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Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. 
 
UYARI: 
 
www.kitapsevenler.com 
 
Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... 
Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak 
gördüğümüz sitemizdeki 
tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine 
istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla 
ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma 
ekran 
vebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi 
formatlarda, tarayıcı ve OCR (optik 
karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, 
hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki 
e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç 
gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük 
esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği 
sayesinde, görme engelli kitap sevenlerin 
istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya 
kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek 
tümyasalsorumluluklar kullanana aittir.  
Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir. 
www.kitapsevenler.com 
web sitesinin amacı görme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek 
ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir. 
Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaşıldıkça pekişeceğine inanıyoruz. 
Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri 
çabalardan ve 
yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. 
Bilgi paylaşmakla çoğalır. 
 
İLGİLİ KANUN: 
5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK 
MADDE 11" : 
"ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat 
eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa 
hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya 
üçüncü bir kişi tek nüsha olarak 
ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi 
kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 
formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi 
bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir." 
Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında 
kullanılamaz ve kullandırılamaz. 
Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin 
bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." 
 
bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir.  
Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne 
mutlu ki, bir görme 
engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu 
sevinci paylaşabilmek 
tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı 
tarayıp, 
kitapsevenler@kitapsevenler.com veya kitapsevenler@gmail.com  
Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz. 



Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen 
bu açıklamaları silmeyiniz. 
Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan 
ediniz... 
Teşekkürler. 
Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara. 
TÜRKİYE Beyazay Derneği 
 
www.kitapsevenler.org 
www.kitapsevenler.com 
e-posta: kitapsevenler@kitapsevenler.com kitapsevenler@gmail.com 
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giriş 
Yüzyıllar boyunca kuşaklardan kuşağa taşınan en önemli mirasın ne olduğunu 
düşünecek olursak bunun ‘söz’ olduğunu görürüz. Her ne kadar ‘Söz uçar yazı 
kalır.’ demişlerse de söz boşluğa değil gelecek kuşakların hafızasına 
uçmaktadır. Bu öylesine bir uçuştur ki, her metresinde tecrübe, bilgi, birikim, 
analiz, değerlendirme, yorum, bilgelik gibi yolcuları sırtına yüklemektedir. 
Söz önemlidir. Söz 'hayatın anlam şifresini' kalbinde taşımaktadır. Ona ulaşmak 
için yapmamız gereken kendi kalbimizin kapısını ona aralamaktır. Söz; kalbin 
süzgecinden geçip beynin kıvrımlarını aşıp hayat arenasında rakipleri ile 
karşılaşacak insana rehber olduğunda kıymeti anlaşılacak bir mücevher gibidir. 
Her söz yaşam yolculuğumuzda yolumuzu kaybettiğimizde bize bir pusula olacaktır. 
Yeter ki onların ışığını görebilelim ve izini takip edebilelim. 
Daha güzel bir yaşam için sevgiyle... 
istanbul 2009 
Adem Özbay 
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Katkılarından dolayı sevgili dostum Niyazi F. Eres'e teşekkürler. 
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Acı ısrmAT 
‘Acıların en acı olanı, mutlulukları hatırlamaktır.’ A Musset 
‘Bizi olgunlaştıran, büyük acılardır.’ A Musset 
‘Sevinçle ıstırap, aydınlıkla karanlık gibi arka arkaya gelirler.’ Laurence 
Sterne 
‘Istırapların en büyüğü, kendi kendini suçlu görme duygusudur.’ Jane Austen 



‘Acı çekmek kaçınılmazdır; acılardan şikâyet etmek ise insanın kendi 
tercihidir.’ A Ctanin 
‘Bütün acılar azalır, yeter ki ekmeğin olsun.’ Cervantes 
‘Hiç acı çekmemiş olanlar düşüncesiz olurlar.’ H. Amiet 
‘İnsan ya acılarını unutmasını ya da mezar kazmasını bilmelidir.’ H. Baizac   
‘Acı tatmış olmak büyük bir acıdır. Her acı insana ayrı bir şey öğretir.’ H. 
Baizac 
‘Acı çekmekten mutlu olduğumu söyleyemem ancak cesaret kazanmak ve mutlu olmak 
için acı çekmem gerektiğine inanıyorum.’ Carol Burnen 
‘Acı çekiyorum fakat tek acı çeken ben değilim.’ D. Diterot 
‘İnanın bana biz yalnız kendimize acırız.’ D. Diterot 
‘Hayatına ileride sana acı verebilecek hiçbir şeyi dâhil etme.’ E. Zoia 
‘Çekilen acıların en etkili tesellisi, bizden daha fazla acı çeken insanları 
düşünmektir.’ E. Kenan 
‘İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en kötüsüdür.’ F. Garda Lorca 
‘Geçmişte çektiğimiz acılar bize, çekmekte olduğumuz acılardan her zaman daha 
hafif görünür.’ G. D'Anmmzio 
 ‘İnsanın alışamayacağı acı yoktur.’ G. D'Anrumzio 
‘Acı.çekerken çok şey öğreniyorum.’ Goethe 
‘Kendi acımız, .bize ''başkalarınınkini paylaşmayı öğretir.’ Goethe 
‘Yardıma çağırdığım şey, acılardır; çünkü onlar dosttur ve iyi öğüt verirler.’ 
Goethe 
‘Acıların en büyüğü, kendini suçlu hissetmektir.’ J. Austen 
‘Hafif acılar konuşabilir fakat derin acılar dilsizdir.’ Seneca 
‘Acı, akıllı insanların hocasıdır.’ L. Bayron 
‘Sıkıntı hayatın esasıdır ve biz oyunun, eğlencenin romanların ve aşkın 
keşfedilmesini yalnız sıkıntıya borçluyuz.’ M. Unamuno 
‘Acı çekmek, ölmekten daha fazla cesaret ister.’ Napoleon 
‘insanlar o kadar acı çekerler ki, tüm canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat 
etmek zorunda kalmıştır.’ Nietzsche 
‘Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar için de acı gereklidir.’ O. Wüae 
‘Bir insanın gelişmişliğinin en iyi ölçüsü acı çekme kapasitesidir. Ancak kâmil 
insanlar aynı zamanda neşe dolu olurlar.’ Scott Peck 
‘Katlanmasını bilen için hiçbir acı önemli değildir.’ R. Cha-teuubriand 
‘Kendimizde her zaman başkasının acısına katlanacak gücü buluruz.’ La 
Rochefoucanld 
 
‘Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkın da ihtiyarladığında artık zevkler 
için yaşanmaz, acılar için yaşanır.’ LaRochefoucautd 
‘İki şeyden birini seçmek gerekir; ya gelişmek için acı çekmek ya da acı 
çekmemek için gelişmemek.’ T.Jouffro 
‘Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler.’ 
S. Johnson 
‘Hangi acı, sevmenin verdiği acıdan daha asil ve daha değerlidir?’ G. Sand 
‘Öğrendikten ve sevdikten sonra daha çok acı çekmeye 
başlayacaksınız.’ V. Hugo 
‘İnlemeyen yok şu dünyada. Her şey acı çekmek için, birbirini 
öldürmek için yaratılmış.’ VoCtaire 
‘Acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır.’ 
W. Mason 
‘Acı, bir saati on saat yapar.’ W. Shakespeare ‘Bazı acılar ilaç yerine geçer.’ 
W. Shakespeare ‘Acı insanın içini kemiren kurttur.’ W. Shakespeare ‘Acıların en 
acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir.’ Sophokles ‘Acı tanımamış olmamak, büyük 
bir acıdır.’ Cicero ‘insanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele ki hak 
edince.’ 
H. Bakaç 
‘Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır.’ A Camus ‘Acımanın 
gözyaşlan! Siz merhametsiz öpüşleri uyandmyorsunuz.’   9 
A Suares 
ADALET 



‘Bir devlette adalet olur da hâkimler hakka uyarsa, büyükler gibi küçükler de 
rahat yaşar.’ Ezop 
‘Adalet olmadan düzen olmaz.’ A Camus 
‘Adalet devletten önce gelir.’ Aristo 
‘En yüksek mahkeme en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet 
bir komediye dönüşür ancak.’ B. Shaw 
‘Güce dayanmayan adalet, aciz; adalete dayanamayan güç, zalimdir.’ B. Pascal 
‘Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olmaları gerekir.’ B. Poscca’ 
* 
‘Adalet, haksız olana zulüm gibi gelir.’ D. Defoe 
‘Vatanın ruhu, gücü, zaferi, ancak adalette ve gönül yüceli-ğindedir.’ E. Zoia 
‘Adalet, ancak gerçekten; mutluluk, ancak adaletten doğabilir.’ E. Zoia 
 
‘Adaleti seven bir kişi için her yer emniyetlidir.’ Epictetos 
‘Adaletsizlik, karara acılık; geciktirme de tatsızlık verir.’ F. Bacon 
' ‘Adaletsiz bir ülkef mezbahadan başka bir şey değildir.’ G. Ciemencau                
. 
‘Adalet kendiliğinden gelivermez.’ MakomX 
‘Adalet topaldır, ağır ağır yürür; fakat gideceği yere er geç varır.’ H. G. 
Mirabeau 
‘Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz.’ Herakiitos 
‘Adalet yeryüzünden kalkarsa, insan hayatına değer verecek hiçbir şey kalmaz.’ 
I. Kant 
‘Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkânsızdır.’ J. A Froude 
‘Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun en güçlüdür. ‘J. 
Webster 
‘Güçsüz adalet ve adaletsiz güç, iki büyük felakettir.’ J.Joubert 
‘Tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa dahi hiçbir zaman adil olmaz.’ 
Seneca 
‘Ahlaki düzen adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez.’ La 
Cordaire 
‘Çoğu kişi, haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır.’ La 
Rochefoucauid 
‘Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.’ Montaigne 
‘insanları yalnız ve ancak adalet doyurur.’ Emerson 
‘Adalet, erdemden başka bir şey değildir.’ Sokrates 
‘Hiçbir erdem, adalet kadar büyük olamaz.’ T. Edison 
‘iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.’ V. Hıujo 
‘Devlet, en sıradan vatandaşın özgürlüğüne tecavüz etti mi, adalet onun öcünü 
alır.’ Vottaire 
‘Geciken adalet, adaletsizliktir.’ W. S. Landor 
‘Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur.’ J. Amyot 
‘Suçluyu affeden hâkim, kendini mahkûm etmiş olur.’ P. Syrus 
‘Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.’ 
Demokritus 
‘Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın 
derinliğidir.’ R. Bocft. 
‘Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını 
kaybeder.’ G. Dunamel 
AİTETMEK - A? - BAÖÎ ŞİAMAK 
--------------   11 
‘Hata yapmak, (vggıılmak), insanca; affetmek ise kutsalca bir iştir.’ A Pope 
‘Düşmanına zarar vermek, seni ondan daha küçük yapar; öç almak, onunla aynı 
düzeye getirir; affetmek, ondan üstün yapar.’ B. Fronfcfin 
‘Erdem, bir kötülüğü yapmamak değil, yapılmış olan kötülüğü affetmektir.’ Cicero 
‘Affetmek, iyi insanların intikamıdır.’ F. Schüler 
‘Affetmekten dala ilahi hiçbir şey olamaz.’ G. E. Lessing 
‘Bağışlanmanın verdiği acı kadar kötü bir şey yoktur.’ G. Maupassant 
‘Başkalarını affedemeyenler, kendilerinin geçmek zorunda kalacağı köprüyü 
yıkarlar.’ G.Her6etr 



‘Bağışlamanın ne olduğunu ancak cesur olanlar bilir, korkakların fıtratında 
affetmek diye bir şey yoktur.’ L. Sterne 
‘Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır.’ M. D. Deluzy 
W 
‘Düşmanlarınızı affedin. Çünkü hiçbir şey onların canını bu kadar sıkamaz.’ O. 
Wiide 
‘Başkalarını sık sık affet, kendini asla!’ P. Syrus 
‘Aptalı sık sık bağışlamak onu ahlaksız yapar.’ P. Syrus 
‘Affetmek, güçlüyü daha güçlü yapar.’ P. Syrus 
AĞLAMAK - Gd£YAŞ! DÖKMEK 
‘Mirasçının ağlaması, maske altında bir gülüştür.’ P. Syrus 
‘Gözyaşı, ruh için yaz yağmuru gibidir.’ A Austin 
‘Gülerseniz dünya da güler, ağlarsanız, yalnızca ağlarsınız.’ W. Wücox 
‘Gözyaşları olanlara ne mutlu!’ Goetfie 
‘Gözyaşlarıyla dağıtılamayan keder, diğer organları ağlatabilir.’ H. Maudstey 
‘Birlikte ağlamadaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz 
(yaklaştırmaz).’J.J. Rousseau 
‘Gençlikteki gözyaşlarında acı yoktur, ihtiyarlıktaki acılarda gözyaşı...’ 
Josepfı Roıct 
‘Göz yaşarmadıkça gönülde gökkuşağı oluşmaz.’ J. V. Cheney ‘Öyle gözyaşlarımız 
var ki, başkalarını aldattıktan sonra çok kere bizi de aldatır.’ La 
Rochefoucaıdd 
‘Gözyaşları, acının sessiz sözleridir.’ Voftaire 
‘Gözyaşlarıyla yıkanmış yüzden daha temiz bir yüz olamaz.’ W. Shakespeam 
‘Kiminin nasibi gülmek, kiminin de ağlamak.’ H. Baîzac 
‘Ağlamak da bir zevktir.’ Ovidlus 
‘Gözyaşları ile demiri bile eritebilirsiniz.’ Ovidlus 
‘Yalnız, insan gözleri ağlar.’ Amh~ew Marwett 
m 
AHIÂK 
‘Ahlaksızlık, ahlakın var oluş sebebidir.’ A France 
‘Kültürlü insanların ahlaki çıkmazlarına yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı 
olmaktan daha zordur.’ Goetfie 
‘Ahlakın ana temeli iyi niyettir ki, o da tabiatı gereği yalnızca doğruya 
yönelik olabilir.’ Goetfte 
‘Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan bir araçtır.’ 
Nietszche 
‘Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.’ Cicero ‘Her şeyde 
ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını bilin.’ L. Caroll 
‘Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekânın zayıflaması kadar tehlikelidir.’ 
A Carrei 
‘Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette acısını hisseder.’ B. 
Shaw 
‘Ahlak duygumuz ihtirÜfarımızı kontrol eder.’ B. Shaw ‘Ahlak bakımından düşmüş 
olanlara manevi bir hayat bağışlamak, ölüleri diriltmekten daha iyidir.’ 
Chcmning 
‘Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.’ NapoCeon ‘Ahlak özel ve pahalı bir 
lükstür.’ H. B. Adams ‘En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil; 
okumuş ve ahlakları bozuk olanlardır.’ G. Green 
‘Ahlak konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil, yaşanan tecrübelerden 
alınır.’ M. Twoin 
‘Ahlak, toplumun temelidir.’ Chateaubriand ‘Ahlak, insanla beraber ve onun 
içinde doğar.’ A France ‘Ahlakın temeli özgürlüktür, özgürlük ise imanla 
mümkündür.’ I. Kont ‘Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki dinlerin tek amacı 
şudur: Ahlak ve vicdana uymak ve de içimizdeki ışığın canlı kalmasını, 
parlamasını sağlamak.’ Thomas Ccuiyte 
m 
>^MAKUK-BVDAUVUK-AP17VLUK 
‘İki şey sonsuzdur: Evren ve insan ahmaklığı. Evrendekinden şüpheliyim.’ A 
Einstein 



‘Gerektiği yerde  açıklama yapmayan,  gerekmediği yerde açıklama yapan kişiye 
budala derler.’ Aklin 
‘Her aptal, kendini beğenen başka bir aptal bulur.’ BoiCeau ‘Canımın sıkıldığı 
bir şey varsa, zekânın sınırı olduğu halde aptallığın bir sının olmayışıdır.’ A 
Dumas 
‘Akıllılar, sebepler konusunda tartışırken; aptallar da karar verirler.’ 
Anarchasis 
‘Hiç kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir.’ J. Swift 
‘Bilgisiz bir aptaldan daha budalası, bilgili bir aptaldır.’ MoCiere 
‘Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllıktır.’ A Gide. 
‘Bir kimsenin budalalığı başka birinin işine yarar.’ Bacon 
‘Hayatta her insan hata yapar, ne var ki ahmaklar hatalarında ısrar ederler.’ 
Cicero 
‘Aptallara akıl değil, fakat felaketler bir şey öğretir.’ Demokritos 
‘Bir ahmakla mantıklı bir konuşmaya gir ve sana enayi desin.’ Euripides 
‘Düşüncelerdeki inat ve şiddet, aptallığın en açık işaretleridir.’ B. Borton 
‘Akıllı her şeyin farkına varır, budala ise her konuda fikrini söyler.’ H. Heine 
‘Gençler yaşlıları budala zanneder, ancak yaşlılar gençlerin budala olduklarını 
bilirler.’ Chapman 
‘Yaşın ilerlemesiyle budalalık azalmaz.’ F. HebbeC 
‘Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine 
bırakmaktır.’ J. Büiings 
‘Ahmakların en belalılan, eğitimli olanlarıdır.’ La Rochefoucauid 
‘Akıllı bir insan, aptal insanlar arasında kaldığında ne söyleyeceğini dahi 
şaşırır.’ La Rochefoucmdd 
‘Konuşup da aptallığınızı ortaya çıkaracağınıza, konuşmayın da hiç olmazsa 
herkesin şüphesi kalsın.’ A LincoCn 
‘Budala ile baş etmek, katille, hırsızla baş etmekten daha zordur.’ C.Viidrac 
‘Aptallar arasında akıllı görünmek isteyen kişi, akıllılar arasında aptal 
görünür.’ Quintilianus 
‘Budalaların sersemliği daima akıllı insanlara bileytaşı hizmeti görür.’ W. 
Shakespeare 
‘Aptallar över, akıllılar taklit ederler.’ W. Pitt 
‘En büyük kusurumuz, aptal ve korkak olmamızdır.’ Vottaire 
A1t£ 
* 
‘Öyle aileler vardır ki, rfffinin hoşuna gitmeyen bir şeyin, bütün aile fertleri 
için yasak olması bir kanun gibidir.’ Akım. 
‘Ailede iki çeşit insan vardır: gürültüye alışanlar, başkalarını susturmaya 
çalışanlar.’ Akım. 
‘Aile bağları o kadar ağırdır ki, taşımak için iki kişiye ihtiyaç vardır. Hatta 
üç...’ A Dumas 
‘Ailesine bağlı olan, ülkesine de bağlı olur.’ Beethoven 
‘Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. Bir ülkenin yükselmesi, ev ve 
aile muhabbetine bağlıdır.’ C. Dickens 
‘Hayatımızın ilk dönemi, ana-babalar; ikinci dönemi de, çocuklar tarafından 
mahvediliyor.’ C. S. Darrcnv 
‘Herkese karşı tatlı dilli ve uysal olmaya dikkat edin. Bilhassa evinizde.’ F. 
Sates 
‘Her aile, bir tarihtir. Hatta okumasını bilen için bir destandır.’ La. Martine 
‘Bir aileyi yönetmekle, bir ülkeyi yönetmek arasında çok fark yoktur.’ 
Montcrigne 
‘Aile hayatının güzelliği, hiçbir yerde yoktur.’ O. Witd ‘Aile, kralların bile 
giremediği bir kaledir.’ Emerson ‘Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler; 
fakat her mutsuz ailenin kendine özgü bir hikâyesi vardır.’ S. Sarandon 
‘Hiçbir insan dünyaya iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz.’ 
Seneca ** 
‘Dünyanın tümünü aradıktan sonra, mutluluğun kendi evinde olduğunu 
anlayacaksın.’ VeCtaire 
‘Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.’ W. Stekd 



