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GİRİŞ: 

 

“Testinin içinde ne varsa, dışına o sızar.” diyor, 

büyük bilge Mevlâna… Bu dünya üzerinden nice güzel 

insanlar, nice engin gönüllü ve yüreği aşk dolu bilgeler 

geldi, geçti… Hepsinin içindeki güzellik, bir şekilde 

dışarıya taştı da, insanlara fazileti, erdemi, dürüstlüğü, 

ahlâkı, aşkı, Allah ve Peygamber sevgisini, çalışmayı, 

kanaati, sabrı, tevekkülü ve şükrün nimetini anlattı 

durdu…  

Söz var, sözcük var… Söz var ki, üzerinde durup 

düşünüldüğünde ansiklopediler dolusu anlamlar fışkırır 

kaynağından… Söz var ki, boş bir kaptan farksız… Söz 

var ki, duyup, dinlediğinizde ya da okuduğunuzda, sizi 

titretir ve kendinize döndürür de, hayatınız yeni bir milat 

şalterini açar. Söz var ki, sizi yerinizde durdurmaz da, 

kazan gibi kaynatır; söz var ki yollara düşüp 

matlûbunuza varmak için divâne eder; söz var ki sizi 

yaşatır ya da öldürür.  
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Sözün gücü, kılıçtan keskin, sorumluluğu Sırat 

gibi kıldan ince…  “Söz ola kese savaşı; söz ola kestire 

başı...” diyor bizim Yunus… Söz öyle bir oluştur ki, 

ağzınızdan bir çıkmaya görsün, ya sizi felaha ulaştırır ya 

da felâkete… Bu nedenle demiştir ya Hz. Ali: “Söz 

ağızdan çıkana kadar o senin esirin; ağızdan çıktıktan 

sonra sen onun esirisin...” diye… 

Söz ağızdan bir kere çıktı mı, ok yaydan 

fırlamıştır artık… Ne söylediyseniz artık… Ama yılanı 

bile deliğinden çıkaran tatlı sözün gücünü yadsımamak 

gerek… Bir söz üzerine nice ocaklar söndü, nice 

devletler yıkıldı… Bir söz üzerine ne canlar gitti ne 

yuvalar yıkıldı… Söz, sihirdir bir bakıma… 

“Ağzından çıkanı, kulağın duysun!” der 

atalarımız. Bu da bir söz... Sözün sihrini, yine sözle 

anlatmak gerek… “Her söze inanma, kanma!” diye de 

uyarır bizi atalarımızın bilgelik dolu mesajları… 

Sözün gücünü, uzun uzun anlatmaya ne hacet! 

Zaten biliyoruz, duyuyoruz ve görüyoruz bu gücü her 

daim… Hoca sözlü yapıyor; doğru verilen cevaplar geçer 

not alıyor… Birine “söz” vermek, o kişinin artık bir 

namus borcu haline geliyor. Eşimize, dostumuza, 
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çocuğumuza, annemize, babamıza, kardeşimize, 

dostumuza, velhasıl tüm insanlara ve hatta diğer canlılara 

sarf edeceğimiz sözün kalitesi, ritmi, anlamı, duygusu, 

ruhu, karşıdakini bir şekilde etkiliyor ve o etkileme de 

bize olumlu ya da olumsuz bir tepki şeklinde geri dönüt 

olarak yansıyor… 

Kötü sözler de var tabii… “Kötü söz, 

sahibinindir.” diye uyarır bizi atalarımız yine… Kötü söz, 

bir söylenmeye görsün ki, söylendikçe söylenir de, 

dallanıp budaklanarak kötünün kötüsü olur… Ağız ne 

söylemeye alışırsa, onu söylemeye devam eder de, 

söyledikçe daha gelişmişini üretmeye başlar. Bu, kötü bir 

söz ise daha da kötüsü üretilir, iyiyse daha iyi… Kişinin 

kalbi neyle ve nasıl besleniyorsa, ağızdan da o şekil 

sözler çıkmaya başlar… Gelin hepimiz, kalbimizi 

güzelliklerle besleyelim ki testinin içinden güzellikler 

sızsın dışarı… 

Her insan birer buzdağı gibidir… İnsanlar, onun 

sadece suyun üstündeki kısmını görür… Ama buzdağının 

aslı, suyun altındadır ve suyun üstündekinden kat be kat 

iridir, cüsselidir, azametlidir… Kalp, iyilik ve 

güzelliklerle beslenmişse, dipteki iri gövde, dibe 
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inildikçe daha da güzelleşir… Kötülük ve çirkinlikle 

beslenmişse, dibe doğru iğrençliği artar… 

Yürekleri güzelliklerle, Hak sevgisiyle dolmuş 

bilge âşıklar, buzdağının dibindeki güzelliklerden 

öylesine sarhoş olmuşlardır ki, bunu bir şekilde söze 

dökerler… Söyledikleri, hissettiklerinin bir cüz’üdür 

oysa… Buzdağının, su üstünde kalanıdır… Hepsini 

söyleyebilseler ne mesut olurlardı belki; ama hissedilen 

çoğu şey, söze dökülemez de, yürekte kaynar durur… 

Mevlâna’nın yüreği coştu da, ciltler dolusu söz söyledi 

durdu… Sanmayın ki söyleyecekleri o kadardı; büyük 

kısmını söze dökemediler belki… İlahi aşkın 

sarhoşluğunun dumanından çıktı, bu ciltler dolusu 

sözleri… Ancak, söyledikleri, söylemek istediklerinin 

küçük birer cüz’üydü sadece… Yunus Emre de öyle… 

Hacı Bektaş-ı Veli de öyle… Gazali de öyle… 

Ve daha nice güzel söz söyleyen bilgeler yetiştirdi 

bu topraklar… Bu topraklar kadar, dünyanın öteki 

uçlarından coğrafyalarda da benzer bilgeler çıktı ve 

insanlığa, erdemi, o uru, ahlâkı, iyilik etmeyi, sabrı, 

tevekkülü, fazilet ve erdemi anlatan sözler söylediler… 

Asırlardan bu yana, insanlar bu sözlerden istifade ettiler, 
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bu sözlerin üzerine, başka güzel sözler söylediler… Bir 

kısım sözlerse hiç değişmedi; sevgililer sevgilisi Fahr-i 

Kâinat Efendimiz gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ali 

gibi ve daha nice gökteki yıldızlar misali sahabe gibi… 

Bâki kalan güzel sözler oldu, kötü sözlerin ise hiçbir 

zaman değeri olmadı… 

Sözün değerini ancak yine sözle anlatabiliyoruz. 

Güzel sözler, söylendikçe, okundukça anlaşıldıkça, 

güzellikleri dünyaya yaymaya devam ederler. Bize 

düşen, sözlerin bilgelerinden söylenenleri okumak, 

dinlemek ve anlamak… İçerisindeki derslerden istifade 

etmek; hayatımıza uygulamak… Ve böylece hayatımıza 

güzellik üstüne güzellikler katmak… 

 

ACI-ISTIRAP 

 

 Hiçbir yara, bize yürek sızısı kadar zarar 

veremez; hiçbir ilaç bizi kalbimiz kadar çabuk 

iyileştiremez. (Wolfgang Günter Lerch) 

 Her ıstırap mukaddestir. (Cemil Meriç) 

 Acıya acıda buldum ilacı. (Hekimoğlu 

İsmail) 
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 İnsanın alışamayacağı acı yoktur.  

(Gabriele D’annunzio) 

 Her azap, maneviyatta bir basamaktır. 

(Ahmet Günbay Yıldız) 

 Elmas nasıl yontulmadan 

mükemmelleşmezse insan da acı çekmeden olgunlaşmaz. 

(Konfüçyüs) 

 Hiçbir şey, hayatın sıradanlığı kadar acı 

vermez insana... (Murathan Mungan) 

 Eğer yaşamak her şeyden mahrum olmak 

ve acı çekmekse ben de yaşıyorum.  (Ahmet Hamdi 

Tanpınar) 

 Büyük kederleri unutturacak büyük 

mutluluklar bulmak, derin ve keskin acılar yaşamakta 

olan insanlar için neredeyse imkânsızdır. (Ahmet Altan) 

 Her şey bir gün geçer ama saçlarının 

rengini siler, gözlerinin alevini alır, derinin üzerinde kara 

kalemle bir sürü çirkin çizgi bırakır.  (Peyami Safa)  

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Acılar insanı pişirir, hamlığını alır ve böylece kişi 

olgunlaşır. Acılar, bir dönem gelir, bir dönem gider. 

Çoğu acı geçicidir, bazen çok acıtsa da… Ancak geçse 

bile muhakkak bir yerinde iz bırakır insanın… 

 

AÇGÖZLÜLÜK 

 

 Açgözlüyü doyuramazsın, çünkü doymaz.  

(Cenap Şahabettin) 

 Dünyayı yutsa, yoksul kalacak biri vardır: 

Aç gözlü. (Hz. Ali) 

 Dünya insanın ihtiyaçlarını giderebilir, 

açgözlülüğünü değil. (Mahatma Gandhi) 

 Kime yeteri kadarı az gelir ise ona hiçbir 

şey yetmez. (Epicuros) 

  Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma. (J. 

Bachar) 

  Fazla kazanmak isteyen, kaybeder. (La 

Fountaine) 
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 Açgözlülüğümüz bizi o kadar çok şeye 

saldırtır ki, en önemsizlerini fazla istemek yüzünden, en 

değerli şeyleri elimizden kaçırırız. (La Rochefoucauld) 

 İnsanların hırsı ve açgözlülükleri, mutlu 

olmamalarının tek sebebidir. (Fenelon) 

 Açgözlülük içsel bir boşluğun sonucudur. 

(Erich Fromm) 

 Barışın beş düşmanı içimizde yaşar: 

Açgözlülük, hırs, haset, öfke ve kibir. Bunlar ortadan 

kaldırılsa, hiç şüphesiz daimi bir barış içinde yaşardık.    

(Francesco Petrarca) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsanoğlu açgözlülüğü bıraksaydı, dünya Cennet 

olurdu. Ne var ki, insanoğlunun gözünü ancak toprak 

doyurur. 

 

AFFETMEK 

 

 Affetmek ve unutmak iyi insanların 

intikamıdır.  (Schiller) 
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 Başkalarını sık sık affedin ama kendinizi 

asla! (Brezilya atasözü) 

 Suçu bağışlayan asildir, ancak özür 

dileyen daha asildir. (Alphons Daudet) 

 İntikam alıp da sonunda pişman 

olmaktansa, affedip de pişman olmak benim için daha 

sevimlidir. (Câfer-i Huldî) 

 Affetmek, güçlüyü daha güçlü yapar. 

(Publilius Syrus)  

 Affetmek, zaferin zekâtıdır. (Hadis-i Şerif)  

 Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar 

yükselemez. (Goethe) 

 İntikam alıp da sonunda pişman 

olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir. (Cafer 

b. Muhammed)  

 Kendini affetmeyen bir insanın bütün 

kusurları affedilebilir. (Konfüçyüs) 

 Sayısız günahlarımızı affeden Allah'ın bir 

kulu olarak, neden bir suçu bağışlamayayım? (Kenan 

Rifai) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Affetmek zordur; bununla birlikte affetmek 

büyüklüktür. Affetmek, gücünün yetmediğine değil, 

gücünün yettiğine karşı olduğunda daha anlamlıdır. 

 

 

 

ADALET 

 

 İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.  

(Victor Hugo) 

 Kılıcın yapamadığını adalet yapar. 

(Kanuni Sultan Süleyman) 

 Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete 

dayanmayan kuvvet zalimdir. (Pascal) 

 Vicdanlar yanılmaz bir yargıçtır; biz onu 

öldürmedikçe.  (Henore de Balzac) 

 Şüphesiz adaletle iş görenler, Allah 

katında nurdan minberler üzerindedirler. (Müslim) 

 Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri 

yoktur. (Amyot) 



11 
 

 Geç kalan adalet, adaletsizliktir. (M.D. 

Conyay) 

 Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa 

daha güzel olur. (Hadis-i Şerif) 

 Adalet, evrenin ruhudur. (Ömer Hayyam) 

 Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dünyayı ayakta tutan ana sütunlardan birisi de 

adalettir. Adalet kalktığında zulüm olacaktır; kişiler 

kendi adaletini kendi sağlamaya başlayacak ve toplumsal 

kaoslara meydan verilecektir. Adalet, yöneticiler 

tarafından herkese eşit olarak uygulandığında, barış 

hâkim olacaktır toplumlarda… 

 

AHLÂK 

 

 Ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir. 

(Hadis-i Şerif) 

 Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü 

öcünü çabuk alır. (Tolstoy) 
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 Ahlâkı kötü insanla sohbet etme ki günah 

işlemeyesin. (İmâm-ı Âzam)  

 Ahlâk düşkünlüğü yaygın, yetenekse 

enderdir.  (Henore de Balzac) 

 En güzel ahlâk tevazu, yumuşaklık ve tatlı 

dilde bulunur. (Hz. Ali) 

 Ahlâk, bütün sivil yasaların amacı ve 

hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet 

yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan 

evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir 

mi? (John F. Dillon) 

 Ahlâk statik değildir. İnsan tecrübesi ile 

gelişen dinamik bir araçtır. (Durant Drake) 

 Ahlâk, esasen toplumu çöküntüden 

kurtaracak ve toplumun muhafazasını 

sağlayacak bir araçtır. (Friedrich 

Nietzsche) 

 Ahlâki duygular doğuştan değil, sonradan 

kazanılır. (John S. Mill) 

 Ahlâk, genel olarak mümkün olan en 

yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın 
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faaliyetlerini yürütmesidir. (Jeremy 

Bentham) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Ahlâksız toplumlar çökmeye mahkûmdur. Şöyle 

ki; senin ahlâka karşı çıktığın zamanlar olursa, bu 

ahlâksızlık sana da yapıldığında ne tepki gösterirsin? O 

halde ahlâk, toplumsal kaosu önlemek, barış, huzur ve 

güven ortamında yaşamak için elzemdir. 

 

AİLE 

 

 Unutmayın; bu dünyada sırtınızı her 

zaman dayayabileceğiniz tek şey 

ailenizdir. (Cassandra’s Dream, 2007) 

 Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. 

(Ralph Waldo Emerson) 

 Eğitimin ilk ve önemli merkezi ailedir. (S. 

Miless) 

 Çocuklarınız ve hanımlarınız sizin 

emanetlerinizdir.  (Kuran’dan Ayet) 
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 Anne babanıza iyilik edin ve ihsanda 

bulunun ki, çocuklarınız da size itaat etsin 

ve saygı göstersinler. (Hadis-i Şerif) 

 Aile toplumun özüdür. Onu tahribe 

yönelen her şey toplumun tahribine 

yönelmiş demektir. (Samuel Butler) 

 Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını 

bilene göre bir destandır. (Alphonse De 

Lamartin) 

 Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey 

yoktur. (Oscar Wilde) 

 Kadın anne olunca kemale erer. (Honore 

De Balzac) 

 Bir babanın, çocukları için yapabileceği en 

büyük iyilik, onların annelerini sevmektir. 

(T. Hesburgh) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bir toplumun ayakta kalmasını ve gelişmesini 

istiyorsanız, aile kurumunu destekleyin, geliştirin. Aile 

bağları güçlü toplumlar, çağlar boyu, kültür ve 

medeniyetlerini, ileriki nesillere aktarırlar. Aile yapısı 
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bozulmuş toplumlar, yok olmaya mahkûmdurlar. Tarih 

bunun şahididir. 

 

AKIL-AKILLI OLMAK 

 

 Akıl susmadıkça yumruk konuşmaz. 

(İsmet Bozdağ) 

 İnsanlara akılları derecesinde söz 

söylenmelidir.  (Sâdi)  

 Boynuzu olup da aklı olmayan öküzden 

korkarım. (Şeyhur’reis) 

 Bir adamın sorusundan onun aklının 

derecesi anlaşılır.  (Hz. Ömer) 

 Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl 

öğrenmeyi ihmal etmez. (Beydeba) 

 Başkalarının bildikleriyle bilgili 

olabilirsiniz. Ama sadece kendi aklınızla 

akıllı olabilirsiniz. (Montaigne) 

 İnsan aklıyla hareket etmelidir. Allah, 

insanın aklını başının üstüne, kalbini ise 
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daha aşağı yerleştirmiştir. (Hasan Ali 

Yücel) 

 Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye 

yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil, 

doğru gitmesindedir. (Vauren Argues) 

 Vücutta beyin esastır. Beyin olmasaydı 

bakardık ama göremezdik. Yediklerimizin 

tadını bilemezdik. (Konfüçyüs) 

 Göz odur ki, dağın arkasını göre; akıl odur 

ki, başa geleceği bile.  (Türk sözü) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Allah, aklı, insana kullanması için vermiştir. Tüm 

yaşantımızda aklımızı kullanmamız gerekiyor, kalbi de 

ihmal etmeden… Akıl ve kalp dengesini sağlayan insan, 

kemal derecelerinin üst basamaklarına çıkmıştır. Aklını 

ve kalbini dengelemeyen kişi zarar görür. Akıl ve zekâ, 

çoğu zaman kas gücünü alt etmiştir. 

 

ALÇAK ŞAHSİYETLER 
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1. Alçak kimsenin karnı doyunca, bin türlü 

kötülüğe kalkışır. (Bahâristan) 

2. Alçak insanlar, kuvvetlinin karşısında 

korkak, zayıfın karşısında zalimdir. 

(Shelley)  

3. Yüksek insan daima bahtiyardır; alçak 

insan her zaman bahtsız... (Hasan Ali 

Yücel) 

4. Kim alçak adamdan medet umarsa, 

kendisine ihanet etmiş olur. (Fudayl bin 

İyaz) 

5. Alçakça söylenen bir söze karşılık 

vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde 

daha nice düşük sözler vardır. Cevabınıza 

yine onlarla cevap verir. (Hz. Ali) 

6. Komşularından av kapmak aslanlara 

ayıptır, köpeklere değil. (Hz. Mevlâna) 

7. İnsanların en aşağısı, din kisvesi altında 

dünya menfaati sağlayanlardır. (Abdullah 

bin Mübarek) 
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8. Alçak ve sütü bozuk kimseyle vakit 

geçirme; çünkü hasır kamışından şeker 

yiyemezsin.” (Sadi) 

9. Ben, zalimlerle birlikte yaşamayı alçaklık, 

zalime karşı gelerek bulacağım ölümü ise 

mutluluk sayarım. (Hz. Hüseyin) 

10. Asil ruhlu insan başkasının felaketine 

üzülür; alçak ruhlu ise buna sevinir. (Kung 

Yang) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Alçak kişiyle dost olma; onun yanında durma! 

