyanmanız gerekir.  

Andre Siegtried 
• Yaşam, silgi kullanmadan resim çizme sanatıdır. John Christian 
• Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır. Alman Atasözü 
• Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır. Mevlana C. Rumi 
• “Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yoktu. Ne elbiseler gördüm içinde insan yoktu” 

Mevlana, 
• Evet, vergileri istediğiniz gibi toplar, istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Bir Versailles sarayı 

bile inşa edebilirsiniz, ama içinde uzun süre yaşayamazsınız. Prof. Dr. David Williams 
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• Beyninizde profesyonel donanım, yüreğinizde amatör bir coşku olsun.. 
• "Hukukçunun değeri, bilgi derecesi ile değil, bilgisini uygulama yeteneğiyle ölçülür."  

Prof. Dr. Ernst E. Hirsch  
• "Yaşamda yapılacak o kadar çok yanlış var ki, o yüzden aynı yanlışlığı sürdürmenin  

bir anlamı yoktur." Jean Paul Sartre 
• "Yeryüzünün en büyük imparatoru menfaattir." Montesqueu  
• "Deha yüzde 1 esinlenme, yüzde 99 ise terlemeden ibarettir." Thomas Edison 
• "Kişinin bilmediği ya da hiçbir şekilde fikrinin olmadığı düşünceler,  

gece kafasının labirentlerinde dolaşır." Goethe 
• "Güce dayanan adalet aciz, adalete dayanmayan güç zalimdir." Blaise Pascal 
• Bilmeden düşünmek tehlikelidir, düşünmeden öğrenmekse, yararsız! Konfüçyüs 

• Konuşmandan hiddetlendiğini anlıyorum, ama konuştuklarını anlamıyorum.  

William SHAKESPEARE (Othello) 

• Er ya da geç kazanan kişi, kazanacağını önceden düşünebilen kişidir! Arnold Palmer 

• İnsanlara asla işleri nasıl yapacaklarını söylemeyin, ne yapacaklarını söyleyin.  

Yaratıcılıkları ile sizi şaşırtacaklardır. Adaire 

• "Tanrım, değişebilecek şeyleri değiştirebilmem için bana güç ver. Değişemeyecek şeyleri 

kabullenmem için sabır ver. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek için akıl ver." Çin atasözü 

• “Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” Goethe 

• Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir. (GASCOIGNE) 

• Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapandır. (Benjamin FRANKLIN) 

• Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. Seneca 

• İnsanoğlunun değerini bir kesirle ifade edecek olursak; payı gerçek kişiliğini gösterir,  

paydası da kendisini ne zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. TOLSTOY 

• "Büyük sıçrayışları gerçekleştirmek isteyenler, birkaç adım geri gitmek zorundadır.  
Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır." Bertolt Brecht 

• Yalanlamak ve reddetmek için okuma! 
İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! 
Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! 
Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku! Francis Bacon 

• "Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız / Alkışlar önüne kansız elle çıkınız." Mahatma GANDĠ 

• Düşünmeye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgârı zapt etmekten 

daha zordur. Mahatma Gandhi 

• "Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz." Heraklit 

• Özenti insanlardan kaçınınız, çünkü onlar her zaman gerçeği gölgeler ve aslına  
zarar verir.. 

• "Batı, yalnızca haritada bir yerdir; yaşam biçimi değil."  

• “Zihin fukara olursa fikir ukala olur.” 

• “En bedbaht millet, kaleleri ayakta olup da ahlakı harabe olan millettir”. Aristo 

• “Yaşamı yitirmenin kıyısına yaklaşanlar, onu daha iyi tanırlar.” Nietzche 

• Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. Tolstoy 

• Kurduğum her tümce bir belirtim olarak değil de bir soru olarak anlaşılmalıdır.  
Niels Bohr 

• Bilgi balıktan tez kokar.. 

http://entertainment.tr.msn.com/quoteoftheday.aspx
http://entertainment.tr.msn.com/quoteoftheday.aspx
http://entertainment.tr.msn.com/quoteoftheday.aspx
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• Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. 
Konfüçyüs 

• “Büyük bir ordu için en asil ve güvenli şey, tek bir ruh hali içinde hareket ediyor 
gözükmesidir.”  Sparta’lı (Isparta) Archidamus 

• Savaş tanrısı, tereddüt edenden nefret eder. Euripides 

• Düşmanlarımızın planlarından çok, kendi yapacağımız hatalardan korkuyorum. Pericles 

• Hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlısını yememiştir. Hz. Muhammet 

• Kalbimi seviyorum, “FAST FOOD” yemiyorum.  