‘Aile toplumun özüdür. Onu yıpratmaya yönelen her şey, toplumun yıpratılmasına 
yönelmiş demektir.’ S. Butier 
AKİL 
flr 
‘Aklın emrine girmeden, hayatın kötülüklerine karşı başarı kazanılmaz.’ A 
Schopenhauer 
‘Akıllı olmayan insan mutlu da olamaz.’ A Schopenhauer 
‘İnsan aklın sınırlarını zorlamadığı sürece hiçbir şeye ulaşamaz.’ A Einstein 
‘Akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır.’ H. Bakaç 
‘Bir insanın aklı, bilgisine göre değil; bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.’ 
B. Shaw 
‘Aklın sakıncası, insanı sürekli olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.’ B. 
Shaw 
‘Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan ise başkasının aklını 
kullanır.’ B. Shaw 
‘Akıllı insan, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatlerin ise birçoğunu bir 
yana koyar.’ H. Carns 
‘Akıl da bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya ihtiyaç duyar.’ Cicero 
‘Aklın üç işareti vardır: iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak.’ Demokritos 
‘insanlar akıl bakımından üç türlüdür: kendiliğinden anlayanlar, kendilerine 
anlatılan şeyleri anlayanlar ve ne kendilerinden ne de başkalarının 
açıklamalarıyla anlayanlar.’ N. Macfaaveiii 
‘insan ancak aklıyla hayvanlardan ayrılır. O, akıldan uzaklaştığı, akılsız 
hareket ettiği vakit insan kaybolur ve hayvan ortaya çıkar.’ Epictetos 
‘içimizdeki akıl, eğer kiminle savaşması gerektiğini bir bilse, büyük bir kuvvet 
olurdu.’ Goetfte 
‘Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin birbirlerine benzeyen 
taraflarını ve birbirine benzeyen şeylerin de birbirinden farklı 
taraflarını bilmektir.’ Goetfte 
‘Akılsızlar hırsızların en^zararlısıdır; zamanınızı ve neşenizi 
çalarlar.’ Goetfte 
‘Doğru olanı yalnız akıllı insanlar yakalar.’ Goetfte 
‘Herkesin aklı, yüzleri gibi çeşitlidir.’ J. Locfte 
‘Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemesidir.’ 
J. Ciardı 
 
‘Her zaman aklımızın izinden yürümeye gücümüz yetmez.’ La Rochefoucaıdd 
‘Yalnızca akıllı olmayı istemek büyük bir deliliktir.’ La Rocfte-foucauid 
‘insanlara en adaletli dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından 
şikâyetçi değildir.’ Montaiane 
‘Akıl, iki kulplu bir çömlektir; ister sağından tut, ister solundan.’ Montaigne 
‘Akıllı insan herkesten öğrenen insandır.’ Montaiane 
‘Başkalarında bizden daha çok yiğitlik, beden gücü, tecrübe, yetenek, güzellik 
görebiliriz fakat akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz.’ Moniaigne 
‘En zavallı insanlar daHT akıldan yana paylarına razıdırlar.’ Montaigne 
‘Dünyada hiçbir akıl, başka bir akıl olmadan meydana çıkmaz.’ Montaigne 
‘İnsanın kendisini akılsız;, kabul etmesi mantık olarak da mümkün değildir.’ 
Montaigne  ; 
‘Dünyayı yöneten tek şey akıldır.’ Emerson 
‘Akıllı insan özür dilemek zorunda kalmaz.’ Emerson 
‘Aklıyla böbürlenen kişi, hücresinin genişliğiyle gururlanan mahkûma benzer.’ S. 
Wdtt 
‘Doru çalışmayan akıl keskinmiş neye yarar; saatin iyiliği çalışmasında değil, 
doğru göstermesindedir.’ Vauvenargues 
‘Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir.’ Voftaire 
‘Akıldan yoksun olanlarla geçinebilmek, aklın zaferidir.’ Voftaire ‘Hiçbir 
akıllı insan, büyük sonuçlan birden bire beklemez.’ Voltamı ‘Akıl, insanın 
cevheridir.’ I. Kant ‘Akıl, bedenin efendisidir.’ Vigny ‘Akim hâkimiyeti gerçek 
erdemdir.’ Spinoza ‘Akıl hazır değil ise göz göremez.’ E. Serge ‘Akıllı 
davrananlara şans yardım eder.’ Euripides ‘Akıl zenginleri, para zenginlerine 
acırlar.’ V. Hugo ‘Akıllı insanın ülkesi tün dünyadır.’ Aristophanes ‘Tecrübe, 



akıllı insanların biricik kehanetidir.’ La Martine ‘Akıllılık, gerçekte zamanın 
çocuğudur.’ L. Da Vinci ‘Aklın kuvvetine hiçbir engel karşı duramaz.’ M. Aureüus 
‘Bedeni dinlendirmenin en doğru yolu aklı dinlendirmektir.’ Napoteon 
‘Gerçekten akıllı olanlar aynı zamanda alçakgönüllü olurlar.’ A Gide. 
‘Akıllı olmak bir şey değildir, önemli olan aklı kullanabilmektir.’ Descartes 
‘Akıl, yaratıcı olmaktan çok, uyum sağlayan denetleyici bir kuvvettir.’ B. 
Russett 
‘Aklı başında olan insanlara gülmek, delilerin bir çeşit hediyesidir.’ La Bruyer 
‘Yeryüzünün iki gücü vardır, akıl ve kılıç. Çoğu zaman akıl kılıcı yenmiştir.’ 
Platon 
‘Eğitim görmüş bir aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce 
açık olmasıdır.’ Aristotates 
‘Aklın ve dirayetin ak saçlılarmki gibi, fakat yüreğin masum çocuklarınki gibi 
olsun.’ Scfütter 
ALIŞKANLIKLAR 
*    ‘ 
‘insanoğlunun alışkanlıklarının anlamsız olduklarını söylemek için acele etmemek 
gerek.’ Alain 
‘Alışkanlık, sırf bizim uysallığımız yüzünden kudret kazanmıştır.’ Aiain 
‘Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.’ A Parrish 
‘Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar zayıf, sonra kırılamayacak 
kadar güçlü olurlar.’ B. DisraeH 
‘İnsanın bütün rahatlığı alışkanlıklarında saklıdır; alıştığımız ve hoş olmayan 
bir şeyi bile kaybetmekten korkarız.’ Goethe 
‘Âdet (alışkanlık), asıl fıtratımızı bozan ikinci bir fıtrattır.’ B. PascoC 
‘Mademki alışkanlıklarımız, hayatımızın en ileri gelen hâkimleridir; öyleyse ne 
yapıp edip iyi birini edinmeye uğraşmalıyız.’ F. Bacon 
‘Alışkanlıklar bir halata benzerler; her gün bir lifi örer ve sonunda 
koparamayacak kadar sağlam yaparız.’ H. Mantı 
‘Alışkanlık edinmek kolaydır; fakat onu atmaya kalkmak insanın derisini yüzer.’ 
J. Bîttings 
‘Önce biz alışkanlıklarımızı meydana getiririz, sonra da alışkanlıklarımız bizi 
meydana getirir.’ J. Dryden 
‘Hiç kimse bir alışkanlığa veda etme cesaretini gösteremez.’ H. Bakaç                              
;j 
‘Alışkanlık, insanın ikinci huyudur.’ Montaigne 
‘Alışkanlıklar, alışkanlıktır. İnsan onu pencereden atamaz. 
Fakat tatlı dille merdivenden bir basamak aşağıya inmesini 
sağlayabilir.’ M. Twain 
‘Hiçbir şey alışkanlıklar kadar güçlü değildir.’ P. N. Ovidİus ‘Önce uyum 
gösterirseniz, sonra alışkanlık edinirsiniz.’ W. Pickett 
AMAÇ________________Pf 
‘Amacınızı doğru seçmişseniz, bu demektir ki; eğer bir aksilik çıkmazsa gücünüz 
o amaca varmaya yetecektir.’ A Maurois 
‘Amaçsız  günler,   daima  eriyip   dağılarak  son  bulur.’ Amiral Byrd 
‘Hayatta amaçtan ve bir amaca hizmetten mahrum birçok eşya meydana gelir.’ 
Aristotales 
‘Amacına ulaşmak mı istiyorsun? O halde kendi yolunu kesme!’ Goetfte 
‘insan nereye gideceğini bilemezse, fazla ileri gidemez.’ Goetfte ‘Bir amaca 
bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde 
olmamaktır.’ Horatvus 
‘İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri; bir amaç için yaşamayı bilmektir.’ 
Montaigne 
‘Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.’ P. Drucker 
‘ölmeye değer bir amacı olmayan insanların, yaşamaya değer bir amacı da olmaz.’ 
M. L. King 
‘Yapılmış bir iş ne kadar başarılı olursa olsun, büyük bir amacın ürünü değil 
ise büyük sayılmamalıdır.’ La Rocftefoucauftf 
ANLAMAK 
‘Çok zaman, küçük şeylerden büyük şeyler; görünen şeylerden görünmeyen şeyler 
anlaşılır.’ Ezop 



‘Sağlıklı bir insan, sadece anlayışlı olan adamdır: sinirleri zayıf olan bir 
insanın ise, artık anlayışı kaybolur.’ Aiain 
‘Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.’ A France. 
‘Başkalarının bizi sinirlendiren tarafları, kendimizi anlamamızı  21 sağlar.’ 
C.Jung 
‘Berraklık, anlayışı gerektirir; anlayış ise esneklik sağlar.’ Goetfte 
‘insan, anlamadığı şeye sahip olamaz.’ Goetfte 
‘İnsan ancak anlayabildiği şeyleri hissedebilir.’ Goetfte 
‘Gökyüzünün her yerde mavi olduğunu anlamak için, dünyayı dolaşmak gerekmez.’ 
Goetfte 
‘Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur.’ Sokrates 
‘Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır.’ Spinoza 
‘Mutlu olduğum zaman insanları anlıyorum sanıyordum; hâlbuki onları ancak 
felaket içinde tanımam mukaddermiş.’ Nopoteon 
‘Hayatta hiçbir şeyden korkmayın, yalnız her şeyi anlamaya çalışın.’ M. Curie 
‘Bu dünyaya anlaşılmak için değil, anlamak için geldik.’ E. Renan 
W 
‘Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.’ C. Bernard 
‘Hiçbir taşı çevirmeden bırakma.’ Euripides 
‘Aramıyorum, buluyorum.’ Picasso 
‘Araştırma; kanuna, temele, sebebe ve içine doğru çabalar, savaşır. Fakat asla 
yorulmadan!’ Goetfıe 
‘Düşünmek, bilmekten daha ilginçtir, fakat araştırmaktan daha ilginç değildir. 
‘Goetfıe   '- 
‘İnsanları incelemek, kitapları incelemekten daha gereklidir.’ La RocfıefoucauCd 
‘Bir şeyi uzun süre durmadan ararsanız, bir gün mutlaka aramadan bulursunuz.’ P. 
Bıcrget 
‘Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son arzusudur.’ S.Jackson ‘Bir tek 
yazardan çalarsan bunun adı hırsızlıktır; fakat birçok yazardan çalarsan bunun 
adı araştırmadır.’ W. Minzer 
ARKADAŞ 
‘Küçük bahanelerle size sert davranan arkadaşınıza asla güvenmeyin.’ Ezop 
‘Arkadaş, insanın kendisine verdiği armağandır.’ Stevenson 
‘Gerçek arkadaş, herkes giderken gelen kişidir.’ W. WincheC 
‘Arkadaşlarını yalnızken eleştir, başkalarının yanında ise ov.’ P. Syrus 
‘Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye veremez.’ VoCtaire 
‘Kusursuz arkadaş arayan, dostluktan elini çeksin.’ S. De Sacy 
‘Gerçek bir arkadaş, iki bedende yaşayan tek bir ruhtur.’ Aristotaies 
* 
* 
‘Boş konuşmaktan sakınmak ne kadar önemliyse, kötü arkadaştan sakınmak da aynı 
derecede önemlidir.’ E. Fromtn 
‘Arkadaşlık, güçlü bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmaz ise ömür boyu 
sürer.’ M. Twain 
‘Gerçek arkadaşlık, sağlık gibidir; değeri ancak o kaybolduktan sonra 
anlaşılır.’ GoCti 
‘Hayatta bolluk da yokluk da arkadaşları birbirlerinden ayırır.’ W. Cowter 
‘Anne ve babayı kader tayin eder. Dostlar ve arkadaşlar ise seçilir.’ Defitte 
‘Arkadaşlarınızın evine sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür.’ 
Emerson 
‘insanın üç sadık arkadaşı vardır: Yaşlı karısı, yaşlı köpeği ve hazır parası.’ 
B. FrankLin 
‘Herkes arkadaşının, kendine kendisinin biçtiği değeri vermesini ister.’ T. 
Hobbes 
23 ‘Kendi iyiliğinizi isterseniz iyi insanlarla arkadaş olun; çünkü kötü 
bir arkadaş edinmektense yalnız Kalmak daha iyidir.’ G. Wasfüngton 
‘Arkadaş, arkadaşının kusurlarına ve zayıflıklarına katlanmak zorundadır.’ W. 
Shakespeare 
‘Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır.’ Coteridge 
ASALET 



‘Asalet sahibi kimse, verilenin değerine değil, veriliş şekline önem verir.’ 
Ptuatark 
‘Yalnızca hayatını kazanmaktan başka düşüncesi olmayan kişiden, asil düşünceler 
beklemek çok zordur.’J.J. Rousseau 
‘Babadan gelen asalet, insanın gayretini kırar.’ F. Bocon 
‘İnsanın gerçek asaleti, erdemlerinden gelir, doğuştan değil.’ Efrictetos 
* 
AYDIN - AYDÎNLÎK - KARANLIK    |pf[ 
‘Aydınlanmak, insanın aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır.’ I. Kont 
‘Yarı aydın olanlar, bilgisizlerden daha tehlikelidir.’ L. GCein ‘Işık yaymanın 
iki metodu vardır: ya kandil olmak ya da yansıtan ayna.’ E. Wafton 
‘En güçlü gölgeler, nerede ışık varsa oradadır.’ Goetfte 
‘Karanlığı hissetmeyen, aydınlığa kavuşamaz.’ H. Buckie 
‘Karanlık, tüm günahların üzerini örten kirli bir örtüdür.’ Cervantes 
‘insanlar, daha iyi görmek için değil, daha fazla parlamak için ışığa doğru 
yönelirler.’ 
*     AZİM 
*r 
‘Büyük kişiler olmadan, büyük işler başarılamaz, insanı yücelten kendi azmi ve 
sabrıdır.’ C. De Gautte 
‘Yeteneklerinizin farkındaysanız, kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. Kalabalığa 
bakın, azimli yürüyene herkes yol verir.’ Gassion 
‘Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil, azim ve sebattır.’ S. Smiles 
 
‘Yapmakta ısrar ettiğimiz şeyler gitgide kolaylaşır. İşin özü değişmez, fakat o 
işi yapma yeteneğimiz gelişir.’ R. W. Emerson 
BAKIŞ AÇÎS1                                lPf 
‘Çeyrek saatten beri duran bir gökkuşağına insan arük bakamaz.’ Goethc 
‘Biz uçuruma bakarken, uçurum da bize bakar.’ Nietzsche 
‘Anlamak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerekir.’ PitigrM 
BASİTLİK - SADELİK 
‘Sadeliği arayım fakat ona rastladığınız zaman şüphe etmeyi de unutmayın.’ N. 
Whitehead 
‘Gerçekte her şeyin nasıl da basit olduğunu görebilmekle çok iş yapmış oluruz.’ 
Goetfie 
‘Dünya, istisnalar için değil, sıradan ve vasat şeyler için kurulmuştur.’ F. 
AmieC 
‘Sıradanlık kendinden daha büyük bir şey tanımaz, fakat yetenek hemen tanır 
dehayı.’ Sir A C. DoyCe 
BAŞAÎU VE HEDEFLERE VLAŞMA -BAŞARISIZLIK 
25 
‘Tek bir başarı vardın^ da istediğimiz gibi bir hayat sürmek.’ C. Mortey 
‘Çabuk kazanılan basan, insanı kararsız ve maceracı yapar.’ F. Bacon. 
‘Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını 
gösterenlerdir.’ Schitter 
‘Başarının sırrı, ısrarla istemektir.’ B. Disraeii 
‘Başarı, cesaretin çocuğudur.’ B. Disraeii 
‘Dalgalar ve insanlar, her zaman başarılı denizcilerin yanında olur.’ E. Gi6Bon 
‘Başarı için farkı siz oluşturabilirsiniz. Bunun için başlamanız gereken ilk 
nokta kendinizsiniz.’ D. Tyson 
‘Kim iyi yaşamış ve bol bol gülümsemiş ve çok sevmiş ise, başarıyı yakalamış 
demektir.’ A. Staniey 
‘Başarının şartları; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak.’ A Munthe 
it* 
W 
‘Başardığımız her iş bizi köleleştirir, çünkü daha iyisini yapmaya zorlar.’ A 
Camus 
‘Şahsi başarı, genellikle doğru yolda atılmış yanlış bir adımla gelir.’ A 
Einstein 
‘Üzerime aldığım her işi başardım, çünkü başarmayı çok istedim.’ Napoteon 



‘Nereye gittiğini bilen insana yol açmak için, dünya bir kenara çekilir.’ S. 
Jordan           -3 
‘İnsan, hedefinden büyük olmalıdır.’ Montaigne 
‘Bir hedefe karar vermek, genellikle hedefin kendisidir.’ S. StniCes 
‘Ulaşmak istedikleri bir hedefi olmayan insanlar, çalışmaktan da keyif 
almazlar.’ E. Raux 
‘Gökyüzüne doğru nişan alanlar, ağaca nişan alanlardan daha yüksekleri 
vururlar.’ G. Heröert 
25        ‘İnsan, nişan almadığı şeyi nadiren vurur.’ Thoreau 
‘Büyük başarılar, insanı aptallaştırmadığı taktirde kişi mütevazı olur.’ Alam 
 