Alçak kişiyle tartışma; onun yolunda durma! Alçak 

insandan, yangından kaçar gibi kaç!  

  

ALDATMAK 

 

 Bizi aldatan bizden değildir. (Hadis-i 

Şerif) 

 Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne 

kadar güçse, farkına varmadan kendini 
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aldatmak o kadar kolaydır. (François de 

La Rochefoucauld) 

 Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur. 

İkinci defa aldanırsanız bilin ki suç 

sizindir. (Sarah Bernhardt) 

 İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, 

ama kendi kendini aldatabilir misin? (Leo 

Tolstoy) 

 En basit şey insanın kendisini 

aldatmasıdır; çünkü insan istediği şeyin 

genellikle gerçek olduğuna inanır. 

(Demosthenes) 

 Herkesi bir defa, bazılarını her zaman 

aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman 

aldatamazsınız. (Abraham Lincoln) 

 Aldanmamak istiyorsan tecrübe edilmiş 

işleri bırakıp, tecrübe edilmemiş işlere 

yapışma. (Nuşirevan) 

 İnsanları aldatmak, güldürmekten çok 

daha kolaydır. (Moliere) 
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 Her zaman şuna inanmışımdır ki; iyi ve 

faydalı olan şeyler uğruna aldatmaya 

başladık mı, bu bizi çok kötüye 

götürebilir. (Goethe) 

 Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir 

şey yoktur.( La Fontaine) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Aldatma tohumu, insanın içine Şeytan tarafından 

ekilmiştir. Onu ne kadar beslerseniz, o kadar güçlenir ve 

insanları aldatmaya başlarsınız. Siz, siz olun, o kötü 

tohumu beslemeyin. 

 

ÂLİMLER 

 

 Âlim nakış yapar, arif ise parlatır. (Hadis-i Şerif) 

 Kötü âlimler cehennemin köprüleridir.  (Hadis-i 

Şerif) 

 Meraksız ve isteksiz âlim olunmaz. (Mustafa 

Çalışkan) 

 Yıldızlar gökyüzünün, bilginler yeryüzünün 

süsüdür. (Lâ Edrî) 
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 Her âlim, zamanının insanlarını aydınlatan birer 

kandildir. (Hasan Basri) 

 Âlim ol ki ölmeyesin; çünkü insanlar ölür, fakat 

âlimler diridir. (Hz. Ali) 

 Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, 

ilmi ile büyüklük taslayan âlim olacaktır. 

(İbrahim bin Utbe) 

 Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin 

kanı ile tartılır. (Hadis-i Şerif) 

 Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. 

(L.Gienin) 

 Nice âlimler vardır ki, sultanın yanına dini ile 

birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey 

kalmaz. (Fudayl bin İyaz) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Âlimlik, kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur. 

Bildiğiyle amel eden âlim, hakiki âlimdir. Bununla 

birlikte bildiğiyle övünüp, insanları küçümsediği zaman, 

alçakların alçağı olmaya başlar. Bilgisini devlet 

yöneticilerin kapısında menfaat uğruna kullanmaya 

kalktığında da alçalır. Halkı aydınlattığı ve kendini 



22 
 

aydınlatmaya devam ettiği müddetçe onun uykusu, diğer 

insanların çalışmasından daha değerlidir.  

 

 

 

 

AMAÇ-HEDEF-GAYE 

 

 En hayırlı insan, insanlara faydalı olandır. 

(Hadis-i Şerif) 

 Karışık yollar, hiçbir zaman insanı büyük 

hedeflere götürmeyecektir. (Balzac) 

 Işığı önüne al ve yürü! Gölgen peşinden 

gelecektir. (Arif Nihat Asya) 

 Tomurcuk derdinde olmayan ağaç 

odundur. (Necip Fazıl Kısakürek) 

 Gideceği limanı bilmeyene hiçbir 

rüzgârdan hayır gelmez. (Montaigne) 

 Hayatta hiçbir gayesi olmayan insanlar, 

bir nehir üzerinde akıp giden saman 

çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak 

suyun akışına kapılırlar. (Seneca) 
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 Pusulası, yelkeni, dümeni olmayan 

gemiyle hayat denizine açılmak olmaz. 

(Ahmet Günbay Yıldız) 

 Ulaşmak istediği bir amacı olmayanlar, 

çalışmaktan da zevk almazlar. (Emile 

Raux) 

 Herkes hedefi tutturabilir. Önemli olan 

hedefi 12’den vurabilmektir.  (Erol 

Özoğul) 

 Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini 

biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur. 

(Seneca) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Amaçsız, hedefsiz insandan kork! Çünkü onun 

kaybedeceği fazla şey kalmamıştır. Yaşamın kendisi bir 

amaçtır. Yaşam coşkusu ve ümidi kamçılayan da yine 

amaçlarınız ve hedeflerinizdir. Bunlar bittiğinde, hayat 

anlamsızlaşır. Dümeni ve yelkeni bozulmuş bir gemiyi 

fırtınalar nereye sürüklerse, amaçsız insan da hayatın 

akışında bir oraya savrulur, bir bu yana… 
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ANNE 

 

 Cennet, anaların ayakları altındadır. ( 

Hadis-i Şerif) 

 Bir annenin gözleri her şeyi görmez.  

(M.Pagnol)  

 Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir. 

(V.Hugo) 

 Analık sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan 

sonra uyumaktır. (Anatole France)  

 Annesi işlerine karışmaya devam ettikçe, 

hiç kimse yaşlı değildir. (E.Paul Hovey) 

 Anneler, her şeyi görmeseler bile 

kalpleriyle duyarlar. (Ostrovoski) 

 Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. 

(Strindberg) 

 Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün 

ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. (Victor 

Hugo) 

 Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık 

sevgisi kadar güzelleştiremez. (Emile)  
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 Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. 

(Victor Hugo) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kadın, ana olduğunda olgunlaşır ve değeri 

olgunlaşmış bir meyve gibi artar. Dünya ve ötesindeki 

güzelliklere erişmenin yolu, anaları mutlu etmekten 

geçer. Analar, çocuklarını sadece akıllarıyla değil, 

kalpleriyle duyar ve hissederler. Ana gibi yar olmaz! 

 

ANI-HATIRA 

 

 Anılar kırıldıkça başka anılar kurulur. 

(Oktay Akbal) 

 Orta yaşın hatıraları, ilk gençlik çağı 

hatıralarından daima daha az canlıdır. 

(Jean Jaggues Rousseau) 

 An belki geçicidir, fakat hatıra ebediyen 

kalıcıdır. (Bud Meyer)  

 Hatırlanma sanatı, dikkati çekme sanatıdır. 

(Samuel Johnson)  
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 Arkada bıraktıklarımızın hatıralarında 

yaşamak, ölmemektir. (Campbell)  

 Bana hatırlama değil, unutma sanatını 

öğret; çünkü hatırlamak istemediklerimi 

hatırlıyorum ve unutmak istediklerimi 

unutamıyorum. (Themistocles) 

 Boyuna geçip giden ömürde, hatıraları 

anmak, yaşamayı uzatmak mıdır, 

kısaltmak mı? (Ruşen Eşref Günaydın)  

 Eski hatıralarımız, yeni umutlarımız 

olmalıdır. (A. Houssaye) 

 Hatıra yazmak, ölümün elinden bir şey 

kurtarmaktır. (Andre Gide) 

 Hayatımızda en yüce, en güçlü ve faydalı 

dayanağımız, ana baba evinden kalma 

hatıralarımızdır. (Dostoyevski)  

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Anılar, insanı zaman zaman geçmişe götüren, 

acıların, sevinçlerin, mutlulukların, mutsuzlukların, 

karanlıkların, aydınlıkların karışımından oluşmuş, bizi 

biz yapan tecrübelerdir. Zaman zaman ders almak, zaman 



27 
 

zaman da kendimizi iyi hissetmek amacıyla anılara dalar 

dururuz. Anı yazmak ise yaşananları ölümsüzleştirmektir. 

Belki de hayat ebedi olsaydı, hatıralara lüzum 

kalmazdı… 

 

ANLAMAK 

 

 Az anlamak, ters anlamaktan iyidir. (A. 

France) 

 Papağan söyleneni anlamaz ama aklında 

tutar. (Lessing) 

 Kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak 

içindir! Yaşanacak kadın bulduysanız, 

anlamak için vakit kaybetmeyin! (Robin 

Sharma) 

 Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, 

akıl hiç bir zaman anlayamaz. (Pascal) 

 Bu söylediğim söz de senin anlayacağın 

derecededir. Ben, doğru anlayan kişilerin 

hasretiyle ölüyorum. (Mevlana 

Celaleddin-i Rumi) 
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 Keşfedildikten sonra gerçekleri anlamak 

kolaydır. Mühim olan keşfetmektir. 

(Galileo) 

 Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok 

olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz 

adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu 

anlayacak. (Kızılderili Atasözü) 

 Hep aynı şey oluyor. Ölümden gerçekten 

korkmaya başladığında, hayatın değerini 

anlıyorsun. (Leon: The Professional, 

1994) 

 Ölç, biç, sonra kes; düşün, sonra söyle; 

anla, bil sonra yap. (Hz. Ali) 

 Telaşsız ve açık seçik konuş. Başkalarına 

da kulak ver. Aptal ve cahil oldukları 

zaman dahi dinle onları; çünkü bu 

dünyada herkesin bir hikâyesi vardır. 

(Budha) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Diğer canlılardan üstün bir duygu verilmiştir 

insana: Anlamak… Çoğu kez insanlar acele ederler de, 
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bu melekelerini kullanmayı unutup, işlerinde zarara 

uğrarlar. Anlamak için izlemek, bakmak, düşünmek ve 

muhakeme etmek gerekir. Öyle yaptıktan sonra 

işlerimizde yanılmamız, zarar etmemiz en aza inecektir. 

İnsanları anlama yeteneğimizi geliştirdikçe de onlarla 

olan iletişimimiz gelişecek, toplum içinde işlerimiz 

kolaylaşacaktır. Önemli olan, iş işten geçmeden olayları 

anlamak; aksi halde, fırsatlar her zaman yerinde 

durmayabilir… 

 

 

 

ARKADAŞ 

 

 İyi arkadaş, güzel koku satan kimse 

gibidir. Sana koku sürmese de yanında 

bulunduğun müddetçe güzel kokusundan 

yararlanırsın. (Hadis-i Şerif) 

 Davanıza bir adam kazandırmak 

istiyorsanız, önce onu samimi arkadaş 

olduğunuza inandırmalısınız. (J.Fred 

Keneddy) 
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 Her şeyin bir belâsı vardır ve iyiliğin 

belâsı da kötü arkadaştır. (Hz. Ali) 

 Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine 

karşı bir destek ve yardımcıdır. (Hz. 

Ömer) 

 Hiçbir arkadaş, arkadaşlığını ispat edene 

kadar gerçek arkadaş değildir. (Baumont 

Fletcher) 

 Köpekle yatan, pire ile kalkar. (John 

Florio) 

 İyi insanlarla arkadaş olunuz. Kötü 

kimselerle arkadaşlık etmektense yalnız 

kalmak evladır.  (Washington) 

 Aslan arkasında dolanan aslan, kurtlar 

vadisinde gezen kurt, çakallar yatağında 

yatan çakal olur.   (Şahin Bey, Kurtlar 

Vadisi) 

 En vefakâr dostumuz gölgemizdir 

bilirsiniz. Ama unutmayın ki; o da 

yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. 

(Hegel) 
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 Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü 

ben ağladığımda, o asla gülmez... (Charlie 

Chaplin) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Arkadaş, kişinin aynasıdır. Kiminle yatıp 

kalktığın, kim olduğunu gösterir. Arkadaşsız hayat, 

yavan bir hayattır. İnsan sosyal bir varlıktır, yalnızlık 

değil, düzgün dost ve arkadaşlar onu geliştirir. Ama 

dikkat etmek lazım: Öyle arkadaşlar vardır ki, kimini 

vezir eder, kimini de rezil… 

 

ASÂLET 

 

 Asil insan eşyayı kendisine esir eder; adi 

insan ise eşyanın kölesi olur. (Sion Kiong) 

 Kalıcı olan saltanat değil, asalettir. Asalet 

soyla değil huyla yaşar. (Zata) 

 Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, 

bunun da sonu gelecektir. Bil ki, sabır bir 

asalet göstergesidir. (Hz Ali) 
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 Asalet sahibi kişi, verilenin değerine değil, 

verilişine önem verir. (Plutarkhos) 

 Babadan gelen asalet insanın çalışma 

isteğini kırar. (Francis Bacon) 

 Yoksullukta yaradılıştan gelen asaletinizi 

koruyabilirsiniz, sefillikte asla. Sefil bir 

kimseyi insanlardan uzaklaştırmak için 

sopayla kovmazlar, süpürgeyle süpürürler; 

onu daha çok aşağılamak için... Ve buna 

hakları vardır, zira sefilliğe düşünce kişi 

ilk kendisi hazır olmalıdır kendini 

aşağılamaya...     (Dostoyevski) 

 İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; 

şahsiyeti ahlâkıyladır. (Hz Ömer) 

 Evet, cahilliğimiz ve bilgiye karşı 

isteksizliğimiz, asalet ve karakter olarak 

azametle yürümek konusunda çok 

mükemmel anlaşıyorlar. (Friedrich 

Nietzsche) 

 Asalet doğuştan değil, davranıştan doğar. 

(Platon) 
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 Suçu bağışlayan asildir. Ancak özür 

dileyen daha asildir. (Alphons Daudet) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Asalet, kişinin soyundan değil, huyundandır. Asil 

kişi, fazilet ve erdem değerleriyle süslüdür. Bunlar yoksa 

eğer, en süslü kıyafetler, aileden gelen güç ve zenginlik 

bile kâr etmez… 

 

ARZU VE HEVESLER 

 

 Bir bakış bazen bir hayat ister insandan... 

(Ahmet Günbay Yıldız) 

 Canının her istediğini yapan adam mutlaka 

kötülüklere karışır. (Hz Ali) 

 Hayvanlar canının dilediğini yapar. 

İnsanlarsa Allah’ın dediğini... (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Arzular, fitili yakılıp atılıvermiş havai 

fişekler gibidir; birden yanar, etrafı 

ışıldatır ve sönerler.  (Erol Özoğul) 
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 İnsan bir şeyi elde etmek için çabalar. Onu 

elde edince de bir kenara atar. Gerçek 

değerini ise onu kaybedince anlar.  

(Dostoyevski) 

 Dünya malına tapıyorsun; şehvet ve şöhret 

peşinde koşuyorsun; istediğini alamayınca 

da üzülüyorsun… İçine düştüğün acıklı 

hali anla da aslının aslına doğru gel! 

(Mevlâna) 

 Ümidimiz kalmayınca hepimiz 

arzularımızla yaşamaya başlarız. (Dante 

Alighier) 

 Arzular ve hınçlar aklın sesini duymazlar. 

(William Shakespeare) 
 Umduğun, bulduğundan fazla ise; ya azla 

yetinmeyi bileceksin, yada çekip 

gideceksin. (Osho) 

 Arzular! Hiç mi yorulmayacaksınız? 

(Andre Gide) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Arzu ve hevesler nefistendir. Nefis ise doymak 

bilmez. Ulaştığı her şeyin devamını ve fazlasını ister. 

Arzular olmazsa yaşam da olmaz. Önemli olan dengeyi 

sağlamak, çılgınca arzuların bizi heba etmesine izin 

vermemektir. 

 

AŞK 

 

 Aşkın son kullanma tarihi var mıdır? Bence 

yoktur. Ayrılan sevgililer, boşanan eşler, 

farklı yollara düşen sevdalılar dahi 

sevdiklerinin bir işaretini her zaman 

yüreklerinden taşırlar. Bir kere severseniz 

sonsuza kadar seversiniz. Bütün nefretleri 

toplasanız da içinizde, bir yanınız hep sever 

onu. (Adem Özbay) 

 Fedakâr olmayan âşık da olamaz. (Ahmet 

Altan) 

 Gerçek aşkta ne vefa vardır, ne de cefa. 

(Mevlâna) 

 Aşk, aç insanın değil, tok insanın harcıdır. 

(Euripides) 
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 Aşksız canı ölü bilmek gerektir.  (Sultan 

Veled) 

 Aşkın bin bir çeşidi vardır ve aşk acısı 

çektirir. (Attila İlhan)  

 Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur. 

(Antoine Bret) 

 Bir aşk ne kadar kuvvetli ve samimi olursa o 

kadar da örtülü ve sırlı olmalıdır.  (Honore de 

Balzac) 

 Her aldatıcı sevgiye aşk adını vermek israftır. 

(Peyami Safa) 

 Aşk ile öksürük hiçbir zaman saklanamaz. 

(Avustralya atasözü)  

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Aşkın tek tarifi yoktur, çünkü tarif etmek, akıl ve 

mantıkla olur. Oysa ki aşkın hâkim olduğu dimağda akıl 

bir kenara çekilir. 

 

AŞIRILIK-TAŞKINLIK 
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 Kuduran köpekleri ölmeden önce bağlarlar. 

(Vladimir Bartol) 

 Taşkınlığın sonu şaşkınlıktır. (Cemil Meriç) 

 Bir grubun bilinç seviyesi ne kadar düşükse, 

onu harekete geçiren fanatiklik de o kadar 

düşüktür. (Vladimir Bartol) 

 Fazla lakırdıyı terk eden kimse, hikmet ile 

bahşişlenir. Fazla bakmayı terk eden kimse, 

tevazu ile bahşişlenir. Fazla yemeyi terk eden 

kimse, ibadet lezzetiyle bahşişlenir. Fazla 

gülmeyi terk eden kimse, heybet ile 

bahşişlenir. Başkasının ayıbıyla meşgul 

olmayı terk eden, nefsinin ayıbını ıslah 

etmekle bahşişlenir. (Hz. Ömer) 

 Bardağı taşıran, son damladır. (Türk Atasözü) 

 Aşırı giden helak olur. (Müslim) 

 Her hususta orta yolu tutmak, peygamberliğin 

yirmi beşte bir parçasıdır. (Tirmizi) 

 Doğru yolda olun, orta yolu tutun. (Buhari) 
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 Zenginlikte, fakirlikte orta yolu güzel 

tutmayan, kullukta da orta yolu güzel tutamaz. 