• Kapitalizm; idam edileceğini bilse ve bu işten kâr edileceğini bilse, asılacağı ipi  
kendi satar. Michael Moore. 

• Kilisede despot keşiş / İsa Allah‟ın oğlu demiş / Meryem Ana neyin nesiymiş /  
Bu işin var bir de senin.. 

• Tanrı, iradesini egemen kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü 
insanlar ise kendi iradelerini egemen kılmak için Tanrı'yı kullanırlar. Giordano BRUNO 

• Bir soğan soyuluyor, yaşarıyor gözler, Bir devlet soyuluyor, aldırmıyor öküzler...  
Rahmi Karatay  

• “Ne denli geriye bakarsanız, o denli ileriyi görebilirsiniz.‟  Wiliam CHURCHILL 
• Biz ne mükemmel dostlarız ki, 

Kelimesiz ve yazısız anlaĢırız. 
Merhaba dostlar, 
Merhaba cümleten...   Nazım Hikmet RAN 

• “Selam olsun dünyanın ve Türkiye‟nin aydınlık geleceğine!” Behice Boran 
• “Uğruna ölmeye değmeyen bir hayat, yaşamaya da değmez.” Behice Boran 
• “Bilim ve sanat, iltifat görmediği yerden göçer.” Ġbn-i Sina 
• “Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla hoş görebilirsiniz.  

Yaşamdaki asıl trajedi, yetişkinlerin aydınlıktan korkmalarıdır.”  
Eflatun (Platon, M.Ö. 427-347).   

• "İnsanlarla yüz yüze konuşarak her sorunu halledebilirsin; ama kimi insanlar gelir önüne,  
hangi yüzüne konuşacağını bilemezsin". Pablo NERUDA 

• “Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır.” Tarkovski 

• “Yitirdiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir.” Dr. Che GUEVERA 

• “Gece gündüz seni, olduğunun dışında bir kişi yapmak için elinden geleni ardına 
koymayan bir dünyada, kendinden başka birisi olmamak için verilen savaş,  
insanoğlunun yapabileceği en güç savaştır ve bu savaş hiç bitmez.” E. E. Cummings 
 

• Don't fear failure so much that you refuse to try new things.  
The saddest summary of a life contains three descriptions:  
 
Could have,  
Might have, and  
Should have.  
Louis E. Boone 
 

• Dünya; kötülük yapanlar yüzünden değil, yapılan kötülüklere seyirci kalıp,  
hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. A. EINSTEIN 

• "Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar." Lev Nikolayeviç TOLSTOY 
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• ''Sahipsiz olan bir memleketin batması haktır;  
Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır!''   

• “Girmeden nifak, millete düşman giremez, 
Toplu vurdukça yürekler, onu top bile bölemez.” Mehmet Akif ERSOY 
 

• Tanrı'ya inanan adam olmak kolay; asıl zorluk, Tanrı'nın inanacağı adam olmakta. 
• Japanese attitude for work : 

 
If one can do it, I can do it. If none can do it, I must do it ! 
 

• Arab or Turkish version : 
 
If one can do it,  Wallahi let him do it / If none can do it, ya-haci why should I do it ?! 

 

• “İnsan akıl, gönül ve sevgiyle yaratmayı sürdürdükçe evrende umut tükenmeyecek elbet.” 

• Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet  

Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten. Namık Kemal (Hürriyet Kasidesi) 
 

 Kopan bir ipe  atılan düğüm  ipin en sağlam yeri olur,  
ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür. Çin Atasözü 

 Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için ırmağın durmasını beklemeye benzer...  
oysa akıntı asla durmaz.. Anonim 

 Uzun bir tartışma, her iki tarafında haksız olduğunun kanıtıdır. Voltaire 
 Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Neden bu gün değişime başlamıyorsun? Epictetus 
 İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Jean Paul Sartre 
 Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğine, dikenin çiçeği var diye sevin.  Goethe 
 Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. Friedrich von Schiller 
 Aşk, olanaksız birçok şeyi mümkün kılar. Goethe 
 Sözün en güzeli,  dinleyenin de yararlandığı sözdür. Aristoteles 
 Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımız dan da sorumluyuz. Moliere 
 Cesurlar bir kez, korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler.  William Shakespeare 
 Daha çok şey öğrenebilen daha akıllıdır. Marcus Porcius Cato 
 Alışkanlıklar terk edilmezse,  zamanla ihtiyaç halini alırlar. Campbell 
 Konuşmak insanın aklını kullanmak sanatıdır. Platon 
 İnsan, güldüğü kadar insandır. Moliere 
 Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Kung-Fu Tze (Konfüçyüs) 
 Dostu olmayan insan en yoksul insandır. Bechstein 
 Akıllı insan sahip olmadığı şeylere üzülmez, sahip olduklarına sevinir. Epictetus  
 Düşlemek bilmek kadar önemlidir. Albert Einstein 
 Elinde çekiç olan kişi her şeyi çivi olarak görür. Abraham H. Maslow  
 Kaplumbağa ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor. James B. Conont 
 Gözler farklı olsa da, gözyaşları aynıdır. Afrika Atasözü  
 Ne kadar çok kişi benle ayni fikirdeyse, o kadar çok yanıldığımı düşünürüm. Oscar Wilde  
 Kendinde bir anlam arayan tek varlık insandır. Albert Camus  
 Zor iş, zamanında yapılmayan kolay işlerin birikimidir. Jean Jacques Rousseau  
 Düşmanlarınızı da sevin; çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyler. Benjamin Franklin  
 Kişinin duygu yükü, bildikleriyle ters orantılıdır. Bertrand Russell  
 Önemli olan, nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır. Guy Hunter  
 İnanılmasına istediğiniz şeyden fazla bahsetmeyin. Honore de Balzac  
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 Ormanda iki patika vardı ve ben üzerinde en az ayak izi olanını seçtim. Frost 
 Bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan asla zevk almazlar. E. Raux 
 Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde  saygı olmaz. Platon                                        
 Konuşmak, bir bayanın etekliği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar  

uzun olmalıdır. Dale Carnegie 
 Cesaret, tehlike anında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Platon  
 Mutluluğu tatmak ancak paylaşmakla olur. Anonim 
 Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerek. Necip Fazıl Kısakürek 
 İnsanlar rakamlara benzer, konumlarına göre değer kazanırlar. Napoleon Bonaparte 
 Bizi yaşamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek şey sevgidir. Sofokles  
 İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Newton  
 Mal yitiren az,  onurunu yitiren çok şey yitirmiştir.  

Fakat cesaretini yitiren her şeyini yitirmistir. Goethe  
 Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranın;  

çünkü inerken de  aynı insanlara rastlayacaksınız.. Cenap Şahabettin 
 Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers,  

or newspapers without a goverment, I should not hesitate a moment to prefer the later.  
Thomas JEFFERSON (ABD Başkanı) 

KONFÜÇYÜS’ten öğütler.. 

 Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. 
 Aradığını bilmeyen, bulduğunu da anlayamaz. 
 Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma! 
 Konuşmaya layık olanlarla konuşmazsan insan kaybedersin; konuşmaya layık olmayanlarla 

konuşursan söz zaman kaybedersin. Bilge kişi ne insan kaybeder, ne de zaman. 
 Karanlığa söveceğine, kalk bir mum yak! 
 İnsanın olgunlaşması elmasın yontulmasına benzer; acı çekmeden olmaz. 
 Bilgi özgüveni artırır, özgüven gücü yaratır. 
 Bilerek haklıdan yana olmamak korkaklıktır. 
 İradeli insan davranışları tutarlı insandır. 
 Kendisini eleştirebilen insan doğruyu ve güzeli bulmak konusunda daha şanslıdır. 
 İyi insanlar oldukları gibi görünür, göründükleri gibi olurlar. 
 Bildiğini bilenin arkasından gidin, bildiğini bilmeyeni uyarın, bilmediğini bilene öğretin, bilmediğini 

bilmeyenden uzak durun.  