‘Nasıl ki laf lafı açarsa, başarı da başarıyı doğurur.’ Goetfıe ‘İyi bir 
başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.’ A Gide ‘Para nasıl parayı çeker ise, 
başarı da başarıyı çeker.’ Chamfort ‘Tüm uyuşturucu zehirlerin en tehlikelisi 
başarıdır.’ G. Gren ‘Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.’ Emerson 
‘Asıl basan, başansız olma korkusunu yenebilmektir.’ P. Sweeney ‘Ders alınmış 
başarısızlık, başarı demektir.’ M. S. Forbes ‘Başarının formülü yoktur fakat 
başarısızlığın formülü vardır: herkesi memnun etmeye çalışmak.’ N. Ray 
‘Başarı, güçlü olana gülümser; başarısızlık ise kuvvetsizlere çullanır,’ O. Wdde 
‘Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamış tır.’ K. Moorhead 
‘O işin başarılmasının imkânsız olduğunu bilmedikleri için başardılar.’ M. Twain 
‘Başarı, ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır.’ C. Tempkton 
‘Yarınlar, yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatını terk edebilen gayretli 
insanlara aittir.’ Cicero 
‘Başarısızlıkla karşılaştığınız zaman neden başarılı olamadığınızı düşünün, 
çünkü her başarısızlık başarının doruklarına giden yolda yeni bir adımdır.’ C. 
F. Ketterina 
‘Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir.’ G. De Maupassant 
‘Çoğu kişi başarıyı almak olarak düşünür; oysa başarı, vermekle başlar.’ H. Ford 
‘Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir.’ H. Ford 
‘insanlar başarmak için doğarlar, başarısızlık için değil.’ H. D. Thoreau 
‘Mağlup olduğun zamlİFümitsizliğe kapılma. Her başarısızlığın altında bir zafer 
arzusu yatar.’ G. Martin 
‘Başarı her zaman yalnızken, başarısızlık ise herkesin gözü önünde meydana 
gelir.’ J. Murpfty 
‘Yürüdüğünüz yolda güçlük ve engeller yoksa bilin ki o yol sizi bir yere 
ulaştırmaz.’ B. Shaw 
‘Okunu hedefinden öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıra-mayan kişiden daha 
başarılı sayılmaz.’ Montaiane 
‘Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: ya kendi aklından yararlanmak ya da 
başkalarının akılsızlığından yararlanmaktır.’ La Bruyere 
‘Başarının sırrı, sıradan işleri hiç de sıradan sayılmayacak şekilde iyi 
yapmaktır.’ J. D. Rockfeffer 
‘Eğer hayatında hiç başarısızlık yok ise, yeteri kadar risk almamışsın 
demektir.’ H. NeCson 
‘Zoru başarırız, imkânsız zaman alır.’ J. Gobtin 
‘Mutluluk, başarıya; başarı ise zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.’ Seneca 
‘Hayatta başarı kazanriîâk içim akılsız görünmeli, fakat akıllı olunmalıdır.’- 
Montescjuieu 
‘Başarının zor tarafı şudur; daima başarılı olmak zorundasınız.’ W. WUson 
‘Başarısızlıklar, güçlülerejdaha da güç katar.’ Empay 
‘Başarı; fikir ve motivasyonun birleşimiyle oluşur.’ Tfıomas Jofın Watson 
BAŞKALARINI TAKDİR ETMEK -DEĞER BÎÇMEK 
28         ‘Bir insanın değeri, büyük meziyetlerine göre değil, onları nasıl 
s  kullandığına göre ölçülmelidir.’ La Rochefoucauid 
‘Başkalarına değer biçmek, kendine değer biçmek demektir.’ W. Shakespeare 
‘İnsanları siyah ve beyaz diye ayıramazsın, çünkü iyilikleri de kötülükleri de 
karmakarışıktır.’ B. Shaw 
BAŞtANGIÇ YAPMAK 
‘Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla meydana gelir.’ Cicero ‘Kuvvetli bir 
ateş, küçük bir kıvılcımla başlar.’ Dante ‘Her şeyin en önemli noktası, 



başlangıcıdır.’ Platon ‘Yeniden başlamayı arzulamak, insanın bir özelliğidir.’ 
Goetfte ‘Çok çabuk büyük bir ateş yakmak isteyen kişiler, cılız samanları 
tutuşturmakla işe başlarlar.’ W. Shakespeare 
Wttr 
BİLGE-ALİM 
*f 
‘Bilgelik, bizi yeniden çocukluğumuza döndürür.’ B. Pascal 
‘Bilgeliği doğuran, beyaz saçlar değildir.’ Menander 
‘Mutlu ol! Bilge olmanın bir yolu da budur.’ Cofette 
‘Bilgelik, tehlikeleri birbirinden ayırabilmek ve en zararsız olanı 
seçebilmektir.’ Machiavelti 
‘Bilgelik kitabının ilk sayfasında dürüstlük yer alır.’ T.Jefferson 
‘Bilgeliğin en sağlam işareti, kalıcı sevinçtir.’ Montaigne 
‘Kanunlar, bilgeler için konmuştur, fakat haksızlık etmesinler diye değil, 
haksızlığa uğramasmlar diye.’ Epicurus 
‘Bilge kişi, gıda konusunda gıdanın bol olmasına değil, lezzetli olmasına önem 
verdiği gibi, ömrün de uzun olanına değil, en zevkli olanına el atar.’ Epicurus 
‘Bilgi ermişleri olmak elinizden gelmiyor ise, hiç değilse bilgi savaşçıları 
olun.’ Nietzsche    *& 
‘Susan bir âlim, bir şey söylemeyen aptaldan farksızdır.’ Motiere 
BİLGİ 
% 
‘Bilgi, güçtür.’ F. Bacon 
‘Bildiklerimiz değil, doğru sandığımız şeyler başımızı derde sokar.’ A LincoCn 
‘Bilgi arttıkça, huzursuzluk da artar.’ Goetfte 
‘Bilgi ve erdem, öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir.’ Aristo 
‘Sadece bir tek iyi şey vardır: bilgi; bir de kötü; cehalet.’ Sokrates 
‘Bilmek ileriyi görebilmek, ileriyi görebilmek ise güçlü olmaknr.’ A Comte 
23 
‘insanın cehaletinin farkma varması, bilgiye atılmış ilk adımdır.’ B. Disraeii 
‘Ne kadar az bildiğimizi anlamak için, ne kadar çok şey bilmemiz gerektiği ne 
kadar gariptir.’ B. Disraeii 
‘Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın kölesi olmak gerekir.’ H. Baizac 
‘Aslında insan sadece az bilirse bir şey bilir; bilgiyle beraber, şüphe de 
artar.’ Goetfıe      ^ 
‘Bilgiyle, bilime, kendimizi veriyorsak; bu, yaşama daha iyi hazırlanmış olarak 
dönebilmek içindir.’ Goetfıe 
‘Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu iyi bir tutkudur.’ B. 
Shaw 
‘Adalet ve faziletten yoksun olan bilgi, sahtekârlıktır, böyle bilginin akılla 
bir ilgisi yoktur.’ Ptaton 
‘Bilgi; büyük insanı mütevazı yapar, vasat bir insanı şaşırtır, 3p:; küçük 
insanı ise böbürlendirir.’ Brigitte 
‘Ne kadar az bilirseniz, o kadar güçlü savunursunuz.’ B. Russeii ‘Dışarıdan tek 
aldığımız ve alabileceğimiz, bilgidir; bu bilgi ile nasıl hareket edeceğimiz ise 
bize bağlıdır.’ Gtasser 
‘Bilginin üç temel taşı; çok görmek, çok sıkıntı çekmek ve çok çalışmaktır.’ 
Catfıeratt 
‘Bilgi, insanın daha zekice ve etkili çalışmasını sağlar.’ C. Scfavab ‘Çok bilen 
kişi, çok şeye dikkat eder.’ G- E- Lessing ‘Gereğinden fazla bilgi, bize 
gereğinden fazla olan başka her şey kadar çok sıkıntı verir.’ Seneca 
‘insan ne kadar az bilir ise, o kadar çok bildiğini zanneder.’ J.J. Rousseau 
‘Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil.’ Seneca 
‘İnsanın bilgisi düzgün olmazsa, bilgisini artırdığı oranda düşüncelerinin 
dengesi bozulur.’ H. Spencer 
‘Gençliğimizde bilgi ağacını dikelim ki, ihtiyarladığımız zaman gölgesinde 
barınacak bir yerimiz olsun.’ L. Chesterfield 
‘Bil gi iki türdür: birincisi, bir konuyu bilmek; ikincisi, o konuyu nereden 
öğreneceğini bilmek.’ S. Jadkson 
‘Bilgisiz dürüstlük zayıf ve yararsızdır; dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve 
korkutucudur.’ S.Jackson 



BİLİM - İLİM 
‘Bilim, alıştırılmış ve düzenlenmiş genel bir histen başka bir şey değildir.’ H. 
Hwdey 
‘Bilim, her günkü düşüncenin mükemmel bir şekilde iyileştirilmiş olmasından 
başka bir şey değildir.’ A Einstein 
‘Günümüz insanına gerçekler kendilerini ancak ilim yoluyla kabul ettirebilir.’ A 
Carrei 
‘Bilim, iyi zamanlarda zerlfînlik, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir 
kılavuzdur.’ Aristo 
‘Bilim bize gerçeği sunar; fakat asla barış ve mutlulukla beraber değil.’ G. Le 
Bon 
‘Bilim ancak hedefine ulaştığını hayal ettiği zaman tehlikelidir.’ B. Shaw 
‘İlim, ahlaksız bir adamın elinde kötülük yapmak için güçlü bir silahtır.’ 
Fonvvdn 
‘Bilim, kendi başına öyle büyük bir kitledir ki; birçok insanı taşır, fakat onu 
hiçbir insan taşıyamaz.’ Goetfıe 
‘Bilim, düzenlenmiş bilgi; bilgiler de düzene sokulmuş hayattır.’ I. Kant 
‘Bilimi, bugünkü bilimin kısıtlı çerçevesinden çıkarıp, bilim üstüne 
getirdiğimiz vakit, tam bilim olur.’ I. Newton 
* 
‘ilme karşı duyduğumuz ilgi, öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha çok 
susarız.’ L. S teme 
‘Bilimleri öğrenmeye, bizi esaretten kurtaracak olan bilimlerden başlayalım.’ 
Montaûjne 
-------------------------------------------------------r*-----------------------
----------------------- 
m 
‘Bir şey, her şey için; her şey de bir şey için vardır.’ Goethe ‘İnsan kendiyle 
işbirliği yaptı mı, başkalarıyla da işbirliği yapabilir demektir.’ Goethe 
‘Çokluk, bozulmaya azlıktan daha müsaittir.’ .Aristo 
‘Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız.’ MalcomX 
‘Eğer boş zamanınız yoksa ruhunuzu kaybediyorsunuz demektir.’ L. P. Smitfi 
BV/YÜKLÜK 
‘Büyüklüğün zirvesine giden yollar inişli çıkışlıdır.’ Seneca ‘insana büyüklük 
veren şey, düşünceleridir.’ B. Pascat ‘Küçük olanlarla küçük işler yapılır; 
büyüklerin yanında küçük adam büyük adam olur.’ Goethe 
‘Gerçek büyüklük, kendine hâkim olmaktır.’ D. Defoe 
‘Gururlu bir büyüklüğe ulaşmak isteyen ağaç, fırtınalı hava ister.’ I. D. Yaiom 
‘Büyük insanlar, şikâyet etmeden bütün acılara katlanırlar.’ Scfüfler ‘Büyük 
felaketler, büyük adamların yetiştiği okuldur.’ Napoteon ‘Bir insanın hem büyük, 
hem de iyi olması çok enderdir.’ T. FuÛer 
W 
W 
‘Büyük adamları meydana çıkaran, biraz da büyük fırsatlardır.’ J.J. Roıısseau 
‘Büyüklük güçte değil, gücü yerinde kullanmaktadır.’ M. Orei 
‘Büyüklük, ne olduğumuz değil, nereye gittiğimizdir.’ O. W. Hoimes 
‘Yalnız suskun yücedir gerisi hep zaaftır.’ Aifred De Vigny 
‘Hiçbir şey büyüklük kadar yalın değildir. Çünkü yalın olmak, biraz da büyük 
olmak demektir.’ A Camus 
‘Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktürler, fırlatıp atınca yerde 
sürünmeye başlarlar.’ Montandre 
‘Hep küçükler yanar, büyükler azıtınca.’ LaFontaine 
‘Çocukluktaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam denir.’ Mencius 
. ‘Büyük görünen birçok adam, onlara yakından bakınca büyüklüklerinden çok şey 
kaybederler.’ W. S. Landor 
‘Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktır.’ 
Beethoven 
‘Çevrendekileri alçaltarak değil kendini gerçekten yükselterek büyüyebilirsin.’ 
Reich 
‘Gerçekten büyük olmayan büyük adamlar, çevrelerini küçük adamlarla 
doldururlar.’ Retdt 



‘Küçük olanların büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.’ S. Zweig 
‘Bazı insanlar büyük doğar, bazı insanlar büyüklüğü kazanır, bazı insanlara da 
büyüklük yakıştırılır.’ W. Shakespeare 
‘Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktürler; omuzlarımızdan 
attığımızda yerde sürünmeye başlarlar.’ Montandre 
‘Ne kadar çok verirsen o kadar çok büyürsün. Fakat alacak biri olmalı, kaybetmek 
vermek değildir.’ Eıaıpery 
‘Büyük bir insan büyüklüğünü, kendisinden küçük insanlara karşı davranışlarında 
gösterir.’ T. CarfyCe 
‘Basit insanlar, büyük adamların hatalarından büyük zevk alırlar.’ A 
Schopenhauer 
CAHİLLİK VE CEfİALET 
‘Cehalet, korkunun anasıdır.’ N. Homes 
‘İlim cesaret verir, cesaret ise küstahlık.’ Tere 
‘Yeryüzündeki her türlü kötülük, daima cehaletten gelir.’ A Ccanus 
‘Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.’ S. Smtfes 
‘Boş bir çuvalın dik durması zordur.’ B. Frankün 
‘Cehalet, kafanın aysız, yjldızsız gecesidir.’ Maupassant 
‘Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım ise cahil dostlarım.’ Diterot 
‘Bilgisizlik, insanın gönül rızasıyla arzu ettiği bir talihsizliktir.’ Cicero 
‘En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir.’ J. 
Browıı 
‘Bilgisizliğini açığa vurmaktansa saklamak daha iyidir.’ Heroftfitos 
‘Kimse bile bile kötü değildir. Her kötülük, bilgi zannedilen bir bilgisizlikten 
gelir.’ Soarates 
‘Bilgisiz birini kanıtlarla mağlup etmek imkânsızdır.’ M. Ador ‘Cehalet mutluluk 
değil, bir kayboluştur.’ P. Wyüe ‘Bilgisizlik her zaman şiddeti doğurur.’ S. 
Freud 
CESARET 
‘Cesaret, tehlike karşısında akim ve zekânın kullanılmasıdır.’ Platon 
‘Cesaret iyi bir şeydir ama ölülerin işine yaramaz.’ Aristophanes ‘Aşın cesur 
olmak, aşın ölçülü olmaktan daha iyidir.’ Machiaveiü. 
İH 
m 
‘Erkek cesaretini emretmekle, kadın itaat etmekle gösterir.’ Aristotaies 
‘Uzaktan cesur olmak kolaydır.’ Demostftenes 
‘Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir.’ La 
Fontaine 
‘Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.’ Scftiffer 
‘Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.’ Napoleon 
‘Cesaret de aşk gibidir; ikisi de umutla beslenmek ister.’ Napoieon 
‘Felaketle karşı karşıya kaldığınızda, cesaret size mantıktan daha çok yardım 
eder.’ Napoieon 
‘Gerçek cesaret, şahit istemez.’ Boraccio 
‘Cesaret; korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir. Korkusuzluk değil.’ M. 
Tvrain 
‘Cesareti olmayan insan, keskin kenan olmayan bıçağa benzer.’   35 B. Frankiin                                 
_ 
‘Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.’ V. Mfieri ‘Cesaret zafere, korku 
ölüme sürükler.’ Seneca ‘Altın, ateşte; cesaret felakette anlaşılır.’ Seneca 
‘Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.’ Aristotaies ‘Cesaret hayatı hiçe 
sayar, vicdanı değil.’ Schiiier ‘Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit 
beslemesin.’ Schiiier 
‘Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. 
Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.’ Goetfte 
‘Cesaret bizi zorluklara tehlikelere götürür; fakat büyük sevinçler sadece büyük 
çabalar sonucunda kazanılır.’ Goetfte 
‘Cesaret, öğrenilmediği gibi, unutulmaz da.’ Goetfte 
‘Cesaretin en büyük imtihanı, yenilgiyi üzülmeden kabul etmektir.’ R. G. 
İngersott 
‘Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.’ PCaton 



‘Cesaret bütün silahları mağlup eder.’ Ovidius 
‘Korkuların üzerine çıkmazsak o bizi daima yer, kemirir.’ B. G. Niebuhr 
‘Cesur bir insan servet bakımından tahrip edilebilir, fakat ruhen asla.’ V. Hugo         
--. 
‘Cesareti olmayan kişinin başarısı da olmaz.’ P. Syrus 
‘Cesur bir insan imanı çok olan bir insandır.’ M. T. Ckero 
‘Servetini kaybeden çok zarar eder. Arkadaşını kaybeden 
daha çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini 
kaybetmiş demektir.’ Cervantes 
‘Tahammül etmek zafer için ilk şarttır.’ G. Carnbett 
‘Cesaretten kuvvet almadıkça,  hiç kimsenin mutlu olma imkânı yoktur.’ Aiain 
ÇABAVEGAYHFT 
‘Tarih boyunca gayret göstermeden yaşayanlar arasında, isim bırakmış tek bir 
insan dahi yoktur.’ T. RooseveCt 
‘Sonuna kadar çabalayın. Hiçbir şey göründüğü kadar zor değildir, araştırın 
yeter.’ R. Herrick 
‘Hayat, insanlara zahmetsiz hiçbir şey vermez.’ Horatius ‘Çaba, ilginin yanında 
kendiliğinden filizlenir. ‘J. Dewey ‘Sıradan bir adamın elinden geleni yapmaya 
çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden daha iyidir.’ G. Gracian 
W 
l>£Ğ£KVEKJYMFr 
*r 
‘Yaşayanlardan esirgenen değer, kolaylıkla ölülere verilir.’ A Gitfe 
‘İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm, fakat ne yapıp ne başardığına daha 
çok değer veririm.’ Goetfte 
‘Gerçekten değerli bir şeye erişmenin kestirme yolu yoktur.’ J. Wittiams 
‘Birçok insanın değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.’ JuvenaC 
‘Bir kılıcın kıymeti hakkında, kınmdaki pasa bakıp hüküm verilir mi?’ V. Hugo 
‘Ayak kangren olmuşsa, artık onun durumu önceki haline göre değerlendirilmez.’ 
W. Shakespeare 
‘Vazgeçebileceğin hiçbir şeye değer verme.’ Aristippos ‘Bir kelebeği 
sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz  37 gerekir.’ Exupery 
‘Bir insana hak ettiğinden fazla değer verirsen, ya onu kaybedersin ya da 
kendini.’ S.J. Haris 
DEHA-DAHİ 
* 
‘Deha, uzun bir sabırdır.’ T. Edison 
‘Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu ise alın teridir.’ T. Edison 
‘Acı çekmeyen dahi yoktur.’ T. Monsen 
‘Dehayı ancak acı doğurur.’ A Maurois 
‘Yetenekler zamanla gelişebilir, fakat deha asla.’ L. Bayron 
‘Dehadan beklenen ilk ve son şey, hakikati sevmektir.’ Goetfte 
‘Bir çağın dehalan ne kadar çoksa, kişi o ölçüde desteklenir.’ Goetfte 
‘Eğer sizde deha varsa, çalışkanlık bunu geliştirir; yok ise, onun yerini 
çalışkanlık alır.’ G. Greene 
‘Deha, sonsuz zorluklara katlanabilme yeteneğidir.’ T. Cadyie 
‘Samimiyet, bütün dehanın kaynağıdır.’ Boerne 
‘Biraz deliliğin dokunmadığı hiçbir dahi yoktur.’ Aristo 
‘Deha, gayretin ve sabrın çocuğudur.’ Lhvicjfıt 
‘Deha sınırlı olabilir, fakat aptallıkta sınır yoktur.’ Diterot 
‘Deha, ancak özgür olduğa zaman nefes alabilir.’ J. S. Miii 
‘Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanan yıldızlardır.’ Napoteon 
‘Deha, gerçekleri alışılmışın dışında görmekten başka bir şey değildir.’ W. 
James 
‘Başkaları için zor olan işleri yapmak yetenekli olmaktır; yete' nekliler için 
imkânsız olanı yapmak ise, dahi olmaktır.’ H. Amiti ‘Deha, kabullenebilir fakat 
asla çalamaz.’ J. H. FussCi 
VERS ALMAK - ÎBRFT ALMAK 
‘Tecrübeyle sabittir ki, kimse tecrübelerden ders almıyor.’ B. Shaw 
‘Verilmesi en kolay olan şey, öğüt; alınması en zor olan şey ise ibrettir.’ G. 
Droz 