(Bezzar) 

 İsraf ve taşkınlık eden kimsenin üç belirtisi 

vardır: Sahip olmadığı bir şeyi ister, parasına 

sahip olmadığı bir şeyi satın alır, parasına 

sahip olmadığı bir elbiseyi giyer. (Hz. Ali) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Her şeyde en iyi orta yoldur. Terazi, kefeleri 

dengede olduğunda doğru ölçer. Hayatımızı da tıpkı 

terazi gibi dengede tutmalıyız. 

  

 

 

 

 

AYIPLAR-KUSURLAR-HATALAR 

 

 Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını 

görür. (Mevlâna) 
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 Gizli ilimleri bilmektense kendi ayıplarını 

bilmek daha iyidir. (Ataullah İskenderi) 

 Hepiniz kendi ayıbınızın hamalısınız; 

başkalarının ayıbını kınamayınız. (Sadi 

Şirazi) 

 Kendi nefsinde görmediğin ayıbı 

başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. 

(Hz Ömer) 

 Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne 

ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider. 

(Abdulkadir Geylani) 

 Her kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve 

kusurlarını, kimsenin görmediği ve 

görmesini istemediği şeylerini örterse, 

Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını 

örter. (Hadis-i Şerif) 

 İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikte 

hatalarıyla yüzleşen! Zaman geçtikçe 

yüzsüzleşen... (Necip Fazıl Kısakürek) 
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 Bir başkasının kabahati hakkında 

konuşmadan önce daima kendi çarığının 

içine bak. (Kızılderili Atasözü) 

 İki insanın iyi geçinmesi, hiç kusursuz 

olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını 

hoş görmeleriyle sağlanır. (Alexis de 

Tocqueville) 

 Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık, 

yanlışını kabul ve düzeltmekle olur. 

(Albert Einstein) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Ayıpsız, kusursuz insan yoktur. Kusuru, hatası 

olan, bunlardan ders alıp, bir daha aynı şeyi yapmadığı 

takdirde, büyük bir gelişme sağlamış olur kendisinde… 

Aynı şekilde, başkasının hatasını, ayıbını araştırmak, 

açığa vurmak da ahlâki ve vicdani yönden kişiyi alçaltır. 

Allah bile hata ve kusurlarımız örtüyor da, insana ne 

oluyor ki, başkalarını deşifre etmeye kalkıyor? Kaldı ki, 

başkalarının ayıplarını araştıran kişinin, kendi ayıplarına 

bir de bu hareketi “ayıp” olarak eklenmeyecek midir? 
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AYRILIK 

 

 Ayrılık içinde insanın gözünü açıp 

kapayıncaya kadar geçen zaman, yıl gibi 

gelir. (Mevlâna) 

 Her gün birbirini görmenin tadı başka, 

ayrılıp kavuşmanın tadı başka... 

(Montaigne) 

 Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden 

kaçışın yok! Lâkin kader seni benden 

almışsa, ağlamaya lüzum yok. (Şems-i 

Tebrizi) 

 Her yürek sevebilseydi eğer, ayrılık hiç 

olmazdı. Her seven yürekli olsaydı zaten 

'aşk' bu kadar basit olmazdı. (Can Yücel) 

 Baka kalırım giden geminin ardından; 

atamam kendimi denize, dünya güzel; 

serde erkeklik var, ağlayamam. (Orhan 

Veli Kanık) 
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 Sevdiklerinize zaman ayırın; yoksa zaman 

sizi sevdiklerinizden ayırır.  (William 

Golding) 

 Gittiğinde ağlarsın, şarkılarda, filmlerde, 

ona-buna her şeye ağlarsın. Aklın başına 

gelince de boşa harcadığın zamana 

ağlarsın.  (Charles Bukowski) 

 Hayat bizi dört işlemle sınar: Gerçeklerle 

çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan 

çıkarır ve sonunda “topla kendini” der.  

(Leo Tolstoy) 

 Bıraktığın yerde olabilirim; ama bıraktığın 

gibi değilim. (William Golding) 

 Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git! Gözlerin 

durur mu; onlar da gidiyorlar. Gitsinler; 

oysa ben senin gözlerinsiz edemem 

bilirsin.  (Cemal SÜREYA) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Ayrılık, yaşamın bir parçasıdır heyhat! İnsanı 

kavurur ve pişirir. Her insanın bir “ayrılık” hikâyesi 

vardır yüreğinde… Ayrılık acıdır, ancak olgunlaştırır 
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kişiyi. Ve birçok kişi, ancak ayrıldığında anlar değerini, 

ayrıldıklarının… O halde, sevdiklerimiz yanımızdayken 

kıymet bilmeli! 

 

AZİM-GAYRET-ÇABA 

 

 Ya örs olacaksın ya çekiç. (Goethe) 

 Doruklara ancak tırmanılarak çıkılabilir. 

(Cemil Meriç) 

 Ceviz kabuğunu kırıp özüne inemeyen, 

hepsini kabuk zanneder. (İmam Gazali) 

 Dileyin verilecektir; arayın bulacaksınız; 

kapıyı çalın size açılacaktır. (Hz. İsa) 

 Damlayan su, mermeri, yürüyen de dağları 

deler. (Ovidius) 

 Hazine, eziyet çekene gözükür.  (Mevlâna) 

 Beklenen gün gelecekse, çekilen çile 

kutsaldır. (V. Hugo) 

 Bir çığlık, bir çığ meydana getirir.  

(Soljenitsin) 
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 Büyük insanların ulaştığı ve koruduğu 

yükseklik, ani bir sıçrayışla erişilmiş değildir. 

Onları diğerleri uyurken, geceleri yukarı 

tırmanmaya çalışıyorlardı. (W. Longfellave) 

 Azimle tek kişi, dünyayı değiştirebilir. (Kore 

Atasözü) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Damlayan su, taşı deler. Başarıların ardında, 

küçük küçük ama sürekli bir çalışmayı besleyen azim 

gücü vardır. 

 

BABA 

 

 Yaşlandığında çocuklarından bekleyeceğin 

şey, senin babana yaptığındır. (Pittacus)  

 Babalarının, çocuğu için bıraktığı en iyi miras 

onu güzel edeple yetiştirmesidir. (Hz. Ali) 

 Baba olmayı sağlayan şey, vermektir. (Henore 

de Balzac) 

 Sadece hayat veren değil, hayat verip hak 

eden, baba adını taşıyabilir. (Dostoyevski) 
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 Babanın faziletleri, çocukların servetidir. 

(Anatole France) 

 En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz? 

Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. 

(Diderot) 

 İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak 

baba olduğu zaman duyar. (Johann Wolfgang 

von Goethe) 

 Bir baba, yüz öğretmene bedeldir. (G. 

Herbert) 

 Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. 

(Friedrich Nietzsche) 

 Babalar, fâni hayatın terbiye vereni ise, ebedi 

hayatın da sebebidirler. (Hz. Ebu Bekir) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Baba, yüce bir çınardır. Onun gövdesinin 

gölgesinde büyür evlatlar. Gölge ne kadar güvenli ise, 

fazilet ve erdem dolu ise, yetişen çocuklar da, o çınarın 

gövdesinden aldığı özle o kalitede yetişirler. Çınar 

çürükse, evlat da çürük çıkacaktır. 
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BAĞIRMAK 

 

 Hiçbir şey yükselen bir ses kadar, sohbetin 

düzeyini düşüremez. (S.Horowitz) 

 Kendisinden uzaklaşmış insanlar çok bağırır. 

(Özdemir Asaf) 

 İnsanlar haksızken daha çok bağırır. (Yusuf 

Atılgan) 

 Eğer kimse sizi dinlemiyorsa, bağırmak en 

doğal şeydir. (Irvin David Yalom) 

 İstediğin kadar bağır, çağır. Susan birini 

yenemezsin. (Merilini) 

 Siz hiçbir sarrafın bağırdığını duydunuz mu? 

Kıymetli malı olanlar bağırmaz. Domatesçi, 

biberci bağırır da kuyumcu bağırmaz. Eskici 

bağırır ama antikacı bağırmaz. İnsan 

bağırırken düşünemez. Düşünemeyenler ise 

hep kavga içindedir. (Necip Fazıl Kısakürek) 

 Konuşurken sesini kıs. (Sesini ölçülü kullan, 

ayarla) bağırarak konuşma! Unutma ki 
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seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran 

eşeklerin sesidir. (Lokmân, 31/19) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bağırmak iki türlüdür. Birincisi, çaresiz kaldığın 

zamanlarda, yardım istemede; diğeri ise kibir ve 

öfkede… Sen ikincisinden sakın ki sözlerin az olsun, 

yumuşak olsun ve insanlar tarafından değer görsün. 

 

BAKIŞ AÇISI 

 

 Herkesin bakmadığı yönden bak cihana... 

(Mevlâna) 

 Öküzün dünyası, gözlerinin gördüğü yer 

kadardır. (Fransız atasözü) 

 Bakmasını bilen göz için karanlık, 

karanlık değildir. (Ahmet Hamdi 

Tanpınar) 

 Sahip olduğunuz tek araç bir çekiçse, her 

şeyi çekiç olarak görmeye başlarsınız.  

(Maslow) 
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 Problemi yaratan beyinle problemi 

çözmek mümkün olmaz.  Bakış açınızı 

değiştirmelisiniz.(Einstein) 

 Eğer başarının herhangi bir sırrı varsa, bu, 

diğer insanın görüş noktasını anlama ve 

olayları kendi açınızdan görebildiğiniz 

kadar onun açısından da görme 

yeteneğinizde yatmaktadır. (Henry Ford) 

 Buradan bir kova su gibi görünüyor, ama 

bir karıncanın bakış açısından engin bir 

okyanus, bir filin bakış açısından sadece 

soğuk bir içecek, bir balığın bakış 

açısından ise, elbette onun yurdu. 

(Phantom Tool Booth) 

 Her doğrunun iki yüzü vardır. Birini 

kabullenmeden önce, her iki taraftan da 

bakmış olmak daha iyidir. (Aesopos) 

 Her şey sizin görüşünüze bağımlıdır. 

(Jimmy Powers) 

 Başarılı olanlarla başarısız olanlar 

arasındaki fark, yaşam deneyimleriyle 

sahip oldukları kaynaklara bakış 
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açılarından kaynaklanmaktadır. (A. 

Robbins) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Olaylara farklı bakış açısından, başkalarının da 

pencerelerinden baktığımızda keşfederiz hayatın 

gizemini… Akis halde at gözlüğü takmış beygir gibi 

dolanırız fasit dairenin içinde… 

 

BAŞARI 

 

 Bütün başarılarımı, işlerimi vaktinden önce 

yapmış olmama borçluyum. (Nelson)  

 Çoğu insan başarıyı almak için düşünür. Oysa 

başarı vermekle başlar. (Henry Ford) 

 Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. (La 

Rochefoucauld)  

 Başarı, her zaman faziletin varlığına delil olamaz. 

(Konfüçyüs) 

 Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. 

(Chamfort) 
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 İnsanın isteyip de başaramayacağı hiçbir şey 

yoktur. (Peter Benn) 

 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde 

tırmanmamıştır. (Keth Moorhead) 

 Başarı, bizim neye başarı dediğimize göre değişir. 

(Murathan Mungan) 

 Başarılı olmak için iddialı olmak lazım. Başarının 

%99 ’u ter, %1 ’ i şanstır. (Erol Özoğul) 

 Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle 

yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. (Schiller) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Başarı, bir anda gelen bir şey değil. Onun ardında, 

uykusuz geceler, alın teri, emek,  sabır ve bilgi yatar. Her 

başarı da “iyi” demek değildir. Kötü kimseler de başarılar 

gösterirler, insanlığa zararı olsa da… Bunlar, “kötü” 

başarılardır ve insanlığı felakete götürür.  Siz, iyi başarı 

üzerine çalışın… Çünkü iyilikler iyilikleri çeker… 

 

BAŞARISIZLIK 
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 Başarısızlık, büyük işler yapan insanların 

düşünemediği bir kavramdır. (Anthony 

Robbins) 

 Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. 

(Malcomb S. Forbes) 

 Hayatlarında hiçbir başarı 

gösteremeyenler, kendilerini başkalarının 

başarılarını küçümsemekle teselli ederler.  

(C.S.Ongun) 

 Başarısızlığa inanmak, beyni zehirlemenin 

bir başka yoludur. (Anthony Robbins) 

 Başarısızlıktan, yeni şeyleri denemeye 

korkacak kadar korkmayın. En üzücü 

hayatların özeti üç kavram ile 

tanımlanabilir: Yapabilirdim, yapardım, 

yapmalıydım… (Louis E. Boone) 

 Başarının anahtarını bilmiyorum ama 

başarısızlığın anahtarı herkesi mutlu 

etmeye çalışmaktır. (Bill Cosby) 
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 Hızlı deneyin, hızlı başarısızlığa uğrayın 

ve hızlı bir şekilde kendinizi yenileyin. 

(Tom Peters) 

 Bir okçu hedefini şaşırdığında dönüp 

kendine bakar. Hedefin vurulamaması, 

hedefin suçu değildir. İsabetinizi arttırmak 

için kendinizi geliştirmelisiniz. (Gilbert 

Arland) 

 Başarısızlıklarınızı ve hatalarınızı 

gizlemeyin. Onları herkesin fark 

edebileceği bir yere koyun. Kimde 

yaptığından pişman olmuş bir günahkârı 

azarlayacak kalp var ki? (Milton J. 

Roedel) 

 Başarısızlığa uğramanın iki avantajı 

olduğunu unutmayın. İlki; eğer 

yanılmışsanız nelerin işe yaramadığını 

öğrenirsiniz. İkincisi ise; başarısızlık size 

yeni bir başlangıç için fırsat verir. (Roger 

von Oech) 

 



53 
 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Başarısızlık diye bir şey yoktur; sadece sonuçlar 

vardır. Olayları, kendi bakış açımıza göre yorumlarız. 

Başarısızlıkları bir yenilgi olarak değil de birer “alınacak 

ders” olarak gördüğünüzde, emin olun, eskisinden daha 

iyi yapacaksınız.  

 

BAŞLAMAK 

 

 En uzun yollar dahi ilk adımla başlar. (Çin 

atasözü) 

 Hiçbir kapı vurulmadan açılmamıştır. 

(Dale Carnegie) 

 Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince 

diğerleri de yanlış gider. (C. Bruno) 

 Başlamak için en uygun zamanı beklersen 

hiç başlamayabilirsin; şimdi başla, şu anda 

bulunduğun yerden, elindekilerle başla.  

(Aldous Huxley) 

 Yarın bambaşka bir insan olacağım 

diyorsan. Niye bugünden başlamıyorsun? 

(Epiktetos) 



54 
 

 Başlamak, yarı bitirmektir. (Horatius) 

 Bir hastalık başlamaya görsün, dünyanın 

bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır. 

(Ovidius) 

 Her şeyin başlangıcı küçüktür. (Cicero) 

 Hiçle başlayan, hiçle biter. (Cornelius 

Gallus) 

 Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter. 

(Ouintilian) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Nasıl başlarsa öyle biter işler; ancak 

başladığımızdaki azmi kaybetmemek şartıyla... Büyük 

başlamaya gerek yok. İş değil, hedef büyük olmalı… 

Hedef büyük olunca, küçük küçük başlanır; ancak küçük 

bir kartopu da yuvarlanarak dev bir cüsseye dönüşür. Dev 

bir ağaç, bir zamanlar sadece küçük bir tohumdu, 

unutma… Yapmak istiyorsan, yarına erteleme, şimdi 

başla! 

 

BELÂ-MUSİBET 
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 Beteri olmayan belâ yoktur.  (Hz. Ebû 

Bekir) 

 Beteri gider, eteri gelir.  (Türk atasözü) 

 Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. 

Birbirini tanımayan insanlar arasında 

kardeşlik meydana getirir. (Victor Hugo) 

 Ateş, altını, musibet cesur insanları dener. 

(Seneca) 

 Musibet, yaradılışımızı takviye etmeye 

yarayan bir tılsımdır. (Balzac) 

 Bir musibet, bin nasihatten hayırlıdır. 

(Türk atasözü) 

 Büyük musibetler, büyük adamların 

yetiştiği okuldur. (Napoleon) 

 Musibetlere karşı dayanıklı durmak ve 

yıkılmamak, kahramanlıkların en 

büyüğüdür. (Fenelon) 

 Büyük musibetlere dayanabilmek için, 

büyük teselliler bulabilmelidir. (Bertrand 

Russell) 
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 Bir fırtına bütün gün sürmez, yağmur da 

bütün gece yağmaz. (Lao Tse) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Çoğu kez basit görüp, önlemini almadığımız 

şeyler, bizi musibetlere kadar götürebilir. Musibet, 

insanın istediği bir şey değildir; ancak musibetler 

anındaki dayanışmalar, sağlam dostluklar oluşturur. 

Belalara sabretmek çok zor olsa da, insanı yüceltir. 

 

BENCİLLİK 

 

 Bencil, her yerde yalnızdır. (George Sand) 

 Egoistlerin iyi bir yanı vardır, başkaları 

hakkında konuşmazlar. (Lucille Harper) 

 İnsanların ruhlarından söküp atacakları 

yalnız iki şey vardır: Bencillik ve 

imansızlık. (Epikuros) 

 Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için 

değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı 

için bencil deriz. (Richard Whately) 
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 Bencilliğin gözü perdelidir. ( Mahatma 

Gandi) 

 Bencillik, dostluğun zehiridir. (Balzac) 

 Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz 

bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev) 

 Hiç kimseye faydalı olmamak, tam 

manasıyla kıymetsiz olmak demektir. 