‘Senden evvel gelmiş olan insanlardan ibret al, fakat sonra gelenlere ibret 
olma.’ Sokrates 
DİNLEMEK 
‘Konuşmak bir ihtiyaç ise, dinlemek bir sanattır.’ Goetfte 
‘Başkalarını inandırmanın en iyi yolu, onlan dinlemektir.’ D. Rusk 
‘Güzel konuşmak için tek yol vardır; dinlemeyi öğrenmek.’ C. Morfey 
* 
* 
‘Dinlemek, kişiye kendini tartma ve değerlendirme imkânını verir.’ F. W. 
Foersten 
‘Dinlemesini bilirsen, kötü konuşmalardan dahi yararlanabilirsin.’ Ptutark 
‘Kulak, kalbe giden bir yoldur.’ Vottaire 
‘Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel dinleme sanatı vardır.’ 
Efrictetos 
‘Dinlemek, düşünmeye, konuşmak ise düşünmemeye sebep olur.’ E. GiBbon 
‘Çok dinlememiz ve az konuşmamız için, iki kulağımız ve bir dilimiz vardır.’ B. 
Srurvv 
‘Başkalarını iyilikle ve saygı ile dinlemek, içsel zenginliğin en güzel 
belirtisi ve daha iyi olmanın en büyük yardımcısıdır.’ J. S. Miff 
‘Doğruluk, şartlar ne olursa olsun meyvesini verir.’ Schitter ‘Doğruluğun en 
güzel meyvesi, ruhun huzurudur.’ Epicuros ‘Zaman değerlidir; fakat doğruluk daha 
değerlidir.’ B. Disraeli ‘Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.’ W. 
Shakespeam ‘Diğer insanlara karşı dürüst olmadan evvel kendine karşı 
dürüst ol.’ W. Shakespeare 
‘insanlar için mutluluk ümidi ancak doğruluktadır.’ Eıaipides ‘Dürüst insan 
daima gerçeği söyler; akıllı insan ise, yalnızca 
zamanında.’ B. Srutvv 
‘Yanlışlıklar fare deliğinden geçer, doğruluk ise kapılardan 
sığmaz.’ B. Sfutvv 
‘Doğru olan, haklı olandır.’ A Pope 
‘Doğruluk diye bir anayasa var; hiçbir temel de bunun kadar 
sarsılmamıştır.’ Vottaire 
m 
‘Dürüstlük cesareti gösteren kişi, hiçbir zaman yalan söylemeye gerek duymaz.’ 
G. Heröert 
‘İnsanların doğrulukları ^paklan işlerle değil, davranışlarıyla ölçülür.’ 
Juniııs 
‘Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir; nasıl olsa doğar.’ W. PfalCips ‘İnsanın 
yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve 
yapması da gerekir.’ Goethe 
‘Doğru yolda yürüyen bir topal, yoldan çıkan bir koşucuyu geçer.’ F. Bacon                          
. 
‘Dürüst insan, incindiği zaman uzaklaşır ve hiçbir şey söylemez.’ F.Amkl 
‘Doğruluk, prensiplerin, karakterin ve bağımsızlığın ruhunu oluşturur.’ S. 
Smiles 
DOST VE DOSTU/K 
‘Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.’ Piaton 
‘Dostluk, kanatsız sevgidir.’ L. Byron 
‘Dostluk, sunulmuş saygıdır.’ Exupery 
‘Dost, her şeyden önce, yargılamayan kişidir.’ Exupery 
‘Dostluktan saygıyı kaldıran, onun en büyük süsünü de kaldırmış olur.’ Cicero 
‘Dostluğu doğuran ve sürdüren, erdemdir; erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü 
olmaz.’ Cicero 
‘Kendisiyle dost olabilen, herkesle de dost olabilir.’ Seneca 
‘Dostların sıkıntıdayken, onları mutlu oldukları zamanlardan daha sık ara.’ 
Cfüion 
‘Yürek acısını sadece bir dost eli dindirebilir.’ C. A HeCvetius 
‘İyi bir ağaca sarılan insan, gölgesiz kalmaz.’ Cervantes 
‘Çok dostu olanın, gerçekte hiç dostu yoktur.’ Aristo 
‘Hayatta hiçbir şey dostluk kadar değerli olamaz.’ Aristo 
‘Çabuk dost edinme, dost edindiklerini de çabuk gözden düşürme.’ Sofon 



‘İyi dostluklar, hesapsız kurulurlar.’ H. Bakaç 
‘Felaketlerin bir iyiliği varsa, o da gerçek dostlarımızı tanıt- 
masıdır.’ H. Baizac 
‘Dostlarınıza, bir gün düşmanınız olacaklarmış gibi; düşmanlarınıza da bir gün 
dostunuz olacaklarmış gibi davranın.’ B. Shaw ‘Dostlar öyle bir ailedir ki; 
insan o ailenin bireylerini sadece 
kendisi seçer.’ A Karr 
‘Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir.’ Emerson ‘Dost, yanında yüksek 
sesle düşünebildiğin kişidir.’ Emerson ‘İçinde bir dostu barındıran ev 
mutludur.’ Emerson ‘Dostunun mutluluğunda payını alamayan kişi, bu dostluğun  ^ 
yıkılmasından da yakınmaz.’ Ezop 
‘Bütün çiçekler bir gün solar. Çelik ve demir kırılır; fakat 
gerçek dostluk ne solar ne de kırılır.’ Nietacfie 
‘Dostu severim, fakat düşman da işe yarar. Dost kuvvetimi 
gösterir, düşman da yapacaklarımı.’ Scfıiffcr 
‘Bir dostta yanılmak, bir dostu yanıltmaktan iyidir.’ GoetRe ‘Kardeşlerimi Allah 
yarattı fakat dosdanmı ben buldum.’ Goctfte ‘İnsanın, dostlarını ne kadar 
sevdiğini sonradan fark ettiği 
zamanlar vardır.’ Goethe 
‘Dostu olmayan kişi, en fakir insandır.’ J. M. Bechstein ‘Dostun evine giden yol 
uzun gelmez.’ G- EinsenBerg ‘Gerçek dostlukta, adi insanların alamayacakları bir 
lezzet 
vardır.’ La Bruyere 
‘Bitmiş dostluklar üzerine aşılanmış kin ağacı en öldürücü meyveleri verir.’ 
Lessing 
‘Dostluğun kolları, birbirimizi dünyanın öteki ucundan kucaklayacak^kadar 
uzundur.’ Montaigne 
‘Dostumla beraber olduğumda yalnız değilim; o andan itibaren iki kişi de 
değilim.’ Pisagor 
‘Bir dostun üzüntüsüne kim olsa katılır; bir dostun başarısına ise ancak yüksek 
bir ruhta olanlar katılır.’ O. MHİde 
‘Düşman kazanmaktan korkan kişi, gerçek bir dost bulamaz.’ W. Haziitt                          
f 
‘Dostlara acılarını paylaştığını göstermek, birlikte yas tutmakla değil, onlara 
el birliği ile yardım etmekle olur.’ Epicuros 
‘Dostluğun asıl yararı, türlü acılar çekerek dertleri dolmuş taşmış gönüllere, 
dertlerini döktürüp ferahlık vermesidir.’ F. Bacon 
‘Dertleşecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.’ F. Bacon 
‘Hiçbir insan tek başına bir bütün değildir. Onu bütün yapan dostlarıdır.’ H. 
Emerson 
‘Birçok arkadaşımız olabilir, fakat dostlarımız azdır.’ H. Johnson ‘Gerçek bir 
dost, nimetlerin en büyüğü olmasına rağmen; elde etmek için en az uğraştığımız 
şeydir.’ La Rochefoucauld 
‘Dostlarının iyi günlerine yavaş yavaş, kötü günlerine ise koşarak git.’ L. 
Bihingeon 
‘Eski bir dosta rastlamak kadar keyif verici bir şey olamaz.’ R. Kipting 
‘Güvensiz dostluk olmaz, güven için ise dürüstlük şarttır.’ S. Jackson 
‘Birçok defa kötü başlangıçlardan büyük dostluklar doğmuştur.’ Terence 
‘Dostluk, dünyayı bir arada tutabilecek tek bağdır.’ Wiison ‘Akim bağlamadığı 
dostluğu, akılsızlık kolaylıkla çözer.’ W. Shakespeare 
V VŞtfNCE VE DÜŞÜNMEK 
* 
‘Düşüncelerini tam olarak ifade edemeyen insan, yanlış teraziyle eksiksiz iş 
görmeye çalışan satıcıya benzer.’ Goethe 
‘İnsan düşünür, mecburiyetler ve akıl yön verir.’ Goethe 
‘Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince harikalar ortaya çıkar.’ 
Goethe 
‘Düşünmek, görmektir.’ H. Baizac 
‘İyi olmayan yaralar gibi iyi olmayan düşünceler de vardır.’ H. Baizac 
‘Düşünüyorum, öyle ise varım.’ Descartes 
‘İyi düşünce yetmez. Marifet, düşünceyi iyi kullanmaktadır.’ Descartes 



‘Düşünceler, düşüneni değiştirir.’ E. D. Peat 
‘Düşünmeyen kişi tutucudur. Düşünemeyen kişi aptal, düşünemediğine aldırmayan 
ise koTsdir.’ W. Drummond 
‘İnsanı varlıktan üstün yapan ve ona onurunu veren, ondaki düşünme gücüdür.’ B. 
Pascal 
‘Satrançta olduğu gibi, hayatta da önceden düşünmek iyidir.’ B. Pascat 
‘Dünyayı yöneten düşünceler değil, güçtür; ancak gücü kullanan, düşüncelerdir.’ 
B. Pascal 
‘Her sabit düşünce, sahibi için bir zindandır.’ Nietzsche 
‘Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur.’ Euripides 
‘Düşüncenin gizeminde gücümü buldum.’ Euripides 
‘İnsanlar, karınları doyunca ve yatacak yerleri olunca düşünmekten vazgeçerler.’ 
VoCtaire 
‘Başkalarının isteklerine göre değil, kendiniz için düşünün.’ VoCtaire 
43 
‘Bazıları yanlış düşünür, bazıları hiç düşünmez, gerisi de düşünenleri kötüler.’ 
VoCtoire 
‘Düşünmek, ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.’ Platon 
‘Bilsek de bilmesek de, düşüncelerimizle yaşar ve düşüncelerimizle görürüz.’ B. 
Tarkinaton 
‘Aklınız karışık-değilse, düşünmüyorsunuz demektir.’ 1. Peter 
‘Düşünceler yarasalara benzerler, hep alaca karanlıkta uçuşurlar.’ F. Bacon                  
* 
‘Bir düşünceye saplanıp kalma, hakikati tek bir düşünce aydınlatmaz.’ SophokCes    
«. 
‘Hiçbir şey insan düşüncesi kadar sonsuz gözükmez.’ D. Hıane 
‘Düşünmek zor bir iştir. Bu nedenle çok az kişi düşünür.’ H. Ford 
‘İnsan nasıl düşünür ise öyledir.’ J. Ailen 
‘Doğru düşünmek, daha iyi anlamak demektir.’ Aiain 
‘Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmek demektir.’ D. WaitCey 
‘Bir düşünce, bir ateşten daha ileriyi ısıtabilir.’ H. W. LongfelCow 
‘Düşünce, içimizde olana yönelttiğimiz dikkattir.’ LeiBniz 
‘Yoldaşı asil düşünceler olan kişi asla yalnız değildir.’ P. Sidney 
‘Düşünce bir kere uyandığı zaman, bir daha uyumaz.’ T. Cariyle 
‘insan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.’ Mûntesquieu 
‘Düşüncenin gücü, zekânın gücüdür.’ L. Byron 
‘Hayatınızın akışını değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirin.’ M. 
Aurelius 
‘Düşüncelerini değiştirmeyenler, deliler ve ölülerdir.’ T. Lowcff 
‘Düşünceler, kurşuna dizilemez.’ Napoleon 
‘Siz, düşündüğünüz gibi değilsiniz; gerçekte siz olan, düşün-celerinizdir.’ N. 
V. Peaie 
‘Bazı düşünceler vardır ki; kişi onların efendisi olmalıdır, aksi taktirde 
düşüncelerin uşağı olur.’ P. Syrus 
‘Uzun düşünmek fırsatları kaçırtır.’ P. Syrus 
‘Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce tart.’ W, Shakespcare 
‘Bir adam bütün gün ne düşünüyorsa, o'dur.’ Emerson 
‘Mütevazı kalplerde yaşayan düşünceler, en yüksek değerde düşüncelerdir.’ 
Montaigne 
‘Herkes aynı düşünüyorsa, hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir.’ A Lipmann 
‘Her insanın, iradesi dışında binlerce kötü düşüncesi olabilir.’ O. Goldsmitfı 
EĞÎTÎM 
‘İnsan eğitimle doğmaz fakat eğitim ile yaşar.’ Cervantes ‘^atan savunmasının en 
etkili ve ucuz yolu, eğitimdir.’ Bvcfmer ‘Eğitim, yetenekleri olgunlaştım’ fakat 
vücuda getiremez.’ VoCtoire 
‘Eğitim, kişinin yaşama sanatını anlayabilmesi için rehber olmalıdır.’ A. 
Wfıitehead~ 
‘En eğitimli insan, yaşadığı hayatı en iyi anlayabilen kişidir.’ H. Keller 
‘Eğitimli insanda ilk fark edilen şey, kafasının sistemli çalışmasıdır.’ 
Coleridge. 



‘Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek ve özü 
geliştirmektir.’ Galiani 
‘Eğitim, kovayı doldurmaya değil, ateşi yakmaya benzer.’ W. B. Yeats 
‘Eğitim, ekmekten sonra bir milletin en büyük ihtiyacıdır.’ L. Byron 
* 
‘Bir heykeltıraş için mermer parçası ne ise, ruh için de eğitim o dur.’ T. 
Edison 
‘Bir ülkenin geleceği, vatandaşlarının göreceği eğitime bağlıdır.’ A Einstein                    
-: 
‘Eğitim, kafayı geliştirmek demektir. Zihni doldurmak değil.’ M. Twain 
‘Eğitimin sınırlarından dışarıya çıkanlar, bir daha içeri gire' mezler.’ N. 
Boiieau 
•’Eğitimin amacı, insini, çevresiyle uyumlu hale gelebilmesi için 
geliştirmektir.’ A Carret 
‘Eğitim, bir,insanın diktatör olmasına değil, lider olmasına yarar.’ Brcuıgfıam 
‘Eğitimin kökleri acı, fakat meyvesi tatlıdır.’ Aristo 
‘Gençleri eğitmenin gayesi, onları hayatları süresince kendi 
kendilerini eğitmeye hazırlamaktır.’ R. Hutchins 
‘Eğitim görmüş bir halkı yönlendirmek kolay, sürüklemek 
zordur; yönetmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.’ Montaigne 
‘Eğitimin insanı bozmaması yeterli değildir, daha iyiye doğru değiştirmesi 
gerekir.’ Montaûfne 
‘insan aptal değil, cahil doğar; onları aptallaştıran, eğitimdir.’ B. RusseiC 
ENGELLER 
‘Bütün setler, üzerinden aşılmak için yapılmıştır.’ Novaiis 
‘Yanma gelmeden hiçbir köprüyü geçemezsiniz.’ B. Bomak 
‘Engeller, gözünüzü hedefinizden ayırdığınızda karşınıza çıkan korkunç 
şeylerdir.’ H.ford 
‘Aşılmaz bir duvarın önünde yaşamak, köpekçe yaşamaktır.’ A Camus 
‘Yapamayacağın  işlerin,  yapabileceklerini  engellemelerine izin verme.’ J. 
Wooden 
m 
FAZİLET- ERDEM 
* 
‘Onur, faziletin hediyesidir.’ Cicero 
‘Erdemin ödülü, yine erdemdir.’ Emerson 
‘Erdemle mecburiyet arasında ince bir çizgi vardır.’ W. Sha-kespeare 
‘Bir insanın erdemi, tehlike anında belli olur.’ Schiiier 
‘Yalnız erdemi bilmek yeterli değildir, ona sahip olmak ve onu yapmak da 
gerekir.’ Aristo 
‘Erdemlilik, insanın gücünü kendisinden alması ve bu gücü kendi üzerinde 
kullanabilmesidir.’ Aİain 
‘Sağlam ve mutlu bir hayata, sadece erdemlilik yolundan gidilebilir.’ Juvenai 
‘Erdem, yaşamaktan korkmakta değil, belalara karşı diren-mekte ve yolundan 
dönmemektedir.’ Seneca 
‘Erdem, varlığın bilincidir.’ Hegei 
‘Şeref ve fazilet, ruhun süsüdür; bunların olmadığı beden 
güzel görünmez.’ Cervontes 
‘Erdem, ezilip büzüldükçe kokusu güzelleşen şeylere benzer.’ 
F. Bacon 
‘Erdemsiz bir hayat, zaten ölüm demektir.’ Goetfie ‘Güzellikler kaybolur, erdem 
ise devam eder.’ Goetfie ‘Erdem, iyi olanı elde etme gücüdür.’ Platon ‘Allah 
katında ölçülü olmak, erdemdir.’ Origenes 
‘Çocuklarınıza erdemi öğretin, insanı ancak o mutlu eder.’ Beetfioven 
‘Erdem, güzel ile iyi olanın uyum sağlamasıdır.’ Shafiebıuy 
‘Erdemli olmak, keskin bir kılıcın üzerine oturmak kadar zordur.’ Bhmtrihari 
‘Fazilet, iyi olarak kabul^ettiğimiz şeyleri yapmakta gösterdiğimiz kararlılık 
ve sabırdan ibarettir.’ Descartes ‘Akim hâkimiyeti, gerçek erdemdir.’ Spinoza 
‘Erdem, çıkarların çatıştığı yerde ortaya çıkar.’ M. Morgan 
‘Fazilet olmadan mutluluk da olmaz.’ Aristo 
W ‘Fazilet, ruhun güzelliğidir.’ Soarates 



‘Fazilet, ne kadar yalın, ne kadar alçakgönüllü, ne kadar gösterişten uzak 
olursa, o kadar saygı görür.’ Feneion 
mSATlAR 
‘Fırsatların kapınızı iki defa çalacağını zannetmeyin.’ R. Cfıamfort 
‘Büyük insanları ortaya çıkaran, biraz da büyük fırsatlardır.’ J.J. Rousseau 
‘Fırsatlar, nazlı bir kadın gibidir; kapıyı bir defa kapalı bulursa bir daha 
gelmez.’ F. Grittparzer 
‘Fırsatların sayısı, onları görebilen insanlardan daha fazladır.’ T. Edhon 
‘Bütün zorlukların bağrında fırsatlar yatar.’ A Musset ‘Büyük işlerde, 
fırsatları kollamaktan ziyade, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek daha 
iyidir.’ La Rochefoucauld 
‘Fırsatları gözlemek, mal almaya benzer. Biraz beklerseniz fiyatlar düşer.’ F. 
Bacon 
‘Zaman, içinde fırsatların bulunduğu; fırsat da içinde zamanın bulunmadığı 
şeydir.’ Hipokrates 
* 
FIKHI 
*f 
‘Çatabilirsen, önce fikirlerime çat; sonra bana.’ Montoûjne ‘Önce fikirlere 
çatarız sonra da insanlara.’ Montaûjne ‘Fikirler, ordulardan daha güçlüdür.’ 
Paxton ‘Fikirler, elektrik akımlan gibidir, birbirlerini tutuştururlar.’ J. 
EucjeC ‘Fikirlerini hiç değiştirmeyenler, kendilerini çok sevenlerdir.’ 
J. Jou6ert 
‘Fikirler, kullanılmadığı sürece yararsızdır. Onlarm değerlerinin 
ispatı, uygulanmalarıdır. O zamana kadar mahkum sayılırlar.’ Levitt ‘Büyük 
fikirler, kalpten doğar.’ Vauvenargues ‘Bazı insanların fikirleri, bulutlarla 
bezenmiş tepelere benzer.’ 
Buaio 
‘Kötü fikirleri zihinden uzaklaştırmak zordur.’ B. Frankiin       AS ‘Sadece 
akıllı olanlar fikir sj^ibi olurlar; diğer insanlar fikirlerin eseridir.’ 
Coieridge 
‘Kim büyük fikirler için yaşıyor ise, kendini düşünmeyi unutur.’ 
B. Reverbacfı 
‘Her yeni fikir, ilk aşamada diğerleri arasında azınlıkta kalır.’ 
T. Cariyie 
‘Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler 
ise kişileri konuşurlar.’ H. Rickover 
GEÇMİŞ VE GELECEK 
* 
‘Geleceğin en iyi kâhini, geçmiştir.’ L. Byron ‘Hiçbir insan, geçmişini satın 
alacak kadar servet sahibi değildir.’ O. WüVfe 
‘Gelecek; zayıflar için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmezlik, cesurlar için 
şanstır.’ V. Hıujo 
‘Yüzü geleceğe dönük olarak geçmişi hatırlayanlar, nereye gideceklerini 
bilirler.’ Aiaitf 
‘Hiçbir zaman geçmişi düşünerek geleceği planlayamazsm.’ E. Bıuüe 
‘Gelecek, umudu olanlar için vaatlerle doludur.’ Goetfie 
W 
GELİŞİM VE DEĞİŞİM 
‘insanlar gelişmeyi tatmin olmayanlara borçludur.’ A Hıvdey 
‘Değişiklik, zevkin anasıdır.’ B. Disraeii 
‘İnsanın gelişmesi, içeriden dışa doğrudur.’ S. Freud 
‘Başarı için ilk şart gelişimdir.’ G- Campeii 
‘Artık değişemeyecek duruma geldiğin zaman tükenmiş sayılırsın’ B. Barton 
‘Gelişmeleri duran milletlerin, hayadan da durmuş demektir.’ E. Burke 
‘Değişimden başka hiçbir şey sürekli değildir.’ Herak&tos 
‘Değişim, risk almaktır. Bu bizi güvensiz yapar. Değişmemek ise en büyük 
risktir, fakat nadiren böyle algılanır.’ VVatermon 
‘Değişiklik yapmakta başarılı olan insanlar, değişikliğe kendilerinden 
başlayanlardır.’ B. Shaw 
GERÇEK VE HAKİKAT 



‘Gerçeklere tek yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaşırken çok yol vardır.’ 
LaBruyere 
‘Gerçeğe yardım ederseniz, gerçek de size yardım etmekte gecikmeyecektir.’ H. 
Nevvman 
W 
w 
‘İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. 
Gerçeğin mayasını gözler göremez.’ Exupery 
‘Önemli olan ilme büyüklük kazandırmak değil, gerçeklere 
ulaşmaktır.’ A Carret 
‘Yalanın yararı bir anlıktır, gerçeğinki ise sonsuzdur.’ Diterot ‘Bir şeyi 
çoğunluğun kabul etmesi, o şeyin gerçek olduğunun 
ispatı değildir.’ S. Maugham 
‘Gerçeği arayanlar, bütün insanlığın malı olur.’ Voftaire ‘İnsanın kendine karşı 
en önemli görevi, hakikati bulmaktır.’ 
Ntetescfte 
‘Gerçek, kişinin hayat yolculuğunda dayandığı bastondur.’ 
R. Gourmontfi. 
‘Hayatınızı ancak gerçeklere kurban edin.’ J. J. Roussemı ‘Hakikat çoğu zaman 
karartılsa da hiçbir zaman sönmez.’ Livius ‘Dünyadaki insan sayısı kadar hakikat 
vardır.’ Maupassant ‘Gerçeği arayanlar, gürültülü kulak asmamalıdır.’ Ciaudius 
‘Daima gerçeği savun. Anlayan olmasa dahi vicdanına karşı 
hesap vermekten kurtulursun.’ H. G. VVeffs   , 
‘Hakikati açıklamak istersen, zarafeti terziye bırak.’ A Einstdn ‘Bazı insanlara 
gerçekleri söylemek tahrik edicidir.’ Seneca. ‘Gerçekler, gecikmeyi sevmezler,’ 
Seneca ‘Gerçekler, uçurumun dibindedir.’ Demoktitos ‘Hakikat değişmez. Değişene 
de hakikat denmez.’ Bossuet ‘İnsanın asli görevi, her durumda hakikati 
aramaktır.’ T. S. ECiot ‘Gerçekler, büyük ruhlu insanları besler, küçük ruhları 
ise yaralar.’ Napoteon 
‘Gerçeklerin ömrü sonsuzdur.’ F. Herczeg ‘Gerçekler, dosttur.’ J. I. Miller 
ooz 
W 
‘Dilin yavaş, gözün çabuk işlesin.’ Cervcmtes 
‘Gözlerin konuştuğu lisan, her yerde aynıdır.’ G. Herbert 
‘Gözler, kendisinden başka her şeyi görür.’ T. Fuüer 
‘Ruhu seyretmenin en güzel.yolu, gözleri kapatmaktır.’ V. Hugo 
‘İnsanın gözü karanlıkta da iyi göremez, fazla aydınlıkta da.’ Montaigne                                
e 
GÜÇ VE KWVET 
* 
‘Kuvvet daimidir; fakat kuvvetle kazanılmış zaferlerin ömrü kısa olur.’ A. 
Lincoln 
‘Güçlü olanın mutlaka haklı olması gerekmez.’ Aristo 
‘Hiç kimse denemeden neye gücünün yettiğini bilemez.’ Goetfte 
‘Güç, akıl ve düşüncenin yardımıyla zafere ulaşır.’ Trumpfı 
‘Güç, hakka hizmet etmelidir; hak, güce karşı güçsüz olmamalıdır.’ V. Cousin 
GVLmVVZL<A£fK - 
O VLtfMSEMEK - GtfLMEK 
* 
‘Güler yüz, altın anahtardır.’ T. Macauiay 
‘İnsan, güldüğü kadarıyla insandır.’ Moûere 
‘Gülümsemek, yan etkileri olmayan sakinleştirici bir ilaçtır.’ A, Giashow 
‘Hiçbir şeye gülemeyenlerden ve her şeye gülenlerden uzak durun.’ A G(ashow 
‘Gülümsemek, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.’ V. Bourge 
‘Güzellik büyük bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır.’ C. Recufe 
‘Unutup gülümsemek, hatırlayıp üzülmekten çok daha iyidir.’ C. Rosetti 
‘Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden keder ve hüzün kışını defeder.’ V. Hugo 
‘Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin.’ V. Hugo 
‘Gülmekten aciz insan, ya kendine ihanet eder ya da dostlarını satar.’ T. Brooks 
‘Kahkahasız geçen gün, harcanmış bir gündür.’ Charlie Chaplin 
‘Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik 



olmasın.’ Victor Pauchet 
33 
GVNtŞ 
‘Güneş her yere girmesine rağmen hiçbir yeri kirletmez.’ Diogmes ‘Güneş, aynı 
gün iki kere doğmaz.’ V. ScftefjFeC ‘Güneş her gün yenidir.’ Herakiitus 
GVVEN 
‘Güvensizliğin başladığı yerde dostluk biter.’ Epicuros ‘Güvenmediğiniz zaman 
hayatınız cehennem azabından farksız 
olur.’ F. Crane 
‘Güvenilmek,  sevilmekten daha büyük bir iltifattır.’ 
G. McDonatcC 
W 
w 
‘insanın birine güvendiğinin en açık işareti, ondan nasihat istemesidir.’ F. 
Bacan 
‘Dostlara güvenmemek, onlar tarafından aldatılmaktan daha utanç vericidir.’ La 
Bruyere 
güzellik 
s» ‘Güzellerin sonbaharı da güzefâir.’ Plutark 
‘Güzellik, kusurları gizleyendir örtüdür.’ H. Baizac 
‘Güzellik, kısa süren bir saltanattır.’ V. Hıujo 
‘Güzellik, yaz meyvesi gibidir, çabucak çürür.’ F. Bacon 
‘Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu 
gizler.’ F. Bacon 
‘Soysuz güzellik, kokusu olmayan menekşeye benzer.’ Seneca 
‘Güzellik, bakanın gözündedir.’ M. Hungerford 
‘Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.’ John Keats 
‘Güzellik, altından daha çok hırsız çeker.’ W. Shakespeare 
‘Güzellik, her yerde aranan bir misafirdir.’ Goetfıe 
‘Güzel daima güzeldir, zamanın önemi yoktur.’ E. Deiacroix 
‘Ruh güzelliği, beden güzelliği kadar kolay görülür.’ Aristo 
‘Güzellik Allah'ın ihsanıdır.’ Aristo 
‘Güzelliği bulmak için bütün dünyayı dolaşsak bile, onu içimizde taşımıyorsak 
asla bulamayız.’ R. W. Emerson 
‘Gerçek, akıllı olan insanlar için; güzellik ise duygulu kalpler için 
yaratılmıştır.’ Scfâüer 
‘Kişi kimi seviyorsa, en güzel kişi o dur.’ Sappho 
‘Güzellik, insanı acı gibi deler.’ T. Maroı 
W 
HAK VE HAKSIZLIK 
‘Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim.’ H. Ctay 
‘Bir insana karşı yapılan haksızlık, bütün insanlara karşı yapılmış bir 
tehdittir.’ Monteguieu 
‘Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.’ Pfaton ‘Haklı olduğunuza 
inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz.’ B. Hotiday 
‘Bir insanın haklı olduğuna inanması, sanıldığından daha zordur.’ Goetfıe 
‘Dünyayı haksızlık idare ediyor, adalet sadece sahnede var.’ Schitter 
‘insanlar nerede güç olduğunu görürlerse hak orada zannederler; oysaki hak ile 
güç çok az birleşirler.’ J. Roux 
‘Haksızlık yapmam veya haksızlığa uğramam gerekseydi, haksızlık yapmayı değil 
haksızlığa uğramayı tercih ederdim.’ Socrates 
‘İnsan olabilmek için dünyadaki haklarımızı istemek zorundayız.’ MolcomX 
HATALAR ~ KVS VRLAR 
‘Hata değil, çözüm üretin.’ H. Ford 
‘Aynı hatayı iki kere tekrar etmeyen, en mükemmel insandır.’ Einstein 
‘Hata, her türlü bilginin ilk şeklinden başka bir şey değildir.’ Main 
mw 
‘Hayatta yapılabilecek en büyük hata, sürekli bir hata yapma korkusudur.’ E. 
Hubbard 
‘Hata yapmaktan korkan insan, hiçbir şey yapamaz.’ A Lincoin 
‘Hata, hatadır. İster büyük adam yapsın, ister küçük adam.’ Goetfte 



‘Hiç kimse, başkasının hata yapmasına göz yummaz.’ Goethe ‘Geçmişteki hatalarını 
unutanlar, aynı hataları tekrarlamaya mahkûmdur.’ G. SantayancF e 
‘ilk hata saflığın, sonraki hatalar ise suçun ürünüdür.’ O. Goldssmitfı 
‘Nehirler denizlere, insanların hataya koştuklarından daha hızlı koşmazlar.’ 
Voitaire 
‘Hatalarımızın hesabını tutmak, başarılarımızla övünmekten daha kârlıdır.’ T. 
Cadyie 
‘Hataların en büyüğü, kişinin tüm hatalarından habersiz oluşudur.’ T. Cariyiz 
‘Hatalar, saman çöpleri gibi suyun yüzeyinde giderler.’ J. Dryden 
‘En usta kişi, bir zamanlar en çok hatayı yapan kişidir.’ E. Langen 
‘Arzulara kesin bir sınır koymamak, bütün insanların ortak olduğu bir hatadır.’ 
Machiaveüi 
‘Bugünün gerçeklerine göre yaşamak mecburiyetindeyiz ve yarm bunları hatalı 
bulmaya alışmalıyız.’ W. James 
‘Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Mutsuz olunuyorsa bu 
kendi hataları yüzündendir.’ Epiktetos 
‘Hatalar hayatın bir parçasıdır. Önemli olan onlara nasıl cevap verdiğimizdir.’ 
N. Giovanm 
‘Bir hatanın açıklığı, o hatayı yapan kişinin akıl ve erdemi ile 
değerlendirilirse daha çok göze batar.’ J. S. Miil 
HAVALVETİ VE İSTEKLER 
* 
‘Hayalleri gerçekleştirmenin en kestirme.yolu, uyumamaktır.’ J. M. Powe 
‘İnsan bir şeyi istemeye görsün, hiçbir şey ulaşılamayacak kadar yükseklerde 
değildir.’ Andersen 
‘Hayal gücü, ruhun gözüdür.’ J. Joufiert 
‘İnsanın yaşamı, insanın hayalidir.’ A Gide 
‘Hayal kurmak, bilgiden daha önemlidir.’ Einstein 
‘Hayallerinizi kaybettiğiniz an, hayatınız sona erdi demektir.’ M. Twain 
‘Hayallerinizi kovmayın. Çünkü onlar gidince siz kalırsınız belki, fakat artık 
yaşamıyorsunuz demektir.’ M. Twain                  V 
‘İnsan ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başladığında ise hepsini 
kaybeder.’ VoCtaire 
‘Hayal gücü olan insanlar, görülmeyeni görürler.’ J. Swift 
‘Hiçbir şey, hayal gücü kadar özgür değildir.’ D. Hume 
‘Hayaller, tatminsizlikten doğar; her şeyi olan bir insan hayal kuramaz.’ H. 
Montfıeriand 
‘En büyük işler, büyük hayaller kuran insanlar tarafından başarılmıştır.’ W. 
Russett 
‘Gözler az gördüğü, kulaklar az işittiği ölçüde hayal gücü artar.’ S. Zwtig 
‘Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapma imkânı 
bulursun.’ J. Bernard 
‘Dünyadaki her büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumda, en 
büyük kuş bir yumurtada gizliydi.’ Aİİen 
HAYAT- öMOH 
‘Hayat hareket, hareketsizlik de ölümdür.’ I. Morris 
‘Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır.’ A Gide 
‘Hayat bir define avı değildir, hayatın kendisi bir hazinedir.’ D. VVaitfey 
‘Hayatın güzel olması*için eksiksiz olması şart değildir.’ A Funiceffa 
‘Hayat, fanilere sıkı çalışmadan hiçbir şey vermez.’ Horace 
‘Hayat, mutlular için kısa; mutsuzlar için ise uzundur.’ Apottonius 
‘Hayat, yaşamı aramak değil, kendimizi aramaktır.’ C. Pavese 
‘Geçmişini övünçle hatırlayan insan, hayatını iki kere yaşıyor demektir.’ 
Martiai 
‘Onurla  bitirilmesi  gereken  en  ağır  görev,  hayattır.’ TacqueviCCe 
‘Hayattan şikâyet edenler, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.’ E. Renan 
‘Hayatı komedi zannedenler, son espriyi iyi düşünsünler.’ Seneca ‘Bazen hayatta 
kalabilmek dahi cesaret ister.’ Seneca ‘Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey 
vardır, o da hayatın anlamını kaybetmektir.’ Seneca 
‘Nasıl yaşamam gerektiğini anladığımda, nasıl ölmekte olduğumu gördüm.’ L. 
DaVinci 



‘Hata yaparak geçirilmiş bir yaşam, boşa geçirilmiş bir yaşamdan daha yararlı ve 
şereflidir.’ B.Sfıaw 
‘Hayat, büyük davranışlardan bulunulduğu, sabır ve metanet gösterildiği derecede 
değer kazanır.’ C. Liddon 
* 
‘Hayat, bisiklete binmek gibidir; pedal çevirdiğiniz sürece düşmezsiniz.’ C. 
Pepper 
‘Hayat, ya gözü pek bir macera ya da hiçbir şeydir.’ H. Keiier 
‘Her insanın yaşamı, Allah'ın yazdığı bir peri masalıdır.’ Andersen 
‘Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denir.’ J. Christian 
‘Hayat, hızlı akan bir nehir gibidir; altın gibi ışıltıları akar gider, sonunda 
bize kalan sadece kumdur.’ G. Effiot 
‘Ancak yok olmak için yaşayanları severim. Çünkü öteye geçenler onlardır.’ 
Nietzsche 
‘Gündelik hayat, en etkili kitaptan da öğreticidir.’ Goethe 
‘Hayat bir şiire benzer; bir başı, bir de sonu vardır fakat bir bütün değildir.’ 
Goethe 
‘Sefaletle geçen hayata katlanmak zordur; mutlulukla geçen hayatı elden 
kaçırmak, korkunçtur. Her ikisi de aynı kapıya çıkar.’ La Bruyere                             
0f 
‘Kusursuz bir yaşam yolu seçin; bu seçim hayatınızı yüceltecektir.’ Pisagor 
‘Hayatta tatlı ile acı daima iç içedir.’ L. Tieck ‘Biz, istediğimiz gibi değil; 
imkânını bulduğumuz gibi yaşarız.’ Menander 
‘Yaşam şartlarının zorluğu, insanın yükselmesi için şarttır.’ A CarreC 
‘Rahat bir hayat sürmek istersen, varken sevinme yokken de üzülme.’ St. Augustm 
‘Hayat ne bir bayram ne de bir yas günüdür. Hayat iş günüdür.’ H. Netson 
‘Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.’ Montaigne 
‘Hayat bir rüyadır; uyanınca uyuruz, uyuyunca uyanırız.’ Monioûjne 
‘İnsan, yaşamının büyük çoğunluğunu yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir.’ 
Diterot 
‘Hayat; felaket, yalnızlık, yüz üstü bırakılmıştık, yoksulluk, kendine göre 
kahramanları olan bir savaş alanıdır.’ V. Htujo 
‘Hayat, insana bahşedilmiş değil; ödünç verilmiştir.’ P. Syrus 
nms 
f 
‘İnsanların hırsı ve tamahı, mesut olmamalarının tek sebebidir.’ Fenefon 
‘Hırs, başarısızlığın son sığmağıdır.’ O. WiLde 
‘Fakir, çok şey ister; hırsı bir insan ise her şeyi ister.’ P. Syrus 
‘Arzular ve hırslar, akim sesini duymazlar.’ W. Shakespeare 
‘Hırs deyip geçme; bu dünyada yapılanlar onun sayesinde yapılır.’ A France 
‘Hırsın başladığı yerde, safça duygular sona erer.’ H. Bcdzac 
‘Hırs ortadan kalktığında, adalete karşı koyacak bir güç kalmaz.’ Goetfte 
‘Hırs ve mutluluk, birbirlerini hiç görmezler.’ B. Franktin 
‘İnsanlar büyük hırsların peşinden gitmemiş olsalardı; birçoğu küçük şeylerle 
başarılı olabilirlerdi.’ Longfettow 
HOŞGÖRÜ 
İH 
‘Hoşgörü, karşımızdakini kendi istediğimiz gibi değil, onları kendi istedikleri 
şekilde mutlu edebilmek yüceliğidir.’ Robinson 
‘Kamburunun, dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş 
görmelidir.’ Horoitius 
‘İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük fazilet, hoşgörüdür.’ W. Von Loon 
‘Başkalarınm erdemlerine karşı lütufkar; yanlışlarına karşı biraz kör olun.’ M. 
Prior 
HOTiRÎYET - ÖZGVIILOK 
‘Hürriyet verilmez, alınır.’ Robespierre 
‘Hürriyet insanı asil yapar.’ J. J. Rousseau 
‘Başkalarının özgürlüklerini tanımayanlar, özgürlüğe layık değillerdir.’ A 
Ltncotn 
‘İnsanlar özgür olarak doğmalarına karşın, her yerde zincire vurulmuş gibi 
yaşarlar.’ J. J. Rousseau 



‘Özgürlük, çok pahalıdır; paradan daha değerli olan kırmızı kan ile alınır.’ J. 
J. Rousseau 
‘İnsanların hürriyetleri, Tcendilerine yapılanlar karşısında takındığı 
tavırlarda saklıdır.’ J.J. Rousseau 
‘İnsanlar eskiden sadakate ve itaate bağlanırlardı. Şimdi ise insanlar hürriyete 
ve eleştiriye önem veriyorlar.’ A Carrei 
‘Güç, gücü durdurmazsa, özgürlük de olmaz.’ Montesıjuieu 
‘Hürriyet, kanunların izin verdiği her şeyi yapma hakkıdır.’ Montesıjuieu 
‘Hürriyete karşı bir güveni kalmayan halklar, hemen yıkılırlar.’ S. Beauvoir 
‘Özgürlüğün fazlası hayvanlara mahsustur. Dizginleri kısa tutulduğu zaman atın 
azgınlığı hemen yatışır.’ Sophotdes 
‘Hürriyet, sorumluluk getirir. İnsanların çoğunun özgürlükten korkmasının nedeni 
de budur.’ B. Shaw 
 
* 
‘insan özgürlüğü başkasından dinlemez; özgürlüğünü kazanmasını bilmesi gerekir.’ 
I. Stione 
‘İnsan özgür olmadan mutlu da olamaz.’ Dante 
‘Kendine yetebilmenin en güzel meyvesi, hürriyettir.’ Epicuros 
‘En özgür insan dahi efendisiz değildir.’ Scfaüer 
 