(Descartes) 

 Bir insana, kendi ruhlarından mutlaka 

söküp atmaları gereken iki şey: 

İmkânsızlık ve bencilliktir. (Epictetos) 

 Kendimizde her zaman başkalarının 

acısına dayanacak gücü buluruz. (La 

Rochefoucauld) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bencillik, insanlığa bulaşan en kötü hastalıklardan 

birisidir.  Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri, 

başkasına da yapmamalı, olaylara, karşımızdaki kişinin 

penceresinden bakabilmeliyiz. Ateş düştüğü yeri yakar; 

kimse, kimsenin acısını tam olarak anlayamaz ise de 
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kuracağımız empati yardımıyla insanların gönüllerine 

girme şansımız her zaman vardır. 

 

BİLGİ-BİLMEK 

 

 Her bildiğini söyleme, fakat her 

söylediğini bil. (Marcel Lenoir)     

 Bilginin efendisi olmak için çalışmanın 

uşağı olmak şarttır. (Honore de Balzac)    

 Her çeşit bilgi, kazandırdıkları kadar 

kaybettirdikleri ile de hayatımızı 

biçimlendirir. (Murathan Mungan) 

 Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız, 

parlar. Yoksa söner, gider. (Alexander 

Everett) 

 Aptallar dünyanın bilgelikleriyle alay 

ederler. (Vladimir Bartol) 

 Bilmediğini söylemek ne kadar doğruysa, 

bildiğini saklamak da o kadar yanlıştır. 

(Hasan Nail Canat) 
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 Bilgelikle ilgili kitapların tümünün her 

zaman, küçük boyutlarda olması ne 

ilginçtir. (Leo Buscaglia) 

 Ne kadar da sabırsınız böyle. Bilgi sahibi 

olmadan fikir sahibi olmak için neler 

yapıyorsunuz. Bilgi, bir vasıtadır. Akıl, 

hakikate perdedir. Bilmek, yapmak için 

yeterli değildir. Çok fazla şey bilmenize 

gerek yok; onlar zaten bildiğiniz gibi 

değil! (Jash Billings) 

 Bilenle bilmeyen bir olmadığı gibi, 

ibadetleri de aynı değildir.  Bilmediklerimi 

ayağımın altına alsaydım, başım göğe 

değerdi. İmam-ı Azam 

 Bilgi, büyük adamı alçakgönüllü yapar, 

normal adamı şaşırtır, küçük adamı 

kibirlendirir.  (Brigitte) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bilgi, insanlığı aydınlatan bir ışıktır. Bilgi 

sayesinde insan bugünkü gelişimini gösterdi. Bilgi 

olmasa, medeniyet ve kültür de olmazdı. 
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BİLGİSİZLİK-CEHALET 

 

 Bilgisiz kimse savaş davuluna benzer; sesi 

çok içi boştur.  (Sâdi) 

 Ne kadar az bilirseniz; o kadar şiddetle 

müdafaa edersiniz. (Berthard Russel) 

 Bilmediğini söylemek ne kadar doğruysa, 

bildiğini saklamak da o kadar yanlıştır. (Hasan 

Nail Canat) 

 Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, 

edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.  

(Hz. Ali) 

 Bilgisizlik bahane edilemez. (Baruch Spinoza) 

 Bilgisizlik, kolay ve rahat elde edildiği için 

çoğunluk bilgisizdir. (La Bruyere) 

 Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene… Çünkü 

cahil ne gelirse söyler diline. (La Edri) 

 Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli 

olduğundan gönlünü yaralar. (Hz. Ali) 
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 Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır; 

başkasına dost olması nasıl beklenir? 

(Sokrates) 

 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. 

(Mevlâna) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bilgisizce yapılan işler, insanın zarara uğratır. 

Bilgisiz kişi ile de doğruyu tartışmak nafiledir. Cahil 

insanın sesi çok çıkar, boynu dik, yüreği kibirlidir. Bilgili 

insanın ise, olgun başaklar misali boynu eğiktir, 

mütevazıdır. 

 

BİRLİK-BERABERLİK 

 

 Karıncalar birleşti mi, kükremiş aslanın 

bile postunu yırtarlar. (Sâdi) 

 Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun 

gelişmesi için en güzel vesiledir. (Kesler) 

 Bir el ki olmaya hayr-ı hasenatı; verilmez 

ona cennet ilinin derecâtı… (Niyazi Mısri) 
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 Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan, 

yorulma bilmez. (Tatar atasözü) 

 İyilik ve takva için yardımlaşınız. (Maide, 

3) 

 Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım 

kalmaz. (Anonim) 

 Yalnız yiyen, felaket gününde de 

yalnızdır. (Rig Veda) 

 Bir başkasının yaşamasına yardım 

etmeyen, yaşadığını iddia edemez. (Merry 

Brown) 

 İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, 

motor ya da maddi dünya ile ilgili 

herhangi bir şey değildir. İnsanın en büyük 

buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır. 

(B. Senning) 

 Kardeşinin salını karşıya geçirmeye 

yardım et! Göreceksin ki, sen de 

karşıdasın… (Hint Atasözü) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Bir elin nesi var; iki elin sesi var. Birlik ve 

beraberliği sağlam toplumlar, güçlü olur ve çabuk 

kalkınırlar. Birliği, dirliği dağılmış toplumlar ise, başka 

toplumların hükümranlığı altına girerler. 

 

BORÇ 

 

 Borç yiğidin kamçısıdır, derler. Ama 

burada kamçıyı yiyen daima borçludur. 

(Erol Özoğul) 

 Borçların çokluğu, doğru adamı yalancı, 

şerefli adamı da yemininden dönek yapar. 

(Hz. Ali) 

 Borçlu olup düşünmektense uyuz olup 

kaşınmayı tercih ederim. (Jean Jaggues 

Rousseau) 

 Borç alan buyruk alır.  (IV. Murat) 

 Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. 

Çünkü ödünç para veren, çok kere hem 

parasından olur, hem dostundan… 

(William Shakespeare) 
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 Eğer paranın değerini bilmek istiyorsan, 

git, bir kimseden borç para iste. (Benjamin 

Franklin) 

 Borç, ağır bir yüktür. (Hz. Muhammed) 

 Cimri, borç para isteyecek olan kişinin 

geldiğini bir fersah uzaktan görür. (Şadi 

Şirazi) 

 Para ile alınan sadakat, daha fazla para ile 

mağlup edilir. (Seneca) 

 Öyle bir hale geldik ki, insan borcunu 

ödedi mi, büyük bir iyilik etmiş sayılıyor. 

(Terentius) 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kendi yağınla kavrulmaya çalış. Dostların çok 

değerlidir, ancak para soğuk meseledir. 

Kardeşler arasını bile bozan para ve borç 

durumuna dikkat et. 

 

BÜYÜK ADAMLAR 
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 Her büyük adam çarmıhta can vermez. 

(Cemil Meriç) 

 Yıldırımlar çınarlara düşer. 

(Hekimoğlu İsmail) 

 Bazıları büyük işler görmek için 

dünyaya gelmişlerdir. Bazıları da 

küçük işlerin adamıdır. (Dostoyevski) 

 İyi ağaç kolay yetişmez. Rüzgâr ne 

kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o 

kadar sağlam olur. (Erol Özoğul)  

 Büyük olmak büyük bir şeydir. Fakat 

insan olmak ondan da büyüktür. (Will 

Rogers) 

 Küçük şeyler, küçük zihinleri 

etkiler.(Anthony Robbins) 

 Meşe ve selvi ağaçları birbirlerinin 

gölgelerinde büyümezler. (Leo 

Buscaglia) 

 Küçük beyinler şahıslarla, büyük 

beyinler fikirlerle meşgul olur. 

(Goethe) 
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 Büyük insan, dinlemesini bilendir. (Sir 

Arthur Helpi)  

 İnsanın büyüklüğü yaptıklarından 

anlaşılır.  (Andre Gide) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Büyük insanlar, en çok yaşanmışlıklara, 

acılara ve büyük tecrübelere sahip kişilerdir. 

Onlar, küçük işlerle ve insanların yaptıklarını 

çekiştirmekten çok, fikir üretirler, toplum 

sorunlarına çare arar, gerekirse toplum adına 

göğüs gererler zorluklara… İstedikleri, herkes 

için iyi olandır. İstediklerinde çoğunlukla 

kendilerini unutur, insanlığın refah ve 

mutluluğu için kendilerini feda bile 

edebilirler. İşte bu yüzden “Büyük 

Adamlar”dır onlar… 

 

 

 

CAHİL 
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 Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.  

(Hz. Ali) 

 Cahil cesur olur.  (Türk atasözü) 

 Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister.  

(Hz. Ali) 

 Ehil olanlara koşun, cahillerden kaçın. 

(Mustafa Çalışkan) 

 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz 

ol. (Mevlâna) 

 Çok yaşamak, cahile cesaretten başka bir 

şey kazandırmaz. (İmam Gazali) 

 Basma cahilin izine, gitme şeytanın 

sözüne… (Ruhsati) 

 Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, 

Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. (La 

Edri) 

 Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli 

olduğundan gönlünü yaralar. (Hz. Ali) 
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 Cahil insan kendi kendinin bile 

düşmanıdır; başkasına dost olması nasıl 

beklenir. (Sokrates) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Cahil, her şeyi bildiğini sanar; kibirlidir, 

gururludur, çok konuşur, yüksek sesle konuşur 

ve mesnetsiz cesaretlidir… Bu yüzden cahil 

olmuştur ya! 

 

CENNET-CEHENNEM 

 

1. Her insan cehennem ateşini bu dünyadan 

götürür.( Pir Sultan Abdal) 

2. Cehenneme giden yollar, nefsin hoşlandığı 

şeylerle donatılmıştır.  (Zeki Soyak) 

3. Cennet’in iyileştiremeyeceği hiçbir acı 

yoktur dünyada. (Moore) 

4. İçimizdeki cehennemin çektirdiği acıları 

ne kulak duyabilir, ne de dil söyleyebilir. 

(Lord Byron) 
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5. Ya Rabbi! Biz dünyada güneşin sıcağına 

dayanamazken cehennemin hararetine 

nasıl dayanalım? (Ömer B.Abdülaziz) 

6. Aptalların cenneti akıllılar için 

cehennemdir. (Thomas Fuller) 

7. Cehenneme, kalplerini günahlarla 

üşütenler girer. (Abdulkadir Geylani) 

8. Cennet güçlük ve zorluklarla, Cehennem 

de şehvetlerle kuşatılmıştır. (Hadis-i Şerif) 

9. Cennete giden yol, dünyadaki vazifeleri 

başarmaktır. (Pestalozzi) 

10. Dinde zorlama yoktur, herkes özgürdür 

elbette. İsteyen dünyada pişer, isteyen 

ahirette... (Necip Fazıl Kısakürek) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Aslolan odur ki, kimse tesadüfen Cennet’e ya 

da Cehennem’e gitmez. Cennet, Cehennem 

dünyada başlar; güzellikler, iyilikler Cennet’e; 

kötülükler, fesatlıklar Cehennem’e götürür. 

Herkes kendi ateşini kendisi hazırlar, köşkünü 

de öyle… 
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CESARET 

 

 Cesaretin bittiği yerde esaret başlar. (Akif 

Cemil) 

 Malını kaybeden bir şeyini kaybetmiştir. 

Şerefini kaybeden birçok şeyini 

kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her 

şeyini kaybetmiştir. (Goethe) 

 Büyük adım atmaktan korkmayın. 

Uçurumları küçük sıçrayışlarla 

aşamazsınız. (Peyami Safa) 

 Altın ateşte, cesur insan felâkette anlaşılır. 

(Seneca) 

 Başınıza hep harika şeyler gelmişse, cesur 

olamazsınız. ( Mary Tyler Moore) 

 Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye 

ümit beslemesin. (Schiller) 

 Cesaret, tehlike karşısında aklın ve 

zekânın kullanılmasıdır. (Platon) 



71 
 

 Başarının dört şartı; bilmek, istemek, 

cesaret etmek ve susmak... (Axel Munthe) 

 Cesaret iyi bir şeydir ama ölülerin işine 

yaramaz. (Aristophanes) 

 Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve 

cesaret gereklidir. (Baltasar Gracian) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Büyük işler yapmak isteyen büyük cesaret 

göstersin. Cesaret, kuru kuruya olmamalı, 

bilgi ve ihtiyatla beslenmelidir. Aksi takdirde 

cesaret, cahil cesareti olur ki, insanı felakete 

sürükler. 

 

 

 

CİMRİLİK 

 

 Allah cimri olanları sevmez, cimriler 

Allah’ı göremeyeceklerdir. (Hadis-i Şerif) 

 Ceset cimriliğini bırak, altın dolu avucunu 

aç.  (Mevlâna) 
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 Cimrinin dostu bulunmaz. (Hz. Ali) 

 Cimri, borç para isteyecek olan kişinin 

geldiğini bir fersah uzaktan görürü. (Sadi) 

 Cimriler, kendilerinin ölmesini isteyen 

insanlara servet toplayan kişilerdir. 

(Stanislaw Leszecnski) 

 Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce 

topraktan çıkar. (Sadi) 

 Cimrilikten kimse bezirgân olmaz. 

(Karacaoğlan) 

 Cimrilikten son derece sakının. Zira 

sizden öncekileri cimrilik helâk etmiştir. 

Cimrilik, onları kan dökmeye ve haramı 

helal tanımaya sürüklemiştir. (Hadis-i 

Şerif) 

 Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat 

arar da kakar başına. (Neyzen Tevfik) 

 Parasından en az yararlanan, cimrinin 

kendisidir. (La Fontaine) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Cimrilik, bereketsizliktir. Cimriler, parası ve 

malı çok olduğu halde, muhtaçlara yardım 

etmedikleri gibi, kendi mallarından kendileri 

de istifade edemezler. Onların tek amaçları 

vardır: Biriktirmek… Oysaki dünya 

nimetlerini nereye kadar biriktirebilir ki 

insan? Ömrü yeter mi? Yetse bile öbür 

dünyaya, malını mülkünü götürebilir mi? 

 

CÖMERTLİK 

 

1. Cömertlik, istemeden önce vermektir; 

istendikten sonra vermek utançtandır ve 

kötüdür. (Hz. Ali) 

2. Cömertlik çok vermekle değil, zamanında 

vermekle ölçülür. (La Bruyere) 

3. Herhangi bir şeye sahip olmanın yolu, onu 

başkalarına vermektir. (Leo Buscaglia) 

4. Yaşamın sırrı vermektir.  (Anthony 

Robbins) 

5. Ver ki istemeye hakkın olsun. (İsmet 

Bozdağ) 
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6. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde 

olursa daha da güzel olur. (Hadis-i Şerif) 

7. Cömertlik bir ağaç gibidir. Kökü cennette, 

dalları ise dünyaya sarkmıştır. (Hadis-i 

Şerif) 

8. Her verdiğimiz bizim olur.  (G. Granvile) 

9. Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik 

sayılmaz ki. (Mevlâna) 

10. Cömert insan, almaktan çok vermeyi 

sever. (Cbevalier de Mere) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Evrendeki nice gizli sırlardan birisi 

de”vermek”tir. Veren kişi, zengin olur, hem iç 

dünyasında, hem de dış dünyasında… Çünkü 

verdiğiniz zaman, evrene bolluk, bereket 

sinyalini yollarsınız. Evrene ne yollarsanız da, 

size o şekilde olaylar yansır. Allah cömertleri 

sever; hem bu dünyada, hem de ahirette onları 

ödüllendirir. 

 

ÇALIŞMAK 
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 Severek çalışan, yorulup yıpranmaz. (Ali 

Fuad Başgil) 

 Çalışmayana Allah yardım etmez. 

(Sofokles) 

 Koşmayan yorulmaz. (Hint atasözü)  

 Yıpranmak, paslanmaktan iyidir. (Bishop 

Cumberland) 

 Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut 

olursun. (Charles Dickens)  

 Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların 

sürekliliğidir. (Latin Sözü) 

 Elmas yontulmadan, insan yorulmadan 

mükelleşemez. (Konfüçyüs) 

 Çalışmak, sıkıntıyı, kötülüğü ve 

yoksulluğu uzaklaştırır. (Andre Maurois) 

 Kaderini beklersen keder getirir. 

Çalışmaya gidersen sevinç getirir. (Alman 

atasözü) 
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 Çalışmak; bırakması kolay, yeniden 

başlaması zor bir alışkanlıktır. (Victor 

Hugo) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Boş 

durmak, boş düşüncelere meydan verir. Boş 

düşünceler ise, insanın ya kendisine, ya da 

başkalarına zarar vermesine neden olur. Boş 

kafada Şeytan hüküm sürer. Çalışan kişi, 

düşünür, zihnini gereksiz şeylerle meşgul 

etmediği gibi, bir şeyler üreterek hem kendine 

ve hem de insanlığa faydalı işler yapar… 

 

ÇEVRE 

 

 Bırakın da tabiat size dadılık etsin. 

(Wordworth) 

 Uygarlık, insanlarla doğanın arasını 

açmıştır. (Hüseyin Rahmi Gürpınar) 

 Bir ağaç, herhangi bir prensten daha 

soyludur. (Alexander Pope) 
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 Kıyametin kopacağını dahi bilseniz, fidan 

dikiniz. (Hazreti Muhammed-s.a.v.-) 

 Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. 

(Türk atasözü) 

 Yaş kesen, baş keser.( Türk atasözü) 

 Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan 

adaletinden daha zorlu olur. (Dostoyevski 

 Çiçeklerin olmadığı yerlerde insanlar 

yaşayamaz. (Napolyon) 

 Her yıkıntı onarılabilir, doğanın yıkıntısı 

asla… (Falih Rıfkı Atay) 

 Doğa, Tanrı’nın yazdığı bir kitaptır. 

(Harvey) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Güzel yaşamak için doğayı korumak gerek… 

Doğa, Allah’ın yarattığı muhteşem bir sanat 

eseridir, bizlere sunulmuştur. Bununla birlikte 

doğa canlıdır; ona karşı hoyratça 

davrandığınız zaman intikamı acı olur… 
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ÇİÇEKLER 

 

 Çiçekler, çocukların bile anladığı 

kelimelerdir. (Bishop Coxe) 

 Silahlar hedefi şaşırır ama çiçekler asla! 

(Gilbertus) 

 Solar, düşer, gününde koparılmayan çiçek. 