‘Her kayırma, özgürlüğe yapılmış bir saldırıdır.’ Diterot 
‘Özgürlük, tarihin yok olmayan tek değeridir.’ A- Camus 
‘Özgür olan insan, silahını bırakır.’ Aiaitı 
‘Özgür olmadan kendini özgür farz eden insan, her zamankinden daha köledir.’ 
Goetfte 
‘Özgürlüğü ve hayatı hak edenler, onu her gün yeniden kazanmak zorunda 
olanlardır.’ Goetfte 
‘Özgürlük sadece bir kişinin hakkı değil, herkesin hakkıdır.’ H. Spencer 
‘Özgürlük, milletlerin sonsuz gençliğidir.’ M. Foy 
‘Başkaları vermeden sahip olamayacağımız tek şey, hürriyettir.’ W. A VVftite 
‘En güzel özgürlük rüyaları, hapishanedeyken görülür.’ Sdufter ‘Her şey olma 
özgürlüğümüz vardır; fakat özgür olmama özgürlüğümüz yoktur.’ Satire 
‘ideal olanda coşku, gerçek olanda ise tutarlılık önemlidir.’ Goetfte 
‘Seneler cildi kmştırır; fakat idealsizlik ruhu öldürür.’ G. Artftur 
‘Büyük insanların idealleri, sıradan insanların hevesleri vardır.’ W. Irwing 
İH 
İLETİŞİM 
‘insanların mantıklarını etkilemek yerine duygularına hitap ederek, onlarla 
ilişkilerinizde daha başarılı olursunuz.’ P. P. Parker 
ÎL£RL£M£K 
‘ilerleme arzusu, dehayı beslediği gibi, çekememezlik de kalbi zehirler.’ 
Vottaire 
‘Her ilerleme bir cesaret gerektirir ve ancak cesaret sayesinde kesin bir 
ilerleme olabilir.’ Goetfte 
‘Yanında onu eleştiren bir dostu olan insan, daha çabuk ilerler.’ Goetfte                                                                                                        
63 
‘ileri doğru olduktan sopjpa, her yere gitmeye hazırım.’ D. Livingstone 
‘Yozlaşmadan aynı yönde ilerlemeyi arzuluyorsak, çok şey bilmek zorundayız.’ A 
Carrei 
‘Önemli olan şu anda ne olduğumuz değildir, nereye gittiği-mizdir.’ A Leneftan 
İNANMAK - İNANÇ 
‘Gördüğüm her şey beni, görmediğim yaratıcıya inanmaya mecbur kılıyor.’ Emerson 
‘Bir ağacm taşıdığı elmalar gibi, biz de inanç taşıyoruz.’ Emerson 
‘İnsanlar, istediklerine inanırlar.’ J. Caesar 
W w m 
‘Batıl inanç, insan yapımı bir dindir.’ J. TyndatC 
‘İnanç kaybolup da şeref öldüğü an, insan da yok olur.’ Wfdther 
‘Güçlü bir inançtanbaşkâ hiçbir şey, kuvvetli bir iş üretemez.’ H. Bakaç 
‘Balmumundan inançlara sahip olduğunuz sürece güneşten uzak durun.’ Epictetos 



‘Hiçbir şeye inanmayajı kişi, bir vazodaki köksüz çiçeğe benzer.’ L. Borne                             
- 
‘inanç, arzuya dönüşen bir aşktır.’ W. Channing 
‘İnançlı olan insanın gücü, yalnızca ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne 
eşittir.’ S. Mittt 
‘Bir  şeyi  başaracağına   inandığın  zaman,   başaramaman imkânsızdır.’ M. 
Malte 
‘insanları inandıkları şeylerden vazgeçirebilmek,  bir şeye inandırmaktan daha 
zordur.’ E. Rerum 
‘Anlamadığıma inanmıyorum, anlamak için inanıyorum.’ TertıdCianus 
‘Her insan, inandığı şeyi yapabilecek kadar gücü kendi içinde bulur.’ Goetfte 
‘inandığı şeyi yapan kişinin enerjisi asla tükenmez.’ Goetfte   ' ‘Bir şeye hâla 
inanmakla, yeniden inanmak arasında çok büyük fark vardır.’ W. H. Aıufen 
‘insanların en çok inandıkları, en az anladıkları şeylerdir.’ Montaigne 
‘İnanç, görmediğimize inanmaktı. Bunun ödülü ise inandığımızı görmektir.’ St. 
Augustinus 
‘İnanılmayacak şeylere inandığını söylemek, yalancılıktır.’ Vottoire 
İNSAN VE İNSANLIK 
‘İnsan, söylediklerinden çok söylemedikleriyle insanlaşrr.’ A Camus 
‘İnsan, ne ise o olmayı kabullenmeyen tek yaratıktır.’ A Camus 
‘Hayat anlayışımızı kurtarmayı arzuluyorsak, önce insanı kurtarmalıyız.’ A Camus 
‘İnsan, küçük bir dünyadır.’ Demoftritos 
‘Bir insanı avucunuza almanın en iyi yolu, onun kalbini kazanmaktır.’ La 
Cordaire 
‘Hiç ses yapmayan insan, tehlikelidir.’ La Fontaine 
‘İnsan, gülümseme ve gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.’ L. Byron 
‘Bütün insanlıkla anlasabilmenin, bir tek insanla anlaşmaktan daha kolay olduğu 
gerçektir.’ F. AmieC 
‘Her insanda, insanlığıS^üm halleri bulunur.’ Montaigne 
‘Düşünce, rüzgâr; bilgi, yelken; insanlık ise bir kayıktır.’ R. Hare 
‘İnsanlar; kalpleriyle duyarlar, kafalarıyla düşünürler ve mideleriyle de 
isterler.’ M. Unarmmo 
‘Her insan aya benzer, bir yüzü hep karanlıktır.’ M. Twain 
‘İnsan her şeyin hem en kutsalı hem de en kötüsüdür.’ Ptaton 
‘İnsan üç çeşittir: Bilgiyi sevenler, şöhreti sevenler ve parayı sevenler.’ 
Ptaton 
‘İnsan, bir nefesten ve bir gölgeden başka bir şey değildir.’ E|nctetos 
‘İnsan, yalnız basma hayal eder, yalnız basma acı çeker ve yalnız başına ölür.’ 
F. Amie£ 
‘İnsanlar mutlu olmak için yaşamazlar. Acı çek, öl, fakat insan ol.’ R. Rotland 
* 
‘Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve insan kadar alçalamaz.’ Höiderim. 
‘İnsan, mutlaka eğitilmesi gereken tek yaratıktır.’ I. Kant 
‘İnsanlar, sevmek, inanmak ve düşünmek için yaratılmıştır.’ J. J. Rousseau 
‘En çok hoşlandığımız insanlar, kendimize benzettiklerimizdir.’ MoCiere 
‘Hiçbir insan tek başına Hır .ada değildir. Her insan, anakaranın bir 
parçasıdır.’ J. Done 
‘İnsan her şeyden vazgeçebilmesine rağmen, insanlardan vazgeçemez.’ L. Borne 
‘Bozulduğu zaman insandan daha tehlikeli bir yaratık yoktur.’ Sophofdes 
‘Olağanüstü şeyler çoktur fakat hiçbirisi insan kadar olağanüstü değildir.’ 
Sopfıokies 
‘Kötü olan insanlar vardır; hiç iyi tarafları olmasa daha az tehlikeli 
olurlardı.’ La Rochefoucauld 
 
‘Kötü insanlar, dünyaya yayılmış bir avuç iyi insanı denemeye yararlar.’ 
VoCtaire 
‘Kötü insanlar güvenilebilir, çünkü en azından değişmezler.’ W. Fcmitner 
‘insanın yurdu kendi içindedir.’ Eacupery ‘insanoğlunun en büyük sırlarından 
biri; özlerini kaybetmelerine rağmen kaybettiklerini bilmemelerizler.’ Exupery 
‘insan içinde yaşadığı dünyayı, onun içinde hapsolmadıkça anlamıyor.’ Exupery 
‘İnsan için en değerli şey, yine insandır.’ Spinoza 



‘Mükemmel insanların hataları daha çok dikkat çeker.’ Goetfie 
‘İnsanı yücelten iki büyük erdem vardır: Erkekte mertlik; kadında namus.’ 
Napoteon 
İNSANI TANIMA 
‘İncelendikten sonra, bir püf noktası bulunmayan insan yoktur.’ MoCiere 
‘İnsanlar, kendileriyle iyi geçindikleri müddetçe, çevresindeki insanlarla iyi 
geçinirler.’ J. Steinbeck 
‘İnsanları tanımayı arzuluyorsan, onların iyi ve kötü dediklerinin ne olduğuna 
bak.’ Epktetos 
İRADE 
‘Bedenimiz bahçemiz, irademiz ise onun bahçıvanıdır.’ W. Shakespeare 
‘İradeyi eğitmek için en uygun zaman, gençlik çağıdır.’ J. Locke 
‘İnsanın en kötü hali, kepini bilmez be yönetemez olduğu andır.’ Montcdgne 
‘İnsanların arasındaki fark; yetenek ve bilgi farkı değil, irade farkıdır.’ 
Gossion 
‘Hastalılar, vücut için bir engeldir; fakat irade güçsüz olmadığı müddetçe, 
irade için engel teşkil etmez.’ Epiktetos 
‘Hiçbir irade, kendinden daha güçlü bir iradeye karşı duramaz.’ Donte 
‘Birkaç atsinegi, kuvvetli bir atı yolundan çeviremez.’ Beethoven 
‘Kendinize hâkimiyeti kaybettiğiniz anda, özgürlüğünüzü de kaybedersiniz.’ E. 
Von Eschenbach 
‘Güçlü insanlara özgü azimli irade, her durum ve şartta yine bir yolunu bulup 
geçmesini bilir.’ Atain 
‘İnsanı büyük yapan da küçük yapan da kendi iradesidir.’ Scfuüer 
* 
W 
ÎSTÎŞAKE VE PANÎŞMA             fpf 
‘Ölmüş danışmanlar, en iyi öğreticilerdir. Çünkü onlar, sabırla ve saygıyla 
dinlenirler.’ S. Johnson 
‘Bir kere kaybolmaktansa iki kere yol sormak iyidir.’ E. Langiois /'Başkalarına 
danıştığımda öyle olaylar ve konular öğreniyorum ki, bunları kendi başıma 
öğrenmem mümkün değil.’ John LuBbock 
‘Akıllı insana danış; o nefsine hâkim olup ilmiyle meşgul olduğu için zamanla 
uyum içindedir.’ Socrates 
‘Düşmanınla bile istişare et ki onun neden düşman olduğu î   ortaya çıksın.’ 
Socrates 
‘Önemli işlerde, bilgili insanlarla konuşmak ve onlara danışmak, onların 
bilgilerine ortak olmaktır.’ Endi KraepeCin 
‘Eğer çok bildiğini söylüyorsan, şapkanı önüne koy ve ona danış.’ Waiter Hunter 
‘En büyük düşünür ve ilim adamı, kendisinin başkasına danışmaya ihtiyacı 
olduğunu söyleyendir.’ Harrison Rhodes 
‘işini danışarak titiz ve soğukkanlı bir şekilde yaptığın zaman, ciddi ve dakik 
olman gerekir.’ Napoteon 
‘Danışan kişi, danıştığı için rahatlar, ama danıştığı kişiyi de düşünceye 
boğar.’ August WoCf 
‘Danışın ve danıştığınız kişinin görüşlerini kendi görüşlerinizle birleştirin 
ki, doğru ortaya çıksın.’ GeraidMassey 
İYİ - İYİLİK 
‘Gençliği iyiliğe yönelten, insanlığı iyiliğe yöneltmiş olur.’ LeifJnk 
‘İyi insanlar yemek ve içmek için yaşarlar. Kötü insanlar ise yaşamak için 
yerler ve içerler.’ Socrates 
‘İyi şeyler yapmak için ilk önce iyilere inanmak lazımdır.’ Goetfte 
‘İyilik, insanları birbirine kenetleyen altın bir zincirdir.’ Goetfte 
‘Sadece iyilik yapmak kâfi değildir, iyiliği zarafetle yapmak gerekir.’ Diterot 
‘Kötülüğe engel olmak da iyiliktir.’ H. Baizac 
‘İyiliği gizleyerek yapanlar, Allah'a inananlardır.’ H. Baizac 
‘İnsanlar, daima kendilerine göre iyi olanı isterler. Fakat asıl iyi olanı 
istemezler.’ LHogenes 
‘Bir iyilik yaptığında o iyiliği hemen unut; bir iyilik görürsen o iyiliği hiç 
unutma.’ Chiiiân* 



‘Her türlü kötülüğü yapabilecekken, kötü bir şeyler yapmamak, asıl iyiliktir.’ 
A. Gide 
‘Her milletin geleneği türlü türlüdür, fakat iyilik her yerde aynıdır.’ H. Heine 
‘İyiliğinize inanmalarını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin.’ B. Pascai 
‘insanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarım kullanmalarını 
öğretmektir.’ MoCiere 
‘İyiliğin ilmine haiz olmayana, diğer bütün ilimler zarar verir.’ Montaigne 
‘İyiye giden yol çok zorlu görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur.’ Spinoza 
İM 
‘Zayıflıklarından dolayı iyilik yapanlar, başka durumlarda 
kötülük de yaparlar.’ Senancour 
‘Daha iyi, iyinin düşmanıdır.’ W. Shakespeare 
‘İnsanların yaptıkları kötülükler, arkalarından yaşar; iyilikler 
ise çoğu kez kemikleriyle gömülür.’ W. Shakespeare 
‘Adi insanlara iyilik yapmak, kovayla denize su taşımaya benzer.’ Cervantes 
‘İyilik yapabildiği halde bundan kaçan insan, suç işlemiş demektir.’ H. 
Pastalozzi __ 
‘iyilik, asla boşa gitmeyecek bir yatırımdır.’ H. D. Thoreau ‘iyilik yapma 
kapasitesi, hayata en derin anlamı ve önemi veren bir özelliktir.’ P .Casats 
‘Kendine iyiliği dokunmayan kişinin, başkalarına da iyiliği r. dokunmaz.’ S. 
Smtfes 70 
KADİN 
‘Dediklerine göre; yeryüzünü aramışlar, aramışlar ve bir tek dilsiz kadın 
bulamamışlar.’ PCautus 
‘Kadınlar, sevmedikleri adama acımazlar.’ A Dumas 
‘Kadınların gözleri keskin, zekâları uyanık, düşünceleri şüpheci olur.’ 
Maupassant 
‘Kadının en tatlısı dahi acıdır.’ Nietzsche 
‘Kadının gözünde gerçek hükümdar, kocasıdır.’ L. Byron 
‘İyi kadınları yetiştiren iyi kocalardır.’ Labiche 
‘Kadınlar ve değirmenler, sürekli bir şeyler isterler.’ Guazzo 
‘Aynalar, kendilerine güvenmeyen kadınlar içindir.’ Pİautus 
‘Sıkı bir yönetim, kadınlığın özelliklerinden biridir.’ Dante 
W 
‘Kadınlar, erkeklerden daha çok hikmet sahibidirler; daha az bilmelerine karşın 
daha çok anlarlar.’ J. Duhamei 
‘Kadın, kocasının gençliğinde sevgilisi; olgun çağında arkadaşı; yaşlılıkta ise, 
hastabakıcısıdır.’ F, Bacan   . 
‘Çiçek, koku vermesi için; ateş, ısıtması için; kadın da mutlu etmek için 
yaratılmıştır.’ G. Gardony 
‘Kadınlar kadar intikam almaktan haz duyan bir canlı yoktur.’ Juvenal 
‘Bir kadın, reddedilmenin dışında her şeyi affeder.’ A Musset 
‘Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar.’ 
Chamfort 
‘Aşk hayatında kadın, ancak yetenekli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir 
gibidir.’ H. Baizac 
‘Kadınlar, güçsüz olana kendilerini bir idol; güçlü olana ise kendilerini bir 
eşya gibi sunarlar.’ C. Pavese 
‘Bir kadını, erkeğin küçücük bir ilgisinden daha fazla hiçbir şey 
gençleştiremez.’ W. S. maugham 
‘Havayı, soluduğunuz gibi; rüzgârı, estiği gibi; kadını da olduğu gibi kabul 
edin.’ A Musset 
‘Şımarık bir kız, mutsuz bir kadın olur.’ A Maurois 
‘Bir kadının kusurlarını öğrenmek isterseniz, onu bir kız arkadaşına övün.’ B. 
Frankiin 
‘Dürüst bir kadının güzelliği ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı olmaz.’ 
Cervantes 
‘İyi bir kadın seremoni kemanı gibidir; yaşlandıkça değeri artar.’ O. W. Hotmes 
‘Kadın ya sever ya da nefret eder; ikisinin ortası yoktur.’ P. Syrus 
‘Kadınlar, gül gibidir, bir kere açıldıkları zaman, yaprakları hemen dökülmeye 
başlar.’ W. Shakespeare 



n 
KANAAT - KANAATKÂKL1K         \^ 
‘Elinde olanın değerini anla ve memnun ol, insan her şeyde birinci olamaz.’ Ezop 
‘Kanaatkar olanlar mutludurlar.’ Aristo 
‘Az olanla mutlu olmak, çok olanla didişmekten daha iyidir.’ B. FrankCin                      
*' ., 
‘Eğer sahip olduklarınızı yeterli bulmuyorsanız, dünyaya sahip olsanız dahi yine 
de mutsuz olursunuz.’ Seneca 
‘En çok kanaat edenler, Allah'a en yakın olanlardır.’ Socrates 
‘Kanaatkârlık, diyet gibidir; insan daha fazla yemek ister, fakat kendine 
kötülük etmekten korkar.’ LaRochefoucauid 
‘Büyük insan büyüklüğünü,  kendisinden küçük insanlara karşı davranışlarıyla 
gösterir.’ T. CarCy(e 
‘Kime yeteri kadarı az gelirse, ona hiçbir şey yetmez.’ Epikuros 
‘Çıplak ayaklı olmak, ayaksız olmaktan çok daha iyidir.’ George Herbert 
‘Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu! Hiç hayal kırıklığına uğramazlar.’ 
Aienander Pope 
KARAKTER 
*r 
‘Bozuk karakterler, kendilerini fikri hayata veremezler.’ A. CarreC 
‘Her insanın üç türlü karekteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip 
olduğunu sandığı.’ Mphonse Karr 
‘Karakteri sağlam olanlar, yoldan çıkarılamazlar.’ W. Sfıakespeare ‘Karakter 
şekillendirilmiş iradedir.’ Novaiis 
‘Karakter, güçten ve uzun süreli bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.’ 
Phttark 
‘İnsanın en büyük sermayesi, yüklü bir servet değil; mükemmel bir karakterdir.’ 
E. Toung 
‘Bir kişinin karakterini anlamak isterseniz; onun okuduğu ve güldüğü şeylere 
bakın.’ J. K. Banos 
‘Başarılar bizi ilgilendirmez, önemli olan karakterdir.’ Beethoven 
‘Karakterinize şöhretinizden daha çok önem verin, çünkü karakteriniz, aslında ne 
iseniz odur, oysa şöhretiniz, başkaları sizi ne sanıyorsa odur.’Jofm Wooden 
KARAR - KARARLİLİK -KARAttSIZLIK 
‘Kararlılığı olmayanların, yaptığı işleri sonuna kadar sürdürmelerine imkân 
yoktur.’ SoCon 
‘Sinirliyken karar vermek, fırtınalı havada yelken açmak gibidir.’ Euripides 
‘Herhangi bir konuda bir karar almak, bir sonuca ulaşmaktır: fakat bu, bir şey 
yapma anlamı taşımaz.’ F. Amiel 
‘Her insan hafızasından şikayet eder, fakat aldıkları kararlardan şikayet 
etmez.’ LaRochefoucauid 
‘Küçük kararları, akıl yoluyla; büyük kararları ise, kalp yoluyla almak 
lazımdır.’ H. J. Brown 
‘Doğru kararlar, iyi bir deneyim ışığında alınır, iyi bir deneyim ise, zamanında 
alınmış kötü kararlarla elde edilmiştir.’ J. Long 
‘Görünenlere göre bir karara varanlar, ne kadar az şey gördüklerini 
bilmeyenlerdir.’ R. Southy 
‘Bazı kişiler, yalnızca alman kararlara engel olmada kararlıdırlar.’ B. Francis 
W 
‘Düşünürken dikkatli, uygularken ise kararlı olun.’ C. Hole ‘Bir gencin hata 
yapmasına engel olursan, onun kendi karar- 
larmı kendisinin vermesine de engel olmuş olursun.’ J. Erksin ‘Bir karara karşı 
olmâfc’ ile kararı verene karşı olmak arasında 
fark vardır.’ M. S. Trotter 
‘Zamanmdan önce alınmış kararların sonu yoktur.’ O. VVÜae ‘Zamanı çalan en büyük 
hırsız, kararsızlıktır.’ C. FCory ‘En büyük hastalık kararsızlıktır.’ Descartes 
‘Kararlılık ve süreklilik, insanın en saygı değer tarafıdır.’ Goetfie ‘En iyi 
netice veren davranış ve hareket, üzerinde kararlılıkla durulan davranıştır.’ S. 
Smiies 
‘Kararlılık, keskin bir bıçak gibidir; keskin ve düzgün keser. Kararsızlık ise 
kör bıçak gibidir; kestiği şeyleri parçalar ve yırtar.’ J. Mc Keitften 
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KENDİNE GVVEN 
‘insanın kendine güvenmesi, büyük işlere girişmesinin ilk şartıdır.’ S. Johnson 
‘Kendinizi tam olarak tanımadan, kendinize eksiksiz bir güven duymanız 
imkânsızdır.’ A Warren 
‘Hiç merdiven olmasa dahi, kendi başının üstünde tırmanmayı öğrenmelisin,’ 
Nietzsche 
‘Kendine güvenmek; akim kesin bir inançla ve güvenle, büyük ve gururlandırıcı 
işlerde kullanılmasıdır.’ Cicero 
Kendine güvenmenin yegâne yolu, başarısızlığa sebep olmayacak ölçüde bir şeye 
iyi hazırlanmaktır.’ L. Thorpe 
‘Kendinize güveniniz yoksa önünüzdeki bütün yollar kapanacaktır.’ Aiain 
İM 
‘Her zaman aklımızın peşinden gidelim, halkın takdiri de canı isterse arkamızdan 
gelsin.’ Montoigne 
‘insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük, kendine güvenini kaybetmesidir.’ 
R. Benedıci 
KENDİNİ TANIMA 
‘insan kendine ne kadar değer verirse o kadar insandır.’ Roöefais 
‘Dünyanın en zor işi, insanın kendini tanımasıdır.’ Tfıaies 
‘Dünyayı en iyi bilen, kendini bilendir.’ NovoCis 
‘İlk yapılacak iş, kendini tanımaktır.’ LaFontoine 
‘Kendinizi inceleme, kendinizi her zaman ve dürüst biçimde imtihandan 
geçirmenizi kapsar.’ C. Bingaman 
‘insana 'kendini bil' nasihatleri, sadece gururunu terk etmesi için değil, kendi 
değerini de bilip anlaması içindir.’ Cicero 
‘Kendimizden ne kadar bihaber olduğumuzu, yazdıklarımızı yeniden okurken 
anlarız.’ F^aizry 
‘Başka insanlara yabancı olduğumuz ölçüde kendimize de yabancıyız.’ Montaigne 
KöNVŞMAK 
‘Konuş ki seni görebileyim.’ Aristo 
‘Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi için en kısa ve en emin yoldur.’ La 
Bruyere 
‘Az konuşmaktan nadiren, çok konuşmaktan ise genellikle pişman oluruz.’ La 
Bruyere 
‘Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır.’ Platon 
‘Söyleyeceğin şeyin doğruluğundan emin olmadıkça ağzını açma.’ Platon 
W 
m 
‘insan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır.’ Sterfi. 
‘İnsan, dilini dişlerinin ardında korumalıdır.’ H. FieüBng 
‘Konuşacağı zamanı bilmeyen, dinleyeceği zamanı da bilmez.’ P, Syrus 
‘Bizi anlamışlarsa, bu iyi konuştuğumuzun delilidir.’ Moüere 
‘Konuşma yaparken bir yanlış yapma kadar kimse bizi dinlemez.’ Murphy 
‘Konuşmak, insanın aklıri: diliyle kullanma sanatıdır.’ Seneca ‘Karşılıklı 
konuşmalar, düşünceden çok güvene dayanır.’ La RocfıefoucauCd 
‘Konuşurken hiçbir §ey öğrenilemez.’ L. Loftnson ‘İnsan ne kadar çok konuşursa o 
kadar az düşünür.’ Montescjıâeu ‘Dünyada kekemelerden çok konuşmayı, topallardan 
çok da yürümeyi seven kişi yoktur.’ Diterot 
‘Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmek gibidir.’ Lichtenberg 
‘insanın söyleyecek çok şeyi varken söylememesi, olgunluğunun başlangıcıdır.’ H. 
Hıvdey 
‘İnsanlar sadece bildikleri konular hakkında konuşsalardı; yeryüzünde sessizlik 
hüküm sürerdi.’ M. We6er 
‘insanların birbirlerine söyleyecek sözleri olmasa da yine de konuşurlar.’ 
Senancour 
M VTLVhVK VE MVTS VZLVK 
‘En büyük mutluluk, özgür düşünceli olmaktır.’ A France 
‘Birçok insan, olmaya karar verdikleri kadar mutludur.’ A. Lincoln 
‘Her mutluluk, acıyla elde edilir.’ Manzoni 
W 



‘Mutlu olduğumuzda kendimizi iyi hissederiz, fakat kendimizi iyi hissettiğimiz 
zaman mutlu değilizdir.’ O. VViCde 
‘Sizden daha az mutlu olan kişiye, mutlu olduğunuzu söylemeyin.’ Pisagor 
‘Mutluluk, bir macera ya da tecrübe dizisi değildir; bir tavırdır.’ F. Reitjfer 
‘Mutluluk, verdiği sanılanı satar.’ F. AmieC 
‘Olgun insan, mutluluğun kaynağının kendi içinde olduğunu bilir.’ Q. Crisp 
‘Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.’ CorneMe 
‘insanın elde edebileceği en büyük mutluluk, içinde olduğu durumdan memnun 
olmasıdır.’ T. Moraı 
‘Kendini tanıyan, fakat yönetemeyen insan mutsuz olur.’ Akan 
‘insanlar bütün istediklerini elde ettikten sonra mutlu olamazlar.’ Ezop 
‘İnsanın tek başına mutlu olması, utanılacak bir durumdur.’ A Camus                                  
^ 
‘Dünyada herkese yetecek kadar mutluluk yoktur.’ S. Maugham. 
‘Mutluluğu tatmanın tek yolu, onu paylaşmaktır.’ L. Byron 
‘Mutluluk öyle çok parçadan oluşur ki, birkaç parçası mutlaka eksiktir.’ Bossnet 
‘İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutlu olmanın bir. parçasıdır.’ B. 
Russeff 
‘Bir yere kadar mutlu olabilmek için, o yere kadar acı çekmiş olmak gerekir.’ E. 
A. Poe 
‘İnsanların mutlu olabilmeleri için tutkusuz olmaları kâfidir.’ VoCtoire 
‘Bizi, şartlardan çok, ruhsal yapımız mutlu yapar.’ VoCtoire 
‘Mutluluk, elimizde olmamasına rağmen, başkalarına verebileceğimiz tek şeydir.’ 
A Scfvweitzer 
i? 
‘Ba§ka insanlara mutluluk verebilen kişi, mutludur.’ Diterot 
‘İşini zevkle yapan ve yaptığı işten zevk alan kişi, mutludur.’ Goctfte 
‘Mutluluk; hür topraklarda, hür insanlar arasında, hür olarak iş yapabilmektir.’ 
Goetfıe 
‘Çoğu zaman insanlar, burunlarının üstünde olduğunu unuttukları gözlükleri gibi 
mutluluğu etraflarında ararlar.’ Droz 
‘İnsanın beklediği mutluluk, tatmakta olduğu mutluluktan daha güzeldir.’ A 
Maurois’ 
‘Mutlu olduğunuzda„.size bu mutluluğu kazandıran erdemleri sonradan 
kaybetmeyin.’ A Maurois 
‘Dişi ağrıyan insanlar, dişleri ağrımayanları; fakir insanlar, zengin 
insanları.mutlu zannederler.’ B. Shaw 
‘Mutluluğu, isteklerimi elde etmekte değil, onları sınırlamakta buldum.’ S. Mitt 
‘Kendinize mutlu olup olmadığınızı sorduğunuz an mutluluğunuz kaybolur.’ S. Mili 
‘Parayla satın alınmış mutluluk, daha çok para ile kaybedilir.’ Seneca 
‘Mutluluk, elde ettiğini sevmektir.’ La Forttaine ‘Mütevazı, gösterişten uzak, 
iddialı olmayan bir mutluluk; mutluluğun en güzel şeklidir.’ La Fontaine 
‘Mutluluk, çoğunlukla eğlenceden değil, zaferden ibarettir.’ H. Emerson 
‘Mutluluk,  varılacak herhangi bir yer değil, yolculuğun kendisidir.’ B. WüXiams 
‘Mutluluğun iki büyük düşmanı, can sıkıntısı ve acıdır.’ A. Scnopenhauer 
‘Mutluluk, elin ulaşabildiği çiçeklerle bir demet yapma sanatıdır.’ B. Goddard 
‘Dünyaya, mutluluğu aramaya gedik, bulmaya değil.’ Cofette 
‘Mutluluğun her zaman dostları vardır.’ Euripides 
‘Mutluluk, problemden uzak bir hayat değil, onlarla mücadele edebilme 
yeteneğidir.’ H. J. Brown 
‘Mutlu olmayı engelleyen şeylerden biri de hayattan çok fazla mutluluk 
beklemektir.’ Fontenefte 
‘insanların en mutsuzu, diğer insanları sefil ederek mutlu olduğunu 
zannedendir.’ Feneton 
‘Mutluluk, karşımıza çıkmasını beklemek değil; karşısına çıkmayı bilmekle elde 
edilir.’ J. Webster 
‘Mutluluk, maddiyata bağlı sevinçlerden ibaret olsaydı, otlaklara koşan öküzleri 
mutlu saymak gerekirdi.’ Heraklites 
‘Mutlu insanlar, asla mutluluğa doymazlar.’ Heredotus 
‘Bizi mutlu eden şey, bir şeye sahip olmak değil, sahip olduğumuzun tadına 
varmaktır.’ Montaigne 



‘Mutluluk, erdemin ödülü değildir, kendisi bir erdemdir.’ Spinoza 
‘Mutluluğun, zenginliğtrnazaran avantajı şudur; kimse onu borç olarak istemez.’ 
Brickwork 
‘Mutluluğu, başkalarının evinde arayanların, kendi evlerinde mutluluk yoktur.’ 
J.J. Roessemı 
MtfCAî>£L£ 
‘Değerli olan hiçbir şey, mücadelesiz kazanılmaz.’ H. J. Brown 
‘Bir kez değil, yüzlerce kez de mağlup olsanız mücadele etmekten vazgeçmeyin.’ 
G. Washington 
‘Uçurtmalar, rüzgârın kuvvetiyle yükselmezler; o kuvvete karşı koydukları için 
yükselirler.’ W. Churchül 
‘İnsanı mutlu yapan, mücadele ve zaferdir.’ A Schopenhauer 
W 
NASİHAT 
*f 
‘En kötü insan dahi bazen en iyi nasihati verebilir.’ P. Baiiey ‘Bilgili bir 
insana nasihat etmek gereksizdir. Bilmeyen bir insana ise yetersiz.’ Seneca 
‘Nasihat verirken cömert olduğumuz kadar hiçbir zaman cömert değiliz.’ La 
Roihefoucauld 
‘En cömertçe bağışlanan şey nasihattir.’ La Rochefoucaıdd ‘Öğüt vermek kolay, 
örnek olmak zordur.’ La RochefoucauCd ‘Nasihat, nadir olarak iyi karşılanır ve 
ona asıl muhtaç olanlar, ondan en az hoşlananlardır.’ Cfıestafield 
‘Sizi övenlere değil, size nasihat edenlere yaklaşın.’ N. BoiCemı ‘En iyi 
nasihat, iyi örnek olmaktır.’ MaiconıX ‘Vaaz vereceksiniz, lekesiz olmalıdır.’ 
Jaaues Rogge ‘iyi bir nasihatle ilgili yapılacak tek şey başkasına devretmektir. 
Kendine bir yararı dokunmaz.’ O. Wi£cfe 
OĞmMMEK-OĞmTMm         fPf 
‘Biz, düşmanlarımızdan dahi öğrenebiliriz.’ Ovkf 
‘Bir şeye ait her şeyi öğrenin, fakat her şeye dair de bir şeyler bilin.’ H. Van 
Dyke 
‘Öğrenme sanatının şartları: irade, düzen ve zamandır.’ M. Proust 
‘Bildiğinizi sanmanız, öğrenmenizin en büyük düşmanıdır.’ C. Bernard 
‘insana hiçbir şey öğretilemez, ancak öğrenmek istediklerini kendi içinde 
bulmasına yardım edilebilir.’ G. Gaülei 
‘Öğrenme sanatının ilkeleri; iradeli, intizamlı olmak ve zamanı iyi 
kullanmaktır.’ M. Proust 
‘Öğrenmenin sonsuzluğu, insanın ne kadar az bildiğinin göstergesidir.’ E. Toımg 
‘Birçok şeyi orta düzeyde öğrenmektense, az şeyi tam öğrenmek daha iyidir.’ A 
Mourois 
‘öğrencisini etkilemeden öğretmeye çalışanlar, soğuk demiri boş yere döverler.’ 
Horace 
‘Aklını kullanan insanlar kendi istediklerini; vasat insanlar ise başkalarının 
öğrenmelerini istediklerini öğrenirler.’ G. Moore 
‘Her alanda sadece sevdiğimiz insandan öğrenebiliriz.’ Goetfte 
‘Lüzumsuz şeyler öğrenenler, lüzumlu şeylere kulak tıkamışlardır.’ E. Burfte 
‘Öğretmek, iki defa öğrenmektir.’ J.Joured 
‘Bir insana her şeyi öğretmeye kalkarsanız, hiçbir şey öğrenemez.’ B. Shaw        
01 
‘insan bu dünyada çok az şey öğrenmelidir ki, sonunda ne kadar az şey 
beklediğini anlayabilsin.’ J. Swift 
‘Hiçbir insana rastlamadım ki, ondan öğrenilecek bir şey olmasın.’ A Vigny 
‘Yenilikleri denemediğiniz müddetçe, yeni bir şeyler öğrenemezsiniz.’ H. J. 
Brown 
‘Öğretmek, yeniden öğrenmek demektir.’ H. J. Brown 
‘Keyif alarak öğrendiğimizi hiçbir zaman unutamayız.’ A. Mercier 
‘Bir şeyi ezberlemek, öğrenmek anlamına gelmez.’ Montaigm 
‘Yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, dün gittiğiniz yollardan gitmeyin.’ 
Burrogfıs 
ÖtçO ~ OLÇOlV OLMAK 
‘Doğru ve temiz işler her zaman ölçülü ve olgundur. Ölçü olmayan her yerde kavga 
ve haksızlık vardır.’ Montaigne 



‘Sevilmek istiyorsanız, siz de ölçüyü sevin.’ Emerson 
‘Haddi aşan şiddet, amacmdaki hikmeti kaybeder. Çünkü yay bile gereğinden fazla 
geriûfse kırılır.’ R. KipCmg 
‘Yumuşak olma ezilirsin; sert olma kırılırsın.’ V. Hugo 
‘Aşırıya kaçmayıp, ölçüyü kaçırmamak kadar güzel bir şey yoktur.’ J. Locke 
ÖNYARGILI OLMAK 
‘Önyargılı olmak demek, her zaman zayıf olmak demektir.’ S. Johnson 
‘Bir önyargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur.’ Einsteîn 
‘Önyargı ve kibirli olmak, ilmin iki büyük düşmanıdır.’ C. C. CoCton 
‘Merhem iyi etki etsin diye nasıl ki ovarak sürmek lazımsa, önyargılar için de 
bir ön söze ihtiyaç vardır.’ F. Bacon 
ÖZGÜRLÜK 
‘Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar özgürdür.’ Horaüus 
W 
İM 
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SABÎK 
‘Sabrı olmayan insanlar ne kadar da yoksuldurlar.’ W. Shakespeare 
‘Sabır, bilgeliğin dostudur.’ St. Augustlnus 
‘Hayatın büyük kederleri için cesaret, küçük kederleri için ise sabır 
gereklidir.’ V. Hugo 
‘Sabır ve zaman, güçten ve öfkeden daha güçlüdür.’ La. Fountaine 
‘Her fırtınada gemiler terk edilseydi, kimse okyanusu geçemezdi.’ C. F. 
Ketteriruj 
‘Kayan kumda sabır göstermenin bir anlamı yoktur.’ Runes 
‘İnsanlarla bir arada yaşamak için gereken asıl vasıta, sabırdır.’   gj P. 
Hattermund 
‘Sabır sayesinde zamaa^eğerli sonuçlar doğurur.’ S. Smifcs 
‘Sabırsız insan iki defa bekler.’ M. Ginnis 
SAĞLİK 
‘Gücün ve saadetin temeli, sabırdır.’ B. Disraeii ‘Sevebilen ve çalışabilen 
insanlar, sağlıklıdır.’ S. Freud ‘Hastalıklar hissedilmesine rağmen, sağlık 
hissedilmez.’ T. Fuller ‘Eğer insan sağlığına dikkat etmezse, sağlığı onun 
hakkından 
gelecektir.’ T. Parfi. 
‘Milletlerin  sağlıkları,  servetlerinden  daha  değerlidir.’ 
W. Durartt 
W 
w 
SEVGİ - SEVMEK - SEVİLMEK 
‘Sevmenin sınırı olmaz.’ A Camus 
‘Sevmek, insanın kendi kendisini aşmasıdır.’ O. Wi£de 
‘Sevgi bir akıştır, biri erkekten diğeri kadından doğan bir duygu nehridir.’ D. 
H. Lavvrence 
‘Sevmeye başlayınca, eskisinden daha farklı bir insan olduğumuzu anlarız.’ B. 
PascM? 
‘Eğer sevilmek isterseniz, önce sevin ve sevimli olun.’ B. Frankiin 
‘insan sadece sevdiği zaman kötülük yapmaz.’ A Frcmce 
‘Sevmekten sonraki en büyük saadet, sevgiyi itiraf etmektir.’ A Gide 
‘insanları sevmeyi öğrenmek, gerçek bir mutluluktur.’ 84   P. Hattermund 
‘Hayatın en büyük mutluluğu, sevildiğimize inanmış olmaktır.’ V.Hugo 
‘Sevgi ne birden ortaya çıkar, ne de birden ortadan kaybolur.’ C. Dickens 
‘Sevgisine karşılık bekleyen insan, acıdan başka bir şey elde edemez.’ D. M. 
Craik 
‘Sevginin ölçüsü, ölçüsüz sevmektir.’ Spinoza. 
‘Sevgi, çiçeklerin açmadığı yere uğramaz.’ Ptaton 
‘Yalnızca akıllı olanlar sevmesini bilirler.’ Seneca 
‘Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.’ H. Baizac 
‘Sevmek ve sevilmek; güneşi her iki taraftan da hissetmektir.’ D. Visconti 
‘Sevgi sağlığa faydalı, nefret ise zararlıdır.’ Descartes ‘Sevginin fethetmediği 
şey yoktur, biz de sevgiye teslim olalım.’ 