(Ovidus) 

 Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar 

türer.(Cenap Şahabettin) 

 Güzel çiçekler, nadir olduğu kadar güç elde 

edilir. ( F.W. Nietzsche ) 

 Güzel çiçekleri, nadir görünüşlü bitkiler verir. 

( Andre Gide ) 

 Çiçeği küçümsemeyin; onun yaratıcısını da 

küçümsemiş olursunuz. (Alexsandre Dumas) 

 Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, 

dikenin çiçeği var diye sevinelim. (Goethe) 

 Bahar olsun da seyredin, 

Nasıl süsler bayırları, 

Zümrüt gibi çayırları, 
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Yüze güler o incecik, 

Gelin yüzlü papatyalar,  

Altın gözlü papatyalar. 

(Tevfik Fikret) 

 Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde,  

Bir yanlışı düzeltircesine açmış;  

Gelmiş ta ağzımın kenarında, 

Konuşur durur. 

(Cemal Süreya) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Çiçekler, Yaratıcı’nın bize sunduğu en 

muhteşem hediyelerdir. Onlar, göz zevkimizi, 

hoş kokularıyla süslerler. İncelendiğinde, 

muhteşem bir sanat eseri görürsünüz 

karşınızda; muhteşem renkler, kokular 

eşliğinde olağanüstü bir sanat eseridir, evrenin 

harikasıdır onlar. Çiçekler, anlamlarıyla da 

hoş ve latif duygular çağrıştırırlar. Çiçek 

hediye alan kişinin yüreği yumuşar, sevgi 

damarları canlanır. Çiçekler, güzel sözlerden 

anlar… Sevgi verdiğiniz sürece, size en güzel 
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maharetlerini sergilerler… Çiçek demek, 

sevgi ve barış demektir. 

 

ÇOCUK 

 

 Çocuğu sevmek şımartmak değildir. 

Çünkü mutluluğun ortamı sevgidir. 

(Thomas Gray) 

 Çocuklar, fakirlerin servetidir. (Thomas 

Fuller) 

 Oğul balı tatlı olur.  (Türk atasözü) 

 Çocuktu kıyamadım; büyüdü yenemedim. 

(Türk atasözü) 

 Çocuk annelerin bakışlarıyla büyür. 

(Ahmet Günbay Yıldız) 

 Çocukluğunu tam yaşayamamış olan 

insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. 

(Hadis-i Şerif) 

 Çocuğuna merhamet etmeyene Allah da 

merhamet etmez. (Hadis-i Şerif) 
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 Mum dibine ışık vermez ama güneş her 

yeri ışıtır ve ısıtır. Çocuklarımıza karşı 

mum değil, güneş gibi olalım. (Erol 

Özoğul) 

 Çocuklar dinledikleri ninnilerin rüyalarını 

görürler. (Ahmet Maraşlı) 

 Evlat kokusu, cennet kokusudur. (Hz. 

Muhammed) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Çocuklar en büyük servetimizdir. Çocuğun 

değerini, evlat sahibi olamayanlara sorun. 

Onlar bize verilen dünyanın en güzel 

emanetleridir ve ayrıca işlenmemiş ham 

demire benzerler. Onları ne kadar iyi 

işleyebilirsek, o kadar güzel bir şekil 

alacaklardır, büyüdüklerinde… Çocuk demek, 

mutluluk demektir. 

 

ÇOCUK EĞİTİMİ 
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1. Siz çocuklarınıza susmasını öğretiniz. 

Onlar zamanı gelince konuşmayı nasılsa 

öğrenirler.  (Hadis-i Şerif) 

2. Kişinin kendi evladına edep ve terbiye 

vermesi, avuç avuç sadaka vermesinden 

daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif) 

3. Küçük yaşta öğrenilenler taşa yazılan 

yazılar gibidir.  (Hadis-i Şerif)  

4. Çocuğun kalbini bana veriniz; ondan her 

şey yaparım. (Pastalozzi)  

5. Ana-baba iyi terbiye almışlarsa çocuklar 

da terbiyeli olur. (Goethe) 

6. Her söylenen kelime çocuğun şahsiyetine 

konan bir tuğladır. (Yahya B. Muaz) 

7. Çocuklar donmamış beton gibidirler. 

Üzerlerine ne düşse iz bırakır. (Haim 

Jinott) 

8. İyi bir çocuk yetiştirmek, hazineler dolusu 

servetten daha değerlidir. (Salzman) 

9. Kimin çocukları naz içinde yetişirse, o 

kimseye ağlamak düşer. (Yusuf Has 

Hacip) 
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10. Çocuğunuz severek öğrenmeyi 

kavrayınca, öğrenmeyi sevmeye başlar. 

(Zig Zagler) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Çocuklar bizim aynalarımızdır. Biz onları 

nasıl yetiştirirsek, ileride karşımıza öyle bir 

yetişkin çıkacaktır. 

ÇOK KONUŞMAK 

 

1. Çok konuşmak insanın gözden 

düşmesi için en kısa ve en emin 

yoldur. (La Bruyere) 

2. Çok konuşmayınız. Herkesin 

gözünden düşersiniz. (Hz. Ali) 

3. Çok konuşanların çoğu az eser 

verirler.  (Andre Gide) 

4. Davulun sesi içinin boşluğundandır.  

(Türk atasözü) 

5. Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller 

susar.  (Mevlâna) 

6. Dizginsiz dil bela getirir.  (Aiskhylos) 
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7. Çok söyleyenin kulağı tıkalı olur. 

Nasihat ancak susmuşlara tesir eder. 

(Sâdi) 

8. Konuşmanın zamanını bilmeyen, 

dinlemenin de zamanını bilmez.   

(Syrus) 

9. Öyle horozlar var ki, öttükleri için 

güneşin doğduğunu zannederler. (H.  

Dunant) 

10. İnsanlar, ne kadar az düşünürlerse o 

kadar çok konuşurlar. (Montesgue) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsan, ne elde ederse dilinden elde eder. 

Yerinde ve doğruyu konuşmak, gereksiz 

sözden kaçınmam, bağırmadan söylemek, 

kişinin erdemindendir. 

 

DALKAVUKLUK 

 

 Bir dalkavuk en sinsi düşmandır. 

(Türk atasözü) 
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 Kimin ekmeğini yersen, onun şarkısını 

söylersin. (Wolfgang Günter Lerch) 

 Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı 

çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan 

daha verimli olursa o ülke batar. 

(Montesquieu) 

 İktidar, dalkavukluktan hazzetmeye 

başladığı zaman, şeref daima ayaklar 

altında ezilmiştir. (William 

Shakespeare) 

 Dalkavuklardan sakınınız. Çünkü 

onlar insanları boş kaşıkla besler. 

(Casino De Gregrio) 

 Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip 

mahvetmek isterseniz, etrafını 

dalkavuklarla doldurun. (Edmond 

Jaloux) 

 Bir kimse sende olmayan vasıflarla 

överse, sende olmayan kusurlarla da 

yerebilir. (Ali Zeynel Abidin) 
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 Gerçekten büyük olmayan “büyük 

adamlar”, çevrelerini küçük adamlarla 

doldururlar. (Reich) 

 Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, 

kaybımıza sebep olan dalkavuk çok 

zaman daha itibar görür. (Delavigne) 

  Dalkavuğun bir elinde ateş öbüründe 

su vardır. (Alman Atasözü) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dalkavuklar, iyi gün dostlarıdır. İyi 

günlerinizin parazitidirler. Siz farkında 

olmadan, sizdeki kazanımları öylesine sinsi 

bir şekilde sömürürler ki, yarın zor duruma 

düştüğünüzde, başka sömürecek kapılara 

koşarak sizi yalnız bırakırlar… 

 

DAVRANIŞLAR 

 

 Nasıl davranırsan, öyle karşılık 

görürsün. (Hadis-i Şerif) 
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 Önemli olan sözler değil, 

davranışlardır. (Robert Hall) 

 Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi 

eriştiririz. Ve güzel davrananların 

mükâfatını zayi etmeyiz. (Ayet) 

 Her davranışın atası, bir düşüncedir. 

(Emerson) 

 Kim olduğunu bilmeyi ister misin? 

Sorma. Davranış! Davranışın 

betimleyecek ve tanımlayacak seni.  

(Thomas Jefferson) 

 Hayat merdivenlerini çıkarken, 

insanlara iyi davranalım. Çünkü 

inerken gene aynı insanlara 

rastlayacağız. (Cenap Şahabettin) 

 Davranışlar, kelimelerden daha fazla 

konuşur, daha çok şey ifade eder. 

(Oscar Wilde) 

 Sana nasıl davranmalarını istersen, sen 

de başkalarına öyle davran, fakat ilk 

iyi davranışı sen yap. (David Hume) 
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 Davranış, herkesin kendi yüzünü 

gösterdiği bir aynadır. (Johann 

Wolfgang von Goethe) 

 İnsanın ömrü boyunca yönetmesi 

gereken bir düsturu var mıdır? Bu olsa 

olsa iyilik ve sevgi düsturudur. Sana 

yapılmasını istemediğin şeyleri, sen de 

başkalarına yapma. (Konfüçyüs) 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Yaptıkların, söylediklerinden çok daha 

fazla şey ifade eder. Eylemlerle sözler 

birbirini tutmuyorsa, insanlar eylemlerine 

bakar ve o derece değer görürsün. 

 

DEĞİŞİM 

 

 Değişiklikler daha çok değişikliğe yol 

açar. Büyüme daha çok büyümeye neden 

olur.  (Anthony Robbins) 

 Zamanla değişmeyen tek şey değişimdir. 

(J.F.Kennedy) 
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 Tabiatta her şey değişimdir, ama her 

değişimin ardında bir sonsuzluk yatar.  

(Goethe) 

 Ancak nefes almayan insanlar 

değişmezler. (Anthony Robbins) 

 “Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne 

gelir” diye endişe etme. Nereden 

biliyorsun, hayatın altının üstünden daha 

iyi olmayacağını?  (Şems-i Tebrizi) 

 Şu akıp giden kum seline bak; ne durması 

var, ne dinlenmesi… Bak birdenbire nasıl 

bozuluyor dünya; nasıl atıyor bir başka 

dünyanın temelini... (Mevlâna Celaleddin-

i Rumi) 

 Neler değişmedi ki… Dünya dönerken, 

kendi ekseni etrafında dönebilene ne 

mutlu! (Johann Wolfgang von Goethe) 

 Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya 

zorlukları değiştirirsiniz ya da zorlukları 

çözmek için kendinizi. (Phyllis Bottome) 
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 Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle 

değiştiririz. Değişmeyecek olan, hayata 

şekil veren ve ona bizim damgamızı basan 

şeylerdir. (Ahmet Hamdi Tanpınar) 

 Dünyada görmek istediğiniz değişim 

kendiniz olmalısınız. (Mahatma Gandhi) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Değişmeyen tek şey değişimdir. Mevsimler 

değişir, insanlar değişir, tabiat değişir... Bununla birlikte, 

değişmeyen sağlam değerler eksenindeki değişimler, en 

güzel ve en faydalı değişimlerdir. 

 

 

 

DERT 

 

 Derman aradım derdime; derdim, bana 

derman imiş. (Niyaz-i Mısrî) 

 Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni 

dertler edinmektir. (W. Shakespeare) 
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 Derdim yüreğimde, eller ne bilsin. (Aşık  

Veysel) 

 Hafif dertler konuşur; büyük dertlerin sesi 

çıkmaz. (Seneca) 

 Ağacı kurt, insanı dert kemirir.  (Türk 

Atasözü) 

 Dert ve gam, ihtiyarlığın yarısıdır. (Hz. 

Ali) 

 Dert var, gelir geçer, Dert var, deler geçer. 

(Türk atasözü) 

 Beklenen gün gelecekse çekilen çile 

kutsaldır. (Victor Hugo) 

 Derdini düşmanına söyleme! Çünkü 

sevine sevine “Lahavle” çekerler. (Sadî 

Şirazî) 

 Dertlerini dökecek dostları olmayanlar, 

kendi yüreklerini kemirirler. (Bacon) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dert, insanı olgunlaştırır derler. Ancak ömür boyu 

dert, insanı içten içe kemirir de hastalık ve ıstıraplar 
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içinde boğuşturur. Hedef doğrultusunda dertlenmek 

güzeldir, çünkü hedefe varmayı kamçılar. Ama ömür 

boyu dert haline gelirse insanı hasta eder. Duvarı nem, 

insanı gam çürütür, derler. Dertler, gerçek dostlara 

açıldığında, yük azalır, rahatlar insan. Derdi veren Allah 

dermanı da vermiştir. Sana düşen, o devayı aramak ve 

bulmak… Unutma ki; ölümden başka her şeyin devası 

verilmiştir bu evrene… 

 

DİKKAT 

 

 Dikkat, hiçi her şeye dönüştürür. (Goethe) 

 Hiçbir işte gerektiğinden fazla acele etme! 

Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma 

düşmekten korurlar. (Hz. Ali)  

 Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. 

(Cervantes) 

 Dikkat, akim en büyük çocuğudur. (Victor 

Hugo) 

 Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati 

öğrenirsin. (Publius Cyrus) 

 Çok bilen, çok şeye dikkat eder.  (Lessing) 
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 Kavramak için görmek, görmek için de 

dikkatli olmak gerekir.  (Pitigrili) 

 Biraz dikkat, büyük kazaları savuşturur. 

(Ahmet Rasim) 

 Dikkatli olanlar, az yanılırlar. (Konfüçyüs) 

 Dikkatsizlik gençlere, telaş ise yaşlılara 

özgüdür. (Cicero) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bakmakla, görmek arasındaki fark, “dikkat”tir. Şu 

evrene dikkatli baktığımızda, birçok sorunumuzun 

çaresini de bulmuş olacağız. 

 

DİL 

 

 Dilinizi daima iyi kullanınız. O, sizi 

saadete götürdüğü gibi felakete de 

götürebilir. Hz. Ali 

 Dilin görevi hakikati gizlemektir. Cemil 

Meriç 
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 Bir dilin yanlışlığı, yalnız o dile değil, 

ruhlara da kötülüğü dokunur.  (Socrates) 

 Dil, aklın tercümanıdır.  (Hz. Ali) 

 Sözcükler, gerçeğin dondurulmuş 

biçimidir. (Leo Buscaglia) 

 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi de doğru 

olmaz. (Hadis-i Şerif) 

 Âdemoğlunun hatalarının birçoğu dilinden 

ileri gelmektedir.  (Hadis-i Şerif) 

 Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili 

bile olsa, o gene dilsiz sayılır. (Mevlâna) 

 Bir ulusun bütün yönetimi bana 

bırakılsaydı, ilkin dilini düzeltirdim. 

Çünkü, dil düzgün olmayınca söylenen 

anlaşılmaz ve yapılması gereken 

yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve 

sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk 

çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı 

söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. 

Bu her şeyden önemlidir. (Konfüçyüs) 
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 Dilini kaybeden bir millet, her şeyini 

kaybetmiş demektir. (Peyami Safa) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dil, kalpten geçenlerin aynasıdır. Çoğu insanın 

nasıl biri olduğunu, konuştuktan sonra daha iyi anlamak 

mümkündür. Dil, düzgün kullanıldığında, kişiyi kadar o 

toplumu da dünyada söz sahibi yapar. Kendi değerlerinin 

vücuda getirdiği dili kaybeden toplumlar da başka 

toplumların boyundurukları altına girerler. 

 

 

DİN ÜZERİNE 

 

 Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da 

düzeltir. (Hz. Ali) 

 Allah’ı unuttuğun an yoldaşın şeytan olur.  

(Feridüddin-i Attar) 

 Dinler halk için gerekli ve onlar için paha 

biçilmez bir iyilik. (Arthur Schopenhauer) 

 Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi 

gibi olsanız da haram ve şüpheli şeylerden 



96 
 

kaçmadıkça Allah o ibadetleri kabul 

etmez. (Abdullah bin Ömer) 

 Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz. 

Sonra ne din kalır elde, ne yama 

diktiğimiz. (İbrahim Bin Edhem) 

 Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; 

yokluk bile yok, şiir ve sanatsa hiç yok. 

(Necip Fazıl Kısakürek) 

 İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, 

ölürler de din için yaşamasını bilmezler. 

(Colton) 

 Kâmil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu 

sebeple insanın dini aklıdır. Aklı 

olmayanın dini de yoktur. (Hz. 

Muhammed) 

 Din bir üstür, sultan da muhafızdır. Üssü 

olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da 

kaybolmuştur. (İmam Gazali) 

 Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz 

için dinden ayrıldık.  (Peyami Sefa) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Din, bir yaşam tarzıdır. Hayattan kopuk değildir, 

sadece sözlere ve kalbe hapsedilmemiştir. Din, güzel 

insan modelini amaçlar, bireysel ve toplumsal mutluluk 

kriterle dinlerde gösterilmiştir. Ama ne yazık ki din, 

tarihten bu yana, birçok iktidar sahibi kişilerin, 

iktidarlarını muhafaza etmesi adına, çıkar amaçlı 

kullanılmıştır. 

 

DİNLEMEK 

 

 Konuşmak bir ihtiyaçsa, dinlemek bir 

sanattır. (Goethe) 

 Dinlemek, insana kendini ölçmek ve 

değerlendirmek olanağı verir.  (Foerster) 

 Dinlemeyi öğrenirsen, kötü 

konuşmalardan bile faydalanabilirsin 

(Plutarkbos) 

 Dinlemesini bilenler, ülkeleri fethetmesini 

bilenlerden daha büyüktür. (B. Franklin) 

 Konuşmanın zamanını bilmeyen, 

dinlemenin de samanını. (Syrus) 
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 Çok dinlememiz ve az konuşmamız için 

iki kulağımız ve bir dilimiz vardır 

(Diogenes) 

 Güzel konuşmamız için tek bir yol vardır; 

dinlemeyi öğrenmek. (Christopher Morly) 

 Başkalarını inandırmanın en iyi yolu, 

onları dinlemektir (Dean Rusk) 

 Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de 

güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. 

(Epictetos) 

 Başkalarını iyilikle, saygıyla dinlemek, iç 

zenginliğin en güzel belirtisi ve daha iyi 

olmanın en büyük yardımcısıdır (John 

Stuart Mill) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Konuşmak kadar, dinlemek de önemlidir. 

İnsanların en büyük kaybı, anlaşmazlıkların özü, 

karşıdakini dinlememektir. 

 

DOST 
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 Dostlardan ayrı kalmak kişiyi hasta eder.  

(Hadis-i Şerif) 

 Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.  

(Türk atasözü) 

 Seçip denemeksizin dostları çoğaltanlar, 

bir takım ağır taşları yüklenmeye çalışan 

ahmaklara benzerler. Seçme ve 

araştırmada üşenmeyip dost edineceği 

kişinin özelliklerini ince elekten geçirerek 

mümkün olduğunca azaltanlar; 

mücevherleri araştıran bahtiyarlara 

benzerler. (Büyük İskender) 

 Birbirine benzeyen insanların dost olması 

sanıldığı kadar kolay değildir. (Murathan 

Mungan) 

 Şanssızlığın işaretleri dört tanedir; ahmağa 

fikir danışmak, cahile para vermek, 

dostların öğütlerini dinlememek ve 

dünyadan öğüt almamak. (Feridüddin-i  

Attar) 
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 Denedikten sonra dost edindiklerini 

bağrına bas, ama her ilk tanıştığınla hemen 

dost olma. (Shakespeare) 

 Dünyada dost yoktur dostlarım.  (Aristo) 

 Kendine dost olan, herkese dosttur.  

(Seneca) 

 Her şeyin yenisi dostun eskisi makbuldür. 

(Türk atasözü) 

 Ben doktorların doktorluğuna pek 

inanmam. Gerçek dostların doktorluğuna 

inanırım. (Jean Jaggues Rousseau) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Arkadaş çoktur, lâkin dost azdır ve zor bulunur. 

Dost ile sözsüz konuşulur, dilsiz anlaşılır. Karanlık 

günlerde sana ışık tutan dostundur. Dost ile ayrılığın acısı 

büyüktür. Dostun senin aynandır. Hatalarını sana 

söyler… Bataklığa bulaşmaman için elinden tutar… Sen 

onu dinle de, dostunun kıymetini bil… Zira dostun 

değeri, dünya dolusu hazinelerden daha fazladır… 

 

DOĞRULUK 



101 
 

 

 Şurada, burada güçlü adımlarla 

dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek 

yürümek iyidir. (Augustinus) 

 İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, 

doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. 

(Ziya Paşa)  

 Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak 

cesaretsizliktir. (Konfüçyüs) 

 Bacanın eğri olması değil, dumanın doğru 

çıkması önemli. (Türk atasözü) 

 Doğru ve başarılı olanı vurgulamak, yanlış 

olanı vurgulamak kadar kolaydır. Üstelik 

eliniz yorulmaz. (Leo Buscaglia) 

 Doğrunun yemine ihtiyacı yoktur.  

(Mevlâna) 

 Doğru olan  şeyi gördüğü halde 

yapmamak cesaretsizliktir. (Konfüçyüs) 

 Üç noktadan bir doğru geçer. (Hekimoğlu 

İsmail) 
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 Doğruluk seni öldürse bile, ondan ayrılma.  

(Hz. Ömer) 

 Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl 

olsa doğar. (W.Philips) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Doğru yoldan ayrılma ki doğru bir hayat süresin. 

Hakikatler, uzun süre gizlenemez. Doğruyu ne kadar 

saklarsan sakla, er geç  gün yüzüne çıkacaktır.  Doğruyu 

söyleyecek kadar cesur isen, bil ki, fazilet ve erdem 

hırkası senin üzerindedir. 

 

 

 

DUA-BEDDUA 

 

 Dua dudaktan değil, kalpten gelmelidir. 

(Jean Paul Richer) 

 Dua, korkuyu giderip insana huzur verir. 

(Alexis Carel) 

 Babanın, mazlumun ve misafirin duaları 

geri çevrilmez.  (Hz. Ali) 
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 Babanın evladına duası, Peygamberin 

ümmetine duası gibidir. (Hadis-i Şerif) 

 Kişi haksız olarak bir şeye lanet ederse, o 

lanet kendine geri döner.  (Hadis-i Şerif) 

 Alma mazlumun ahını, çıkar aheste 

aheste…. (Türk atasözü) 

 Yüz yıl yaşayacak gibi çalış, yarın 

ölecekmiş gibi dua et. (Benjamin 

Franklin) 

 Dua iki şekilde tecelli eder: Ya bizi 

korkutan şeyi ortadan kaldırır. Yahut da 

onu yenmemiz için bize güç ve cesaret 

verir.  (H. E. Posdic) 

 Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile 

olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur. 

(Mevlana Celaleddin-i Rumi) 

 Dua bir umut çığlığıdır. (Alfred De 

Musset) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Dua, Allah ile konuşmaktır. Herkesten, her 

şeyden ümidi kestiğin an, seninle olan, seni dinleyen tek 

o Yüce Varlığa sığınmaktır. Duasız insanın ne kıymeti 

vardır? Hem iyi zamanda, hem zor zamanda dua, insanı 

güçlü kılar… 

 

DUYGULAR 

 

 Hayatın dolu dolu yaşandığı, duyguların 

şaha kalktığı anlar vardır. (Jean Jaggues 

Rousseau) 

 Aşk, duygu veya dürtü değildir, sanattır. 

(Mae West) 

 Başka birinin sevmeyi bıraktığı bir 

insanın, duygularında her zaman saçma bir 

şey vardır. (Oscar Wilde) 

 Duygusuz karanlığı aydınlatamayız ve 

bitkinliği harekete çeviremeyiz. (Carl 

Gustav Jung) 

 En derin ve en yaşamcıl duygu ifade 

edildi; bu aynı zamanda bu anın neden bu 

kadar geciktiğinin de sebebi. (Rembrandt) 
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 Hüzün, duygu içinde hatırlanmış 

sükunettir. (Dorothy Parker) 

 Dediler ki; gözden ırak olan gönülden de 

ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden 

ırak olsa ne olur. (Mevlâna Celâleddin-i 

Rûmî) 

 Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal 

kırıkları değil; yaşanması mümkünken, 

yaşayamadığı mutluluklardır. 

(Dostoyevski) 

 Geç kalmakla erken başlamak arasındaki 

süreçtir hayat; yaşanmamışlığa ait 

keşkelerle geleceğe dair kuşkulardan 

ibaret. (Atakan Korkmaz) 

 Aşkın en acımasız yanı; Ağzından 

çıkmaya cesareti olmayan sözlerin, 

yürekte fırtınalar koparmasıdır. (Louis 

Aragon) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Duygu, gözle görünen bir şey olmasa da dünyayı 

değiştirecek güce sahiptir. 
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DÜNYA HAYATI 

 

 Dünyanın, aldatanlar ve aldatılanlardan 

oluştuğunu göreceksiniz. (Honore de 

Balzac) 

 Hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz 

birbirimize gebeyiz. (Murathan Mungan) 

 Dünya zevkleri acıdan başka bir şey 

değildir.  (Honore de Balzac) 

 Kişi bu dünyaya tenezzül etti mi, bala 

kapılmış sineğe benzer. (Sâdi) 

 Gönlünde Hak arzusu olan kişide dünya 

arzusu bulunmaz. (Emir Sultan) 

 Yedi iklim dört köşeyi dolandım. Meğer 

dünya her tarafta bir imiş. (Dadaloğlu) 

 Dünyada rahat yoktur ama saadet vardır. 

(Alâaddin Başar) 

 Dünya geçici gölgedir.  (Hz. Ali) 

 Dünyada garip bir yolcu gibi ol. (Hadis-i 

Şerif)  
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 Bu dünya fanidir sakın aldanma. Mağrur 

olup tac-u tahta dayanma. Yedi iklim 

benim deyu güvenme. Uyan ey gözlerim, 

gafletten uyan! Uyan uykusu çok gözlerim 

uyan. (Sultan III. Murat) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dünya hayatı sonsuz değildir. Doğan kişi, ölüme 

adaydır. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Dünya hayatı, 

süslü bir oyundan ibarettir; gelir, geçer. Dünya zevkleri, 

küçük anlar için kişiyi oyalasa da sonunda acı verir. 

İnsan sonsuz olana aşıktır. O halde sonsuz olana yönel ki, 

dünyadan giderken üzülmeyesin… 

 

DÜŞÜNCE-FİKİR 

 

 İnsanlar her çağda ziyaretçisiz kalmış. 

Düşünce alemi ziyaretçisiz bir manastırdır. 

Kimin içip yazıp okuyacaksın? İnsanlar 

ışığa, sonsuza düşman. Aydınlanmak için 

yan, aydınlatmak için değil. (Cemil Meriç) 
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 Büyük düşünceler yürekten gelenlerdir. 

(Vauvenargues)  

 Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. 

(Uğur Mumcu) 

 Kuvvetli bulduğu her fikir karşısında 

sessiz kalan insanlar kimliksiz olur. (A. 

Günbay Yıldız) 

 Eskimiş fikirler, paslanmış çivilere 

benzerler; söküp atmak çok güçtür. 

(Cenap Şahabettin) 

 İyi düşünceler iyi, kötü düşünceler kötü 

meyve verir. (James Allen) 

 Fikirler söylene söylene olgunlaşır. 

(Turgut Özal) 

 Sınırlı düşünceler, sınırlı yaşamlar yaratır. 

(Anthony Robbins) 

 Bütün düşünceler bebekler gibi çıplak 

doğarlar.  (Oscar  Wilde) 

 İnce fikirli tabip acı ilaca şeker katarak 

onu tatlı yapar. (Baharistan) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsan iyi düşüncelerle kendini meşgul etmezse, 

kötü düşünceler onu işgal eder. Yüksek fikirler, yüksek 

dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. Yanlış 

düşünceye karşı en iyi silah, doğru fikirleri söylemektir. 

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendini düşünmeyi 

unutur. 

 

EDEP-TERBİYE 

 

 Ben edebi edepsizden öğrendim; çünkü 

yaptıklarını yapmadım. (Lokman Hekim) 

 İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.  

(Mevlâna)  

 Hiç bir süs, edep kadar güzel değildir.  

(Hz. Ali) 

 Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras, 

onu hem dünya, hem ahiret mutluluğuna 

ulaştıracak bir terbiyedir. (Hadis-i Şerif) 

 Edep, aklın suretidir. (Hz. Ali) 

 Güneşin donmuş suyu eritmesi gibi, güzel 

ahlak da günahları eritir.  (Hadis-i Şerif)  
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 Evlatlarınızı yaşayacakları zamana göre 

terbiye ediniz.  (Hz. Ali) 

 Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez.  

(Süfyân es-Servî) 

 Her şey çok olunca ucuzlar. Edep bunun 

aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar.    

(Şems-i Tebrizi) 

 Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi 

talep. Meğer ilim bir hiç imiş; illâ edep, 

illâ edep.  (Yunus Emre) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Edep, aklın tercümanıdır. Bunun manası şudur: 

Herkes aklı kadar edepli olur Edebi kıt, ahlâkı bozuk 

olana hakiki manada akıllı denmez. 

 

EĞİTİM 

 

 Eğitim, bir buzdağı gibidir. Görünen yüzü 

öğrencidir; suyun altında kalan bölümü ise 

ailedir. (Erol Özoğul)  
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 Dürüstlüğün ve erdemin esas başlangıcı ve 

kökü iyi bir eğitimde başlar.  (Plutarch) 

 Eğitim, kafayı geliştirmek demektir. 

Belleği doldurmak değil. (Mark Twain) 

 Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek 

başkasına ışık verir. (Ruffini) 

 Öğrenmek pahalıdır ama; bilmemek çok 

daha pahalı. (H.Clausen) 

 Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin 

zaman ise bilmediğini… (Konfüçyüs) 

 İnsanlara eğitim ve bilgi sağla! Barış ve 

düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için 

gerekli olduğunu onlara öğret! (Thomas 

Jefferson) 

 Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir. 

(Syrus) 

 İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi 

ancak kendi içinde bulacağını 

öğretebilirsin. (Galileo) 

 Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi 

vermekten geçer.  (M. Gandhi) 



112 
 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Eğitim, insanoğlunu şekillendirmektir, hem ruhen, 

hem bedenen… Sevgi, barış, huzur ile süslenmiş bir 

toplum için, çocuklarınızı erdem ve fazilet değerleriyle 

eğitin… 

 

EKONOMİ-TİCARET-İŞ HAYATI 

 

 Tüm sermayesini vitrine yatıranların bir 

taşlık canı olur. (Mustafa İslamoğlu) 

 Ticaretin ruhu; doğruluk, emniyet, 

yaşanan devri idrak, müşteriye karşı 

fevkalâde nazik ve terbiyeli davranmaktır. 

Bu hususların birinde kusur eden, ticaretin 

ruhunu hırpalamış, dolayısıyla da kendi 

kazanç yollarını tıkamış olur. (Prof. Dr. 

Hamdi Döndüren) 

 Dünyanın en güç işi, bir şeyin nasıl 

yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl 

yapamadığını ses çıkarmadan 

seyretmektir. (Mevlâna ) 
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 İş hayatındaki can alıcı nokta, hizmet 

etmek için beslenen dürüst duygudur. 

Ticaret bilindiği gibi hizmet bilimidir. En 

iyi hizmet veren en çok kâr edendir. 

(George Eberhard ) 

 İş hayatı bütün lise ve üniversitelerden 

daha zor bir okuldur. (Thomas A. Edison) 

 Ticarette iyi olmak sanatın en şaşırtıcı 

dalıdır.  (Andy Warhol) 

 Eğer en iyi yüz ticari kuruluşu incelemeye 

kalkarsanız, eminim büyük bir 

çoğunluğunun başarısının özgün ve 

yenilikçi satış metotlarında gizli olduğunu 

fark edeceksiniz. (W. Alton Jones) 

 Akıllı adam, aklını kullanır. Daha akıllı 

adam, başkalarının aklını da kullanır. 

(Bernard Shaw) 

 Birisi size ”Dürüst insan diye bir şey 

yoktur” derse, o kişinin bir düzenbaz 

olduğuna inanın. (George Berkeley) 
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 Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler 

yapabilecek olanlar da başıboştur.” 

(Sokrates) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İş hayatı, tüm hayatın bir parçasıdır. Tüm 

hayatınızda olduğu gibi, iş hayatınızda da 

göstereceğiniz dürüstlük, çalışkanlık, sabır, 

sebat, hedefe odaklanma, memnuniyet, 

nezaket ve yardımseverlik gibi üstün insan 

özellikleri sizi başarıya doğru taşıyacaktır. 

 

ELEŞTİRİ 

 

 Eleştiri, ağrı ile aynı işi görür. Zira ağrı da 

vücutta bir arıza olduğunu haber verir. 

Başkasını övmeyenlere, yerenlere, 

kimseden hoşnut olmayanlara bakın; 

bunlar kimsenin beğenmediği insanlardır. 

(La Bruyere) 

 Övgüye ne kadar susamışsak, yergiden de 

o kadar korkarız.   (Hans Selye) 
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 Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet 

göstermek ayrılığa; eleştiri düşmanlığa; 

sabırsızlık rezilliğe; sırrı ifşa etmek 

alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekânın, 

cimrilik ise gafletin alametidir. (Cafer-î 

Sâdık) 

 Eleştiricilerin sözlerine aldırmayın; 

şimdiye kadar hiç birinin heykeli 

dikilmemiştir. (Jean Sibelius) 

 İnsanlar sizden eleştiri isteyebilirler, ama 

gerçekte iltifat bekliyorlar. (William 

Somerset Maugham) 

 Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne 

sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert 

eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu 

daha sert eleştirmek uygun olacaktır. 

(Friedrich Nietzsche) 

 Unutma; gereksiz eleştiri sadece gizli 

hayranlıktır. (Cengiz Aytmatov) 

 Haksız eleştiri, çoğunlukla biçim 

değiştirmiş övgüdür. (Dale Carnegie) 
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  Bizi en sert eleştiren kimdir? Ümitsizliğe 

uğramış bir merak. (Goethe) 

 Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, 

tenkit edin; basit bir adamı dost edinmek 

isterseniz methedin. (Şirazi) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Övgü nasıl hoşa gidiyorsa, eleştiriye de o 

derece açık olmak gerek. Zira, sürekli 

övülmeyi beklemek, basitliğin işaretidir. 

Eleştirileri birer alınacak ders olarak ve 

aynaya bakıp hataları görme fırsatı olarak 

görürsek, bu, bizim geliştiğimize işarettir. Her 

eleştiriyi de kafaya takıp, aşırı ciddiye 

almayın; zira bu durumda hiçbir şey yapamaz 

olursunuz. 

 

 

 

ERDEM 
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 Bir kimsenin bilgisini tutacak erdemi 

yoksa, neyi kazanırsa kazansın, sonunda 

her şeyi kaybeder. (Konfüçyüs) 

 Bedenler yorulduğu gibi kalpler de 

yorulur. Onu yeni ve ince erdemler 

sunarak yorgunluktan kurtarın.  (Hz. Ali) 

 Erdem, mutluluk amacının aracıdır.  

(Sokrates) 

 Amaç erdemli olmayınca bilgi de kötü 

olur. (Eflatun) 

 Çocuklarınıza fazileti öğün. İnsanı ancak o 

bahtiyar eder. Para değil.  (Beethoven) 

 Erdem ile mutluluk, anne ile kızı gibidir.  

(Benjamin Franklin) 

 Erdem en ağır topun yanındadır. 

(Napoleon) 

 Onur, erdemin armağanıdır.  (Çiçero) 

 Erdemli olmayı göze al; bu yola gir. İyi 

yaşamayı sonraya bırakan; yolunda bir 

ırmağa rastlayıp da geçmesini bekleyen 
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köylüye benzer. Irmak hiç durmadan akıp 

gidecektir.  (Montaigne) 

 İyi insanlar,erdemi sevdikleri için kötü 

şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü 

insanlar cezalandırılmaktan korktukları 

için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler.  

(Horace) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Erdem, yaşamın denge taşlarından birisidir. 

Erdemsiz başarı, muhakkak birine zarar vermiştir. 

Erdemsiz kazanç, birilerin cebinden bir şeyler çalmıştır. 