Virnif 
W 
‘İnsanın gerçekten sevgisinin kalmadığı şeyi tekrar sevmesi imkânsızdır.’ La 
Rochefoucaıdd 
‘ikinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız.’ La 
RochefoucauüC 
‘Bir şeyi sevmek için, önce onu kaybetmeyi göze almak gerekir.’ G. K. Chesterton 
‘Sevdiğini elde edemezseıı, elde ettiğin şeyi sevmeye çalış.’ P. CorneUiie 
‘Sevinin ve ilginin gücü dünyayı yerinden oynatabilir.’ J. Aıtiry 
‘Sevmek, birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır.’ Exupery 
‘Sevgi ne kadar büyük ise kederi de o derecede büyük olur.’ Spinoza 
‘Sevmek, iki kez yaşamaktır.’ G. Sana’ 
‘Ölçülebilen sevgi, zavallıdır.’ W, Shakespeare 
‘Amaç, sevgi uğruna ölmek değil; uğruna ölünecek sevgi bulmaktır.’ W. 
Shakespeare 
‘Sevgi, insanları iyileştirir; hem sevenleri hem de sevilenleri.’ Mennirujer 
‘Sevilmek için sevmek, insanlara; sevmek için sevmek ise, meleklere hastır.’ La 
Martine 
‘Hayat, insanlara kendi tarzınızla sevginizi vermeniz için bir fırsattır.’ B. 
Siegel 
‘Birbirini seven iki insan, bir mabetten daha kutsal bir yerdedir.’ W. Pfıelps 
‘Sevmek acı.çekmektir, ölmektir. Sevmek zevktir fakat yalnız sevilmenin hiçbir 
zevkli yanı yoktur.’ Aristo 
‘İnsan, taşkın yüreklerle sevilmek istiyorsa, sünger gibi olmayı öğrenmelidir.’ 
Nietzscfte 
‘Sevdiğinin kusurlarını hoş görmeyen kişi, sevmiyor demektir.’ Goethe 
‘Sevmek, inanmak demektir.’ Goethe 
SÎR SAKLAMAK 
‘Bir sırrı sürekli olarak saklamak, insanın ruhunu en fazla olgunlaştıran 
şeydir.’ H. Batzac 
‘Üç kişi bir sırrı saklayabilirler, eğer diğer ikisi ölmüş ise.’ B. FrankCin 
‘Bazı insanlara göre sır saklamak, söylerken sesini aİçaltmaktan ibarettir.’ 
F.Jones                    ‘ 
‘Bir sırnn ucunu veren, tajnammı elinde tutamaz.’ J. P. Ridtter 
SÖRVMLVLVK 
‘Sadece  yaptıklarımızdan  değil,  yapmadıklarımızdan  da sorumluyuz.’ Moliere 
‘Bugünden kaçarak yarının sorumluluğundan kurtulamazsınız.’ A. LincoCn 
‘Düşen bir çığda, hiçbir kar tanesi kendini sorumlu tutmaz.’ O.Wüde 
‘Sorumsuz ve haklı olmak, sorumlu ve hatalı olmaktan daha iyidir.’ W. CfturdCi 
‘Hiçbir insan, hem sorumluluk hem de ümitsizlik hissine aynı anda kapılamaz.’ 
Exupery 
SVSMAK 
‘Susmak, doğru sözün anasıdır.’ B. Disraed ‘Susmak, kadına anlamlı bir zarafet 
verir.’ SophokCes ‘Konuşmak bir ihtiyaç olabilir ancak susmak bir sanattır.’ 
Goetfie 
* 
* 
* 
‘Kelimelerin söyleyemediği şeyi, bırak da susmakla söyleyelim.’ Goetfie 
‘Sadece susmak, konuşmanın parçalarını birbirinden ayırmaktır.’ T. Moraı 
‘Susmak, sonsuza kadar derin; konuşmak ise zaman kadar sığ.’ T. Cariyiz 
‘Çocuklarınıza dillerini tutmalarını öğretin, konuşmasını nasıl olsa 
öğreneceklerdir.’ B. FranRCin 
‘Susmak, tahammül edilmesi zor bir cevaptır.’ G. K. Chesterton 
‘içiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en kötüsüdür.’ G. Lorca 
‘Konuşmanın yeterli olmadığı anlarda, masumiyetin sessizliği ikna edicidir.’ W. 
Shakespeare 
‘Şeref; faziletin, parmağına taktığı altın yüzüktür.’ VoCtaire 
‘Ölüm hiçbir şeydir, şerefsiz yaşamak ise her gün ölmektir.’ Napoteorı 
‘Şerefli bir insan düştüğü zaman, ona ilk vuranlar ayak takımıdır.’ Cervantes 



‘Şeref, uçurumlarla çevrili kumsalsız bir ada gibidir; çıkınca bir daha içeri 
girilmez.’ N. Boiteau 
‘Önce şeref, sonra hayat.’ Şehitler 
‘Ayakta ölmek, diz çökerek yaşamaktan iyidir.’ E. Roosevett 
‘Şeref, erdemin ödülüdür.’ Cicero 
‘Şerefini kaybeden bir insanın kaybedeceği başka şey yoktur.’ Schopenhauer 
1K ro 
TECRV&E 
* 
‘En iyi hayat kuralları, insanın şahsen tecrübe ettikleridir.’ A FeurBach 
‘Tecrübe, bir insanın yaşadıkları değil, yaşadıklarının bıraktığı izlerdir.’ A 
Htodey 
‘Tecrübenin bir değeri varsa; o da bir acı sonunda kazanılmış olmasındandır.’ A 
Maıârois 
‘İnsanlar, tecrübeleri ölçüsünde değil, tecrübelerinden aldıkları dersler 
ölçüsünde olgundurlar.’ B. Shaw 
‘Tecrübe, hatalarımıza verdiğimiz isimdir.’ O. WiCde 
‘Tecrübelerin en büyük amacı, görev ve sorumluluklarımızı öğretmektir.’ B. 
Auerbach 
‘Tecrübeler, en iyi öğretmenlerdir; sadece okul masrafları biraz çoktur.’ T. 
Cadyte 
TEMBELLİK VE ÇALIŞMA           Ifpft 
‘Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer.’ 
Descartes 
‘İnsanlar, benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilseler, 
onun o kadar hayret edilecek bir şey olmadığım anlarlardı.’ Micndangeb 
‘İyi çalışmaların çoğu, biraz daha çalışmamaktan dolayı kaybolur.’ Harriman 
‘Şeytanın zaferi için gereken tek şey, iyi insanların boş otur-masıdır.’ E. 
Burke 
‘Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa kalkıp kalkmamandır.’ V. 
Lombarca 
‘insanlar kendilerini okumaktan ziyade; çalışmakla geliştirip yükseltirler.’ S. 
Smües 
‘Tembel bir zihin, şeytanın çalışma odasıdır.’ S. Smües 
‘Çalışarak kendimizi keşfedebiliriz, kendimizi keşfettikçe de evreni 
keşfederiz.’ Ritsos 
‘Çalışmak uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması 
zor bir alışkanlık.’ V. Hucjo 
‘Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.’ V. Hugo 
‘Tembellik, iki çocuğu olan bir annedir; kızının adı, açlık; oğlunun adı, 
hırsızlık.’ V. Hugo 
‘Tembellik, bedenin ahmaklığıdır; ahmaklık da, kafanın tembelliğidir.’ J. G. 
Seume 
‘Gençliğe üç öğüdüm var: çalışın, çalışın, çalışın.’ Bismark 
‘Yuvarlanan taş yosun tutmaz.’ P. Synıs 
‘Çalışmak, her şeyi fetheder.’ VirgiCius 
‘Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.’ Motfey 
‘Sıkı bir çalışmanınyerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde 
doksan dokuz terdir.’ T. Edison 
‘İnsan çalışmadıkça ne yapacağını kestiremez.’ A Hcmitton 
‘İçinde çalışma olmayan hayat suçtur, içinde sanat olmayan çalışma ise 
vahşiliktir.’ Victoria 
‘Dolaşan köpek açlıktan ölmez.’ P. Merimee 
‘Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir; 
çalışmak.’ D. Camegie 
‘Çalışmayana Tanrı yardım etmez.’ Sophokies 
‘İş yapmayan insana tembel denmez. Çünkü tembel; iş yapmaya zorlandığı zaman 
elinden bir şeyler gelendir.’ Socrates 
‘Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar 
ve yoksulluk.’ Voftaire 
‘Çalışmak, her şeyi fetheder.’ VinjiC 



‘Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın 
tembelliğinden iyidir.’ Baltasar Gracian 
 
‘Bilginin efendisi olmak istersen, çalışmanın kölesi olmalısın.’ H. Bakaç                          
‘>  
‘Durmak ölmek, taklit etmek ise uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve 
özgürlüktür.’ L. Rauke 
‘Çalışan insanın gözyaşı dökmeye vakti yoktur.’ L. Byron 
‘Çalışma; sıkıntıyı, k#fülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.’ A. Maurois 
‘Çalışmak ve iyilik etmek, Tanrı'mn bize öyle bir ihsanıdır ki, seven ve bedbaht 
olan kalplerde aşkın yerini tutar.’ Goetfte 
‘Çalışın, emin olunuz ki emeğinizden daha kıymetli bir şey elde edersiniz.’ E.B. 
Brownmq 
‘Uğraşır çabalarsın bir şey elde edemezsin, bir de bakmışsın ki kısmet ayağına 
gelmiş.’ Ezop 
‘Kuru pantolon ile balık tutulmaz.’ Cavantes ‘Ne kadar çok çalışırsan, o kadar 
çok mutlu olursun.’ C. Dickens ‘Vücudun çalışması, zihnin dertlerini hafifletir; 
yoksulları mutlu eden de budur.’ La Rocftefoııcctuftf 
‘Ruh, neşesini çalışmak sayesinde kazanır.’ B. Sfıetty ‘Tembel insan, daima 
'yapacağım' der.’ Aiain ‘Ahlaksızlıkların anası, tembelliktir.’ J.J. Rousseau 
‘Tembellik, dünyadaki en büyük şey olan hayatın israf edilmesidir.’!. TayCor 
TEVAZU 
‘Büyük insan, büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir.’ A 
Maurois 
İH 
‘Tevazünün yokluğu demek, anlayışın yokluğu demektir.’ B. Franktin 
‘İnsan ne kadar yükselir ise gönlü de o kadar alçalmalıdır.’ Diterot 
‘Gönlünü alçakta, hayalini yüksekte tut. Ancak böyle bir tevazu ile 
yükselirsin.’ G- Herftert 
‘Kendini büyük bir kişi sanmayan kişi, aslında sandığında daha büyüktür.’ 
Goetfte 
‘İnsan, sivrilmekten hoslansa dahi, kendi derecesindeki insanlar arasında 
kaybolmaktan da hoşlanır.’ Goetfte 
‘Gereğinden fazla tevazünün da, tıpkı gurur gibi kendine özgü zararları 
vardır.’J.J. Rousseau 
‘Alçakgönüllü kalplerde yaşayan düşünceler, en yüksek düşüncelerdir.’ Montaigne 
\JUSJT VE VMJJ ETMEK 
‘Umutlar, uyanık adamın rüyasıdır.’ Aristo ‘Hayat olan yerde umut da vardır.’ 
Cicero ‘Ümit etmek, geleceği yalanlamaktır.’ M. Cioratı ‘Ümidimiz tükendiği 
zaman hepimiz, arzularımızla yaşamaya 
başlarız.’ Donte 
‘Ümit, en mutsuz insanlardan bile ışığını esirgemez.’ Victor 
von Scftetfeff 
‘Ümit inatçıdır, beklemeyi ancak o bilir.’ C. Dyan 
‘Ne bir gemi, ne de hayat, tek umuda bağlanmamalıdır.’ 
Efrifctetos 
‘Ümit gittiği anda yaşama zevki de gider.’ E. ZoCa ‘Hayat dardır, ümit ise 
geniş.’ Goetfte 
W 
‘Ümit, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.’ Josephjoubert 
‘Tehlike arttıkça, ümit de artar.’ Hötdertin 
‘Ümit, iyi bir kahvaltı, fakat kötü bir akşam yemeğidir.’ F. Bacon 
‘Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz, fakat bazılarımız yıldızlara bakıyor.’ O. 
Wiide 
‘Umutla yolculuk yapmak, gidilecek yere ulaşmaktan daha keyiflidir.’ R. 
Stevenson 
‘Umudumuz olmadan, uinulmayanı bulamayız.’ R. Graudy 
‘Ümit yaşam boyu sürer ve ölümle son bulur.’ Theokritos 
‘Yaşayanlar için umut her zaman vardır. Umutsuzluk ölüler içindir.’ Theokritos 
‘Hiç ümit etmemiş olan, ümitsizliğe düşmez.’ B. Shaw 
'Umudunu kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.’ Boise 



‘Umut, fakirin ekmeğidir.’ Thaîes 
YATOJM ETMEK 
‘Sevmekten sonra gelen dünyanın en güzel davranışı, yardım 
etmektir.’ V. Suttner j 
‘Kendine yardım etmeyi bilmeyen insana, hiç kimse yardım 
etmez.’ H. Pastaiuzzi 
‘Başardığınız her ne olursa olsun, size yardım.eden biri mutlaka vardır.’ A 
Gibbson 
‘Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar da olmaz.’ W. Scott 
‘insanlar birbirlerine yardım etmeyi bıraktıkları gün, insanlık yok olur.’ W. 
Scott 
‘Dostuna da düşmanına da yardım et. Çünkü o zaman dostuna daha yakın, düşmanınla 
da dost olursun.’ Ctedbul 
* 
YÖNETİM 
‘Kendini yönet, bu dünyayı yönetecek gücü bulursun.’ Pİaton ‘Devamlı olarak 
kendini yönetmek, insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden biridir.’ 
B. RussetC 
‘Başarılı bir ekibin elleri çok, fakat beyni tektir.’ B. Betmef ‘Kendini yönetme 
gücü bulduğunda dünyayı yönetecek gücü de bulursun.’ Pİaton 
‘Kendi kendimizi yönetmesini öğreten yönetim, en iyisidir.’ Goethe ‘Dünyayı 
yönetenler, yaşayanlardan çok ölülerdir.’ J. Howcff ‘Güçsüz yönetici, en son 
konuştuğu kişinin tavsiye ettiği yöntemi ve yolu seçer.’ W. Benrds 
‘İyi idare; vasat insanlara, nasıl üstün insanlar gibi çalışabileceklerini 
göstermektir.’ J. D. Rockfeiter 
‘Hiç kimse zamanın yıprattığı düşüncelerle, kendi kuşağını yönetmekte başarılı 
olamaz.’ W. Wilson 
‘Şartlar insanları yönetır^sanlar şartları değil.’ Herecfot 
ZAMAN                                Pİ 
‘Zaman ilerlerken kendine bağlı olan her şeyi de peşinden sürükler.’ A Gide 
‘Zaman, gerçekleri bulur.’ Seneca ‘Zaman her şeyi kolaylaştırır.’ Sophokles 
‘Zaman, hayatın ta kendisidir.’ B. Franktin ‘Zamanın akıp gittiğini bilenler, 
acı çekenlerdir.’ Dante ‘Siz zamanı değil, zaman sizi harcar.’ E. Fowner ‘Zaman, 
birçok işi halleder. Hatta bugün dahi içinden çıkamadığınız sorunları bile 
çözer.’. L. Montant 
m 
‘Zaman her şeyi alıp götürür, hatta fikirlerimizi bile.’ Vircpl 
‘İnsan zamanın içinde değil, zaman insanın içinde yağar.’ Bercjson 
‘Zamana verdiğimiz değer, başarımızı veya başarısızlığımızı belirler.’ Malcom X 
‘Zamanın unutturamayacağı anı, ölümün sikmeyeceği acı yoktur.’ Cervantes 
‘Zaman geçer derler, fakafeheyhat zaman durur geçen biziz.’ A Dobson                                 
i 
‘Sıradan bir insan zamanını nasıl harcayacağını düşünür, akıllı bir insan ise 
nasıl zaman tasarrufu yapacağını düşünür.’ Schopenhauer 
‘Zaman, ondan faydalanılabilecek kadar uzundur.’ Vottaire 
‘Büyük bir servet, büyük bir köleliktir.’ Seneot 
‘Zengin insan, sahip olduklarını yeterli görendir.’ Emerson 
‘Milletlerin zenginliği ipek, pamuk ve altın değil insandır.’ R, Hovey 
‘Sahip olduğundan daha fazlasını istemeyen insan zengindir.’ Cicero 
‘Zengin olmayı ısrarla arzularız ve bu sebeple köle haline geliriz.’ Aiain 
‘Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardıklarından daha çoktur.’ F. Bacan 
‘Dünyanın en zengin kişisi tutumlu olmayı bilen, en fakiri ise cimri olan 
kişidir.’ Chamfort 
‘Zenginlik, kullanılacak bir silahtır; fakat asla tapılacak bir mabut değildir.’ 
C. Coleridge 
‘Zenginler, ahlak bozukluklarını, yoksullar ise erdemi keşfederler.’ F. Bacon 
* 
.   ‘Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir. ‘J. 
P. Getty 
‘Zenginlik bize ne iyilik eder ne de kötülük; sadece her ikisi için de gerekli 
olan malzemeyi verir.’ Montaigne 



‘Zengin olma isteğinden kurtulduğun zaman zengin olmuş olursun.’ Pisagor 
‘Akıl zenginleri, para zenginlerine acırlar.’ V. Hıujo ‘Servet, cesaretli ve 
girişken olanların yüzüne güler.’ Virgil 
‘Zengin olmak istersen, sadece para kazanmanın yollarını değil, tutumlu olmanın 
yollarını öğren.’ B. Frankiin 
ZORLVKtARtA M</CAD£L£ 
‘Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir.’ Motiere 
‘İnsanların en büyük dostları zorluklardır, çünkü insanı % karşılaştığı 
zorluklar güçlendirir.’ Gasson 
‘Acı ve tatlı şeyler, dıştan; zorluklar ise içten, kendi çabalarımızdan ileri 
gelir.’ Einstein 
‘Her zorluğun altında bir başarı yatar.’ Einstein 
‘Hayatın nimetlerini değerini anlamamızı sağlayan, hayatın zahmetleridir.’ 
Goethe 
‘En büyük zorluklar, bizim onları aramadığımız yerlerdedir.’ Goethe. 
‘Zor olan, zorluğu derinden kavrayabilmektir.’ L. Wittcjenstein 
‘Hayatı sönüklükten kurtaran, hayatın ufak tefek zorluklarıdır.’ S. Maugham 
‘Yüksek bir dağın tepesine çıkma zorluğundan kaçarsanız, güzellikleri tam olarak 
göremezsiniz.’ W. Srıo^esfeore 
-------- 
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Arka kapak yazısı: 
BAŞARİYA ULAŞTIRAN SÖZLER Başarının şifreleri 
Yüzyıllar boyunca kuşaklardan kuşağa taşınan en 
önemli mirasın ne olduğunu düşünecek olursak bunun 
‘söz’ olduğunu görürüz. Her ne kadar ‘Söz uçar yazı 
kalır.’ demişlerse de söz boşluğa değil gelecek 
kuşakların hafızasına uçmaktadır. 
Başarılarıyla nam salmış insanların hayatın manasını 
anlayıp sözün özü olarak ifade ettikleri her bir kelime, 
hayat yolumuzu aydınlatacak çok önemli bir değere 
sahip. Biz de bu bakış açısıyla birbirinden değerli 
BAŞARI ŞİFRELERİ'ni sizler için derledik. 
Başarı şifreleri yolunuzu aydınlatsın! 
Adem Özbay _ Başarının Şifreleri 
 
Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. 
 
UYARI: 
 
www.kitapsevenler.com 
 
Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... 
Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak 
gördüğümüz sitemizdeki 
tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine 
istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla 
ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma 
ekran 
vebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi 
formatlarda, tarayıcı ve OCR (optik 
karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, 
hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki 
e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç 
gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük 
esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği 
sayesinde, görme engelli kitap sevenlerin 
istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya 
kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek 
tümyasalsorumluluklar kullanana aittir.  
Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir. 
www.kitapsevenler.com 
web sitesinin amacı görme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek 
ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir. 
Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaşıldıkça pekişeceğine inanıyoruz. 
Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri 
çabalardan ve 
yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. 
Bilgi paylaşmakla çoğalır. 
 
İLGİLİ KANUN: 
5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK 
MADDE 11" : 
"ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat 
eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa 
hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya 
üçüncü bir kişi tek nüsha olarak 



ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi 
kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 
formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi 
bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir." 
Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında 
kullanılamaz ve kullandırılamaz. 
Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin 
bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." 
 
bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir.  
Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne 
mutlu ki, bir görme 
engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu 
sevinci paylaşabilmek 
tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı 
tarayıp, 
kitapsevenler@kitapsevenler.com veya kitapsevenler@gmail.com  
Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz. 
Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen 
bu açıklamaları silmeyiniz. 
Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan 
ediniz... 
Teşekkürler. 
Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara. 
TÜRKİYE Beyazay Derneği 
 
www.kitapsevenler.org 
www.kitapsevenler.com 
e-posta: kitapsevenler@kitapsevenler.com kitapsevenler@gmail.com 
 
Adem Özbay _ Başarının Şifreleri 