    

ERKEKLER 

 

 Erkek, hep çocuktur. (Hekimoğlu İsmail) 

 Erkek sert olmalı.  (İspanyol atasözü) 

 Çoğu erkek, bir takim elbise bile 

seçemeyecekleri kadar loş ışıkta bir kıza 

aşık olmuştur. (Maurice Chevalier) 
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 İki erkeğin en çok birleştiği konu, kadınlar 

hakkında sahip oldukları benzer 

konulardır. (Honore de Balzac) 

 Bir erkek, yaşadığı yerde değil, sevdiği 

yerdedir. (Latin atasözü) 

 Derinlerdeki hazineler bile, bir kadının 

askına tutsak olmuş bir erkeğin hissettiği 

rahat kadar değerli değildir. (Thomas 

Middleton) 

 Bir erkek sevdiği işte çalışırsa, çok 

nadiren işi yüzünden sağlığı bozulur. 

(Honore de Balzac) 

 Aşık bir erkek, evlenene kadar eksiktir. 

Evlendikten sonra ise bitmiştir. (Zsa Zsa 

Gabor) 

 Bir erkeğin evi, dışarıdan onun kalesi gibi 

görünebilir; oysa içeriden daha cok çocuk 

odasına benzer. (Clare Booth Luge) 

 Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla 

erir.  (Pisagor) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Erkek, gücün simgesidir. Bununla birlikte, bir 

kadının dizlerinde, küçük bir çocuktan farksızdır. 

 

ESKİ 

 

 Eski başka, eskimiş başkadır. Nice eskiler 

vardır ki, hiç eskimezler. (Peyami Safa) 

 Güzel bir eskiyi güzel bir yeni yap, bence 

dâhisin.  (Cenap Şehâbettin) 

 Eski dost düşman olmaz. (Türk atasözü) 

 Eski düşman dost olmaz, it derisinden post 

olmaz. (Türk atasözü) 

 Eskisi olmayanın yenisi (acarı) olmaz. 

(Türk atasözü) 

 Eskiye itibar olsaydı bit pazarına nur 

yağardı. (Türk atasözü) 

 Bir eski dost gibi hatırla beni. Bir selam 

ver yeter. Unutmuş olsan da eski günleri. 

Adımı ara sıra an yeter.  (Anonim) 
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 Her şeyin yenisi iyidir; ama dostun eskisi 

hep değerlidir.  (Anonim) 

 Şimdi her şey ne kadar kötü olsa da, yarın 

birinin eski iyi günleri olacaktır. (Gerald 

Barzan) 

 Eskidikçe artar dostun kıymeti, Hiç bir 

zaman eski dost düşman olmaz. 

(Mendûmi)        

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Eski giysiler gündelik işlerde kullanılmasa, yeni 

giysiler gündelik işlerde kullanılacağından kişinin yeni 

giysisi olmaz. Herkes yeni şeyleri sever. Eski şeylerden 

kimse hoşlanmaz. Ancak; 

Eski dostların dostlukları köklüdür; aralarında 

dargınlıklar olsa bile bu durum düşmanlığa varacak 

boyutlara ulaşmaz. Birçok nedenlerden ötürü sürüp 

gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.  

 

ESPRİ-MİZAH-ŞAKA 
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 Şaka, espri ve mizah aklın eseridir. Ama 

sınırları ve dozajı belli değildir. Er ya da 

geç karşısındakini üzer.  (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Mizah, meslek olmamak şartıyla güzeldir. 

Aksi takdirde kainat, bir sırıtmadan ibaret 

kalır.  (Ahmet Hamdi Tanpınar) 

 Mizah, ruhun güneş ışığıdır. (Buhver-

Lytton) 

 Mizah, bir toplumda insanın taşıyabileceği 

en iyi elbisedir. (Thackeray) 

 Mizah, yaratıcılığın gülme ile sonuçlanan 

tek sahasıdır. (Koestler) 

 Cahil insanlarla şaka yapmak doğru 

değildir. Onların halleri ve dilleri akrebin 

kuyruğu gibidir. (Hz. Ali) 

 Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir. 

(Novalis) 

 Oğlum; büyüklerle şaka etme sana 

kızarlar. Adi kimselerle şaka etme, sana 

hakaret ederler. (Ömer bin Abdülaziz) 
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 Soğuk şakalar insanın değerini düşürür. 

(Nasır-ı Hüsrev) 

 Şaka çok ciddi bir sanattır. (Bernard 

Shaw) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Gülmek, çok güzeldir, hayata anlam katar. Mizah 

ve nükte, insanın aklının bir ürünüdür. Akıl ne kadar 

üstünse, mizah ve nükte de o derece üstün olur. İnsanlar 

şakalaşırlar. Bununla birlikte şaka, haddini aştığında 

anlaşmazlık ve kavgalara neden olur. Her şeyde olduğu 

gibi insanları neşelendirmeye çalışırken de dengeyi 

muhafaza etmeli, fazilet ve erdem sınırlarını 

aşmamalıdır. 

 

 

EŞYALAR 

 

 Eşyaları evinize koyun, kalbinize değil...  

(Hasan Nail Canat) 
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 Asil insan eşyayı kendisine esir eder; adi 

insan ise eşyanın kölesi olur.  (Sion 

Kiang) 

 Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa, 

eşya da insanda öyle iz bırakır.  (Epikür) 

 Eskiden insanlar sevilir, eşyalar ise 

kullanılırdı. Gün geldi eşyalar sevilir, 

insanlar kullanılır oldu. (Can Dündar) 

 İnsanlar sevilmek için, eşyalar kullanılmak 

için yaratılmıştır. Dünyanın kaos içinde 

olmasının sebebi de bugün eşyaların 

sevilip, insanların kullanılıyor olmasıdır. 

(Anonim) 

 Ey Nefs! Sen değerli eşyaları ucuza almak 

istiyorsun. Maalesef çalışmadan ve 

amelsiz o değerli eşyalara sahip olman 

mümkün değildir. İnsan bal yemeyi 

istiyorsa, bal almaya gittiği zaman arıların 

sokmasına tahammül etmesi gerekir. 

Maksuda ve matluba varabilmesi için 

mutlaka meşakkatlere, eziyetlere ve 
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sıkıntılara tahammül etmesi gerekir. 

(Muhammed El-Haznevi) 

 Eşyaya bağlılık, o eşyaların anılara eşlik 

etmesindendir, hayata eşlik etmesindendir. 

(Anonim) 

 İnsanlık manevi bir boşluk içinde 

yuvarlanıyor, bunun yerini dolduracak bir 

şeyler araması da doğal… Bunlar da 

çeşitli eşyalar oluyor. (Anonim) 

  Mal da yalan, mülk de yalan; var biraz da 

sen oyalan. (Yunus Emre) 

  Mal ve mevki sevgisi, suların sebzeleri 

yeşerttiği gibi, insanın kalbinde nifak 

tohumları yeşertir. (Ebu Mansur) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Eşyalara gereğinden fazla önem ve değer verenler 

deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susuzlukları artar. 

Eşyalara bağlanacağına, gönlünü genişlet, kalbini geliştir. 

Daha zengin olursun… 

 

EVLİLİK 
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 Evlenmeden önce gözlerinizi açın; 

evlendikten sonra onları yarı kapalı tutun. 

(Thomas Fuller)  

 Evi köşeden, odunu meşeden, kızı 

eşeden... (Türk atasözü) 

 Ortak şeylere sahip olmak ahenk yaratır.  

(Abraham Lincoln) 

 Hiç babasına iyi evlat olmayan, kocasına 

iyi bir kadın olabilir mi? (Othello) 

 İnsanlar yalnız kalmamak için evlenir. 

Ama evlendikten sonra büsbütün yalnız 

kalırlar.  (Peyami Safa) 

 Sağır bir koca ile kör bir kadın her zaman 

mutlu bir çifttir. (İngiliz Atasözü) 

 Erkekler hür ve eşit olarak doğarlar, ancak 

daha sonra bazıları evlenir. (Anton 

Pavlovic Cehov) 

 Bir erkek ne karısından evvel uyumalı, ne 

de karısından sonra uyanmalıdır. (Honore 

de Balzac) 
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 Evliliğe kutsallık veren, aşktır. (Tolstoy) 

 Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi 

bulmakta değil, aranan kişi olmaya da 

bağlıdır. (Foster Wood) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Evlilik, hayat ortaklığıdır. Sabır, anlayış, 

fedakârlık, duygudaşlık, hoşgörü, sevgi ve saygıyla 

beslenir. Evlenen kişiler, hiçbir zaman ilk evlendikleri 

gibi kalmaz, değişirler. Değişim birlikte ve el ele olursa 

ne âlâ… 

 

FANİ-FANİLİK 

 

 Dünyaya aldanmaktan sakının. Burası geçici 

yolcu konağıdır. Bugün burada, yarın ahiretteyiz. 

(Yahya İbn-i Muaz Râzî) 

 Dünya altın da olsa fani; ahiret toprak da olsa 

bakidir. Baki olan çömlek, fani olan altına tercih 

edilir. Lâkin biz aksini yapıyoruz. (Fudayl Hz.) 

 Yürü fani dünya sana, 

Gelende gülmüş var mıdır? 
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Bencileyin gözü yaşlı, 

Ağlayı kalmış var mıdır? 

(Yunus Emre) 

 Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, 

sonra da orayı terk edip giden bir yolcu gibiyim. 

(Hz. Muhammed) 

 Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı 

takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de 

kıymet verme. (Said-i Nursi) 

 Fani olan dünya sakın sizi şaşırtıp azdırmasın ve 

baki olanı unutturacak meşgalelerle boğmasın. 

Baki olanı fani olana tercih edin! Zira bir gün 

gelecek, dünyanın ömrü bitecektir ve dönüş ancak 

Allah’adır. ( Hz. Osman) 

 Bu dünya fanidir sakın aldanma. Mağrur olup tac-

u tahta dayanma. Yedi iklim benim deyu 

güvenme.  (Sultan III. Murat) 

 Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. 

İnsanlar görsünler ki; Padişah bu dünyadan eli 

boş gitti. (Kanuni Sultan Süleyman) 

 Sığamadık yeni mekân edindik, 

http://demle.net/s/OSLbJ/
http://demle.net/s/OSLbJ/
http://demle.net/s/OSLbJ/
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Şu fani dünyaya yerleşemedik, 

Ömür son limanda boşa didindik, 

Şu fani dünyaya yerleşemedik… 

(Ali Rıza Malkoç) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bu dünya bir handır ve bizi bir süreliğine misafir 

eder. Hiç kimse bu dünyada ebedi olarak kalmamıştır. Şu 

bir gerçektir ki, doğan insan ölmeye adaydır. İnsan 

fanidir, dünya fanidir. Bunu bildiği halde insanoğlu, 

sanki sonsuza dek kalacakmışçasına dünyaya yatırım 

yapar durur. Ölünce de insanlar şaşırır. Hâlbuki herkes 

bir şekilde, zamanı geldiğinde ölecektir. O halde 

yatırımın esasını ahrete yaparsak, bu dünyadan göçmek 

bize zor gelmez… 

 

FARKLILIKLAR 

 

 Bazen büyük farklılıklar, insanları 

birbirine daha da yakınlaştırır. 

(Kaybedenler Kulübü) 
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 Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum 

farklılıklardan çıkar. (Heracleitus) 

 Aynı gökte uçarlar ama kuzgunun dünyası 

başka, şahinin dünyası başkadır. 

(Muhammed İkbal) 

 Evren aynı kalmak için değişir; biz ise 

farklı olmak için. (John Fowles) 

 Senin ondan farkın ne, biliyor musun 

anne? Sen sevmeyi, o ağlamayı öğretti. 

(Anonim) 

 İnsanları birbirlerinden farklı kılan şey, 

taşıdıkları düşüncelerin değerleridir. 

(Anonim) 

 Ne kadar farklı olursa olsun; sana ait 

olmayana tenezzül etme. Ve ne kadar basit 

olursa olsun, senin olandan asla vazgeçme. 

(Che Guevara) 

 Zamanın diğer tarafından gelmiş, bir 

farklılık hissetmiyor musun, sessizlik 

duvarlarını yıkan, aklının gölgesini 

kaldıran... (Yusuf İslam) 
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 Bizi ayıran yollara sitem etmeyelim. 

Çünkü günün birinde o yollar, bizi 

birbirimize kavuşturabilir. (Murathan 

Mungan) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Farklılıklar, insanlığın zenginliğidir. O farklı, 

onlar farklı, diye düşünmektense, bu farklılıkları 

mozaikleştirerek, harika bir sanat eseri meydana 

getirmek mümkün. 

 

FAZİLET 

 

 Fazilet kulesine çıkılır, inilmez. 

(Hekimoğlu İsmail) 

 Güzellik kaybolur, fazilet devam eder.  

(Goethe) 

 Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne 

vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah 

korkusundandır. ( Mehmet Akif ) 

 Fazilet, ruhun güzelliğidir. (Sokrates) 

 Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür. (Eflatun) 
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 Gerçek fazilet nedir bilir misiniz? Kendini 

beğenmemek, yaptıklarını yeter 

bulmamaktır. (Plautus) 

 Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi 

menfaatin üstünde tutmaktır. 

(Montesguieu) 

 Fazilet, ezilip bereledikçe kokusu daha 

güzelleşen şeylere benzer. (Bacon) 

 Yeryüzünde yegâne solmayan çiçek 

fazilettir. (Cowper) 

 Fazilet, fenalığa karşı paratoner görevini 

yapar. (Horace) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Noksan taraflarının sayılacak kadar az olması, 

insana fazilet olarak yeter. Asıl fazilet, ahlâksızlık 

yapmaktan çekinmektir. Fazilet, ilim ve edeple 

olur, yalnız asalet ve neseple olmaz. 

 

FEDAKÂRLIK 
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 Büyük fedakârlıklara katlanabilmek için 

büyük avuntular bulmak gerekir. (Bertrand 

Russell) 

 Başkaları için kendinizi unutursanız, o 

zaman sizi daima hatırlayacaklardır. 

(Fyodor Dostoyevski) 

 Bu dünya, düşmanlarını da gemisine 

alabilecek bir Nuh ister. (Arif Nihat Asya) 

 Nefesinden feragat etmeyen, gerçek 

hürriyete kavuşamaz. (Archibald Joseph 

Cronin) 

 İyi tavırlar, fedakârlıklarla ortaya çıkar. 

(Emerson) 

 Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla 

ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna) 

 Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet 

uğruna ise aşkımı feda edebilirim. (Victor 

Hugo) 

 İnsanın kendi felaketine tahammül 

edebilmesi büyük hünerse, başkalarının 
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felaketini paylaşabilmesi daha büyük 

hünerdir. (Joseph Joubert) 

 İnsan, gönlünün genişliği kadar 

fedakârdır. (Eyyüb Sabri Osmanoğlu) 

 Uğruna fedakârlık yapmadığın sevgiyi, 

yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme! 

(Can Yücel) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır. 

Sevginin tartısı da fedakârlıktır Fedakârlık yapmayanın 

sevgisine inanılmaz. 

 

FELÂKETLER 

 

 Başarılarda gururu yenmek, felâketlerde 

ümitsizliğe direnmek lazımdır. (Mustafa 

Kemal Atatürk) 

 Felâkete sabreyleyenler insandır. (M. Akif 

Ersoy) 

 Felâketler ekseriya zincirleme gelir. 

(Racine) 
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 Felâket, bulaşıcı bir hastalıktır. 

(Dostoyevski) 

 Felâket saatlerinde hepimiz birer yetim 

gibiyiz. (Andre Paul Antoine) 

 Felâket gibi hoca az bulunur. (Abdülhak 

Hamit Tarhan) 

 Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini 

davet etmenin en emin yoludur. (William 

Shakespeare) 

 En büyük felaket ölümdür. (Miguel de 

Cervantes) 

 İyimser insan, her felâkette bir fırsat, 

kötümser insan da her fırsatta bir felâket 

görür. (Çin atasözü) 

 Bu dünyada sadece iki çeşit felaket 

vardır,; biri amacına ulaşamamak, diğeri 

ise ulaşmak. (Oscar Wilde) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Her felâketten bir nimet doğar. Felaketin bir 

iyiliği varsa hakiki dostlarımızı bize tanıtmasıdır. 

Kişi neden sakınırsa başına o gelir. 

 

FELSEFE 

 

 Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir.  

(Ludwing Wittgenstein) 

 Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir. (Karl 

Jaspers) 

 Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. 

(Sokrates) 

 Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel 

bir çalışmadır. (Platon) 

 İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe. 

(Aristoteles) 

 Felsefe, mutlu bir yaşam sağlamak için, 

tutarlı eylemsel bir sistemdir. (Epikuros) 

 Felsefe, Tanrı’yı bilmektir ve gerçek 

felsefeyle, gerçek din özdeştir. 

(Augustinus) 



137 
 

 Felsefe, inanılanı anlamaya çalışmaktır. 

(Anselmus) 

 Felsefe, eleştiridir. (Campenella) 

 Felsefe, deney ve gözleme dayanan 

bilimsel veriler üzerinde düşünmektir. (F. 

Bacon) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Felsefe bir bilimdir ve felsefeyi kesin bir bilim 

yapmak için geometrik yöntemi metafiziğe 

uygulamak gerekir. Felsefe, göklerden yere 

inerek, beş duyuyla kavranan konularla 

ilgilenmelidir. Felsefe, bütün düşüncelerimizin 

duyumlarımızla, gerçek âlemden geldiğini 

kanıtlamaktır. 

  

FIRSATLAR-İMKÂNLAR 

 

 Fırsatlar da bulutlar gibidir; çabucak geçer 

gider.  (Hz. Ebu Bekir) 
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 Fırsat avuçlarımızın içindeyken ondan 

yararlanın. Yoksa avuçlarınızın içinde 

kayıp gider. (Napolyon) 

 Fırsat, karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım 

hızı ile gider.  (Hz. Ali) 

 Fırsatlar çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe 

yarar. (Fransız atasözü) 

 En büyük problemleri, en büyük fırsatlar 

olarak görmenin yolları vardır. (Anthony 

Robbins) 

 Fırsat, yaz bulutuna benzer. (Hariri) 

 Büyük adamları ortaya çıkaran biraz da 

büyük fırsatlardır. (Rousseau) 

 Güneş parlamaktayken ekinini biç. 

(Chamfort) 

 Bir kapı kapanırken öteki açılır. 

(Cervantes) 

 Fırsat herkesin ayağına gelir ama fırsatı 

değerlendiren azdır. (Bulwer Lytton) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Fırsatlar kapıyı hafif tıklatır; iyi bir dinleyici 

olmak lazım. Fırsat, akan su gibidir, uyanık ve 

tetikle olmak gerek… 

 

GELECEK 

 

 Yarın için en büyük hazırlık, bugünün 

işini gayet iyi yapmaktır. (Sir William 

Asler) 

 Geleceği satın alabilecek tek şey 

bugündür.  (Samuel Johnson) 

 “Yarın hep güzel olacak”  derler. Peki, 

bugün dünün yarını değil mi?  (Adil 

Maviş) 

 Sadece bugün için yaşamak hayvanlara 

mahsustur. (Buket Uzuner) 

 Gelecek, sonsuzluğa kadar gitse de saniye 

saniye yaşanır.  (Amin Maalouf) 

 Geçmiş günün olayları ile uğraşacağına 

geleceği düşün.  (Vehbi Koç)  
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 Korkunun kaynağı gelecekte yatar. Kim 

gelecekten kurtulmuşsa, korkacak hiç bir 

şeyi yoktur.  (Milan Kundera)   

 Geçmişler geleceğe, suyun suya 

benzemesinden daha çok benzer. (İbni 

Haldun) 

 Geçmişini bilmeyen, geleceğini de 

bilemez.  (Şeyh Edebali)  

 Bugün, dünün öğrencisidir. (Syrus)  

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Geçmişi değiştiremeyiz ama gelecek henüz 

elimizin içindedir. Hepimiz, geleceği iyi hesap 

etmeliyiz, çünkü ömrümüzün geri kalan kısmı 

gelecekte geçecektir. Gelecek de bir gün gelecek. 

Eskiden geleceği görmekten söz edilirdi. Şimdi 

artık geleceği yönetmek gerekiyor. 

 

GENÇLİK 

 

 Bakir bir genç adamdan daha saf bir varlık 

yoktur şu dünyada. (Vladimir Bartol) 
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 Gençlik pazuda değil, kafadadır. (İsmet 

Bozdağ)  

 Yoksul ve kimsesiz bir genç kızın yüreği 

aşkla dolmaya hazırdır. (Henore de 

Balzac) 

 Tahsilin gençliğe, eğlencenin de yaşlılığa 

ihtiyacı var. (Vladimir Bartol) 

 İnsan gençliğinde hata yapmazsa bir daha 

hiç yapmaz. (Peyami Safa) 

 Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, 

yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge 

bulamaz. (Seneca) 

 Gençliğin ruhunu işlenmemiş bir tarla gibi 

boş bırakırsanız, orada ısırgan ve ottan 

başka bir şey bulamazsınız. (Snellman) 

 İki şeyin elden gitmeden değerini anlamak 

zordur: Biri sağlık, öteki de gençliktir. 

(Hz. Ali) 

 Gençlik bahar, ihtiyarlık ise kışa benzer; 

öyle bir kış ki, arkasından bahar 

gelmeyecek… (Firdevsi) 
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 Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye 

yöneltir. (G. Wilhelm Leibniz) 

 

 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Gençlik, büyük nimettir. Ne yazık ki çoğunlukla 

bu nimetin, eldeyken kıymeti bilinmez. Bir bahar yelidir 

gençlik; gelir, geçer. Akıllı kişi, gençliğini iyi 

değerlendirir; öyle değerlendirir ki, yaşlandığında bu 

emeklerinin meyvelerini afiyetle yer. 

 

GÖNÜL 

 

 Cahilin gönlü dünyaya, arifinki Allah’a 

bağlıdır. (İbrahim Hakkı Erzurumi) 

 Gönül nuru olmayan gönül, gönül değildir. 

Bedende ruh yoksa topraktır. (Mevlâna) 

 İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar 

alçalmalıdır. (Cicero) 
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 Birinin gönlünü bir kere kırdın mı, sonra 

yüz türlü iyilik etsen de, o bir tek 

kırgınlığın öcünden sakın. (Sâdi Şirazi) 

 İnanmayan bir gönül, içinde kuş 

bulunmayan bir kafese benzer. 

(Abdülkadir Geylânî) 

 Kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. 

Çünkü sen, bedeninle değil, ruhunla 

insansın. (İmam-ı Gazali) 

 Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. 

Soldurma gönlün çiçeğini; sulamaya ibrik 

yok. (Yunus Emre) 

 Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri 

girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri 

giremezsin. (Hz. Ali) 

 Gönül bir aynadır; fazla ciddiyet onu 

paslandırır.  (Baharistan) 

 Kişi ancak gönül gözüyle görür. Göz, 

hiçbir şeyin özünü göremez. (Leo 

Buscaglia) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Gönül bir evrendir. Gözle görülmese bile, orada 

ne varsa dışa vurur. 

 

GÖZYAŞLARI 

 

 Ağlamayan gözden Allah’a sığınırım.  

(Hadis-i Şerif) 

 Gözyaşları yüreğin nemidir, kadının 

silahıdır, çaresizliğin simgesidir. (Şeyda 

Özoğul) 

 Yağmur, doğanın sevinç gözyaşlarıdır. 

(Amerikan atasözü) 

 Gözyaşları, düğümleri kördüğüm eder. 

(Ahmet Günbay Yıldız) 

 Hiç ağlamamış kimseye ağlayan olmaz. 

(Talat Said Halman)  

 Öz ağlamayınca göz ağlamaz.  (Türk 

atasözü) 

 Gözyaşları ile yıkanan yüzden daha temiz 

bir yüz olamaz.  (Shakespeare) 
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 Âşık Yunus eder âhı, gözyaşı döker 

günahı. (Yunus Emre) 

 En çabuk kuruyan, gözyaşıdır. (Marcus 

Tullius Cicero) 

 Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşımızla 

ödüyoruz. (Peyami Safa) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Sözlerin ve silahların anlatamadığını gözyaşları 

anlatır. Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. 

Ağlamak, insan olunduğuna bir işarettir. 

 

GURUR 

 

 Küçük insanların gururu büyük olur. 

(Yusuf Has Hacib) 

 Bütün büyük yanlışların altında gurur 

yatar. (Ruskin) 

 Alçak yerde tepecik, kendini dağ sayar. 

(Şinasi) 
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 Allah büyüklük taslayanları asla sevmez. 

(Nahl Suresi/23) 

 Başkalarının gururuna tahammül 

edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği 

içindir. (La Rochefaucauld)  

 Birçok kimse, kendilerinde bulunduğu 

halde, başkalarında gururu sevmezler. 

(Benjamin Franklin) 

 Büyük ve üstün insanın gururu yoktur ve 

ağırbaşlıdır. Küçük ise kendini beğenir ve 

ağırbaşlı değildir. (Konfüçyüs) 

 Gurur, aslında bir ipotektir; üzerinde 

bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil 

edilmelidir ki, o kabiliyetlerin hakiki 

değeri meydana çıksın. (Bismarck) 

 Gurur, insanı mutluluktan uzaklaştırır. 

(Lamartine) 

 Gurur edeni Allah alçaltır, alçak gönüllü 

olanı yükseltir. (Hadis-i Şerif) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Gurur, kıskançlık ve hırs insanların kalplerini 

ateşleyen üç ateştir. Gururdan doğan hülyalar, 

bedbahtlıklarımızın yegâne kaynağıdır. Balonların 

gururu, iğnelerle karşılaşıncaya kadardır. 

 

GÜÇ 

 

 Diğerlerini kontrol edenler güçlüdürler 

ama kendilerini kontrol edenler daha 

güçlüdürler. (Lao Tzu) 

 Sabırla nezaket birleşince güç doğar. 

(Leight Hunt) 

 Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, 

orada güçlü olmak isteğine rastladım. 

(Nietzsche) 

 Yalnız güç tarafından desteklenen güç, 

titremeye mahkûmdur. (Kossuth) 

 Güç süreklidir; ama gücün kazandığı 

zaferlerin ömrü pek kısa olur. (Lincoln) 
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 Gücü yaratan şey düşüncedir. (Pascal) 

 Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır. 

(Lord Acton) 

 Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar 

tehlikeli bir şey yoktur. (Phaedrus) 

 Dostu da severim düşmanı da. Çünkü dost 

gücümü, düşman ise ödevimi gösterir. 

(Schiller) 

 Kim kuvvetine aldanarak zayıfları hor 

görürse, onun kuvveti başına bela olur. 

(Beydeba) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Güç, akıl ve vicdanla beslendiğinde faydalı ve 

anlamlıdır. İnsan için kontrolsüz güç ise, 

felaketten başka bir şey değildir.  

  

 

GÜL 

 

 Gül yetiştirmek isteyen, dikenlerin kahrını 

çeker. (Hacı Veyiszade) 
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 Gülün dikene katlanması, onu güzel 

kokulu yaptı. (Mevlâna) 

 Gül sunan bir elde, daima bir miktar gül 

kokusu kalır.  (Çin atasözü) 

 Dikensiz gül yoktur; ama gülsüz pek çok 

diken vardır. (Arthur Schopenhauer) 

 Herkes bir şeyden hoşlanmaz ki. Kimi 

gider dikeni koparır, kimi gülü. (Seneca) 

 Vakitsiz açılan (açan) gül çabuk solar. 

(Türk atasözü) 

 Kadın kendi başına ne gül goncasıdır, ne 

de diken. Koklamasını bilirsen gül, 

tutmasını bilmezsen diken olur. (Refik 

Halid Karay) 

 Seher yelinden gül perişan olur, odun 

perişan olmaz. (Sadi Şirazi) 

 Güle kıymet verilmezdi, âşık ve maşuk 

olmasa… (Âşık Veysel) 

 Her insanın dikeni vardır, gülü vardır. 

Gülünü görecek, oradan seveceksin. (Esat 

Coşan) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Gül, aşkın sembolüdür. Gülün dikeni olduğu gibi, 

aşkın da acısı vardır. Dikeni göze alamayan gül 

dalını tutamaz. 

 

GÜLMEK 

  

 Bal da yiyoruz acı da. O halde tatlı kadar 

acıya da ihtiyacımız var. Gülmek de 

sinirlenmek gibi bir ihtiyaçtır. (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Gülmek, konuşmaktan daha iyi bir dildir. 

(Herald Bream) 

 Gülmesini bilmeyen dükkân açmasın. (Çin 

atasözü) 

 Güzel bir gülüş karanlığa ışık tutar.  (Rus 

atasözü)  

 Ağlamamak için her şeye gülerim. (Pierre 

Beaumarchais) 
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 Biz, çok güldüğümüzde, daha gülerken 

ağlayacağımızı düşünüp suratını asan 

insanlarız. (Ece Temelkuran) 

 Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin; 

belki de gülmeden ölürsünüz. (Victor 

Hugo) 

 Gülmesini bilmeyen bir insan, yalnız 

ihanet etmekle kalmaz, kendi hayatı bile 

bir ihanettir. (Thomas Carlyle) 

 Kaybolan gün, hiç gülmeden geçen 

gündür. (Nicolas Chamfort) 

 Ben ağlarken yanımda yoksan, ben 

gülerken gölge yapma. (Milan Kundera) 

 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden hüzün ve 

keder kışını defeder İnsan gülebildiği kadar insandır. 

Ancak; bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye 

güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız.  
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GÜLERYÜZ -TEBESSÜM 

 

 Güleryüz, altından anahtardır. (Bulgar 

atasözü) 

 Gülümsemek, fakirin sadakasıdır. (Hadis-i 

Şerif) 

 Güzellik kudrettir, kılıcı da tebessümdür. 

(Charles Reado) 

 Güleryüz göstermek, cömertlik yerine 

geçer. (Hz. Ali) 

 Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, 

gülümseyin. (Dale Carnegie) 

 Tebessüm, sözlere kanat takar.  (Jacques 

Gauthier)  

 Hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçme; 

üzgün olduğunda bile. Gülümsemene 

kimin, ne zaman âşık olacağını 

bilemezsin.  (G. G. Marquez)  

 Gülümseyenle, sevenle herkes iş yapmak 

ister.  (Muhammed Bozdağ)  
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 İyiliksever ve güleryüzlü olmak; insana 

servetten ve iktidardan daha çok saygınlık 

ve değer sağlar.  (Fenelon) 

 Güleryüzün düzgüne, allığa, bene, rastığa 

ne ihtiyacı var? (Hafız) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Güleryüz, insanlar arasındaki buzları çözer. İşleri 

kolaylaştırır, arkadaşlıkları pekiştirir. Tebessüm 

ateşinde erimeyen maden bulunmaz. Tebessüm, 

bedavadır; alanı mutlu eder, vereni üzmez. 

 

GÜNAHLAR 

 

 Günahın azını küçümseyip basit gören, 

büyüğüne yakalanır.  (Ahmet B. Asım) 

 Hanginiz günahsızsa, şu günahkâr kadına 

ilk taşı o atsın. (Hz. İsa) 

 Amellerin en faziletlisi, gizli günahları 

terk etmektir. (Antaki) 

 Günahlar, vicdanları paslandırır. 

(Mevlâna) 
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 Günahın azı olmaz. (Ömer B. Abdülaziz) 

 Fasık ve günahkâr kimselerle arkadaş 

olmaktan kaçın; çünkü kötülük kötülüğe 

kavuşur. (Hz. Ali) 

 Gülerek günah işleyen, ağlayarak 

cehenneme girer.  (Hadis-i Şerif) 

 Günahtan Sakınmak, tövbe ile 

uğraşmaktan kolaydır. (Hz. Ömer) 

 Bir günah işleyecek olursan, öyle bir yer 

seç ki, Allah seni günah işlerken 

görmesin. (Hatem-i Asam) 

 Günah arıya benzer, onun gibi ağzı ballı, 

fakat kuyruğu zehirlidir. (Hossea Ballon) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Günahlar tekrarlandıkça güçlenir, kökleşir. Her 

bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Günahın en 

tehlikelisi en basit ve masum gözükenidir. 

 

GÜVEN 
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 İnsanların güvenini kaybeden daha ne 

kaybetsin?  (B.Syrus) 

 İnsanların güvenini kaybetmektense para 

kaybetmeyi tercih ederim.  (Bosch) 

 İtimat edilmek sevilmekten daha büyük 

iltifattır. (George Mocdonold) 

 Hiçbir şeye güvenme, diyen insana 

güvenme. (Türk atasözü) 

 Ayarı bozuk olanın tartısına güven olmaz. 

(Hâkim Sinani) 

 Her güvenin sonu gaflettir. (Peyami Safa)  

 Sevdiğin kadına güvenmenin lezzeti hiçbir 

şeyde yok. Bunu yaşayan bunun esiri olur. 

(Ahmet Altan) 

 Ağaca dayanma kurur, insana güvenme 

ölür, duvara dayanma yıkılır. Türk 

(atasözü) 

 Kendine güvenmek, başarının birinci 

şartıdır. (Emerson) 
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 Her zaman güvensizlik göstermek; her 

zaman güvenmek kadar büyük bir 

yanlışlıktır. (Goethe) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Güven, huzurun kayağıdır. Bununla birlikte, 

sınırsız ve savunmasız güvenden çok kontrollü bir itimat 

daha akıllıcadır. Zira güven, kontrole engel değildir. 

Başkalarına güvenmeyenin kendisi de güvensizdir. 

Kendisine güvenemeyen bir başkasına da güvenemez. 

 

GÜZEL KONUŞMAK 

 

 Güzel konuşmak için bir tek yol vardır; 

dinlemeyi öğrenmek. (Christopher 

Morley) 

 Konuşmalarda insanları etkileyen 

tavırlardır, sözcükler değil. (Elbert 

Hubbort) 

 Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri 

terk etmektir. (Hz. Ebubekir) 
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 İnsan, nasıl konuşacağını hep 

karşısındakinden öğrenir. (Leo Buscaglia) 

 Filozof, bir insanı bir sözüyle 

kaybetmeyendir.  (Hasan Ali Yücel) 

 Konuşma sanatını bilen adam, 

düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat 

söylediklerini düşünür de söyler. (Aristo) 

 Konuşmaların en önemlisi, kendi 

kendimizle konuşmamızdır, ama bunu her 

zaman ihmal ederiz. (Oxemsirn) 

 Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi 

için en kısa ve en emin yoldur. (La 

Bruyere) 

 Konuşma, insanın aklını kullanma 

sanatıdır. (Eflatun) 

 Çok önemli, az konuşmalı, her soruya 

cevap vermemelidir. (Martin Luther) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Güzel konuşmak bir sanattır. İnsanlar 

karşısındakini kendini anlatarak değil, onları dinleyerek 
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etkileyebilir. Hem çok, hem iyi konuşmak beliğlerin, 

hem az hem iyi konuşmak hekimlerin, hem çok hem fena 

söylemek ahmakların, hem az hem fena söylemek 

budalaların işidir. 

 

GÜZELLİK 

 

 Süt ve bal renginde bir ten en yüksek 

bilgiye benzer. (Vladimir Bartol) 

 Huyu çirkin olan güzelin kahrı çekilmez. 

(Hekimoğlu İsmail) 

 Güzelliğine güvenme bir sivilce çıkar. 

Malına mülküne güvenme bir kıvılcım 

yakar. (Türk atasözü) 

 Güzelliğin bütün sırrı sır olmasındadır. En 

büyük bayağılıklar bile gizlendikçe güzel 

görünür. (Peyami Safa) 

 Güzellik, çoğu zaman kusurları örten bir 

örtüdür.  (Henore de Balzac) 

 Güzellik, bakan gözdedir.  (Osman Nuri 

Ekiz) 
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 Güzel olan sevgili değildir; sevgili olan 

güzeldir. (Tolstoy) 

 Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk 

olmasa… (Âşık Veysel) 

 Güzellik, kısa süren bir saltanattır. ( Victor 

Hugo) 

 Güzellik, biraz da gurur ister. (Yavuz 

Sultan Selim) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Güzellik, sizin görünüşünüzde olduğu kadar, size 

bakanın gözlerindedir. Hiçbir güzellik, ne kadar olgun, 

ne kadar süzülmüş olursa olsun gençliğin diriliği, 

dinamizmi, masumiyeti, değişmeye açıklığı kadar çekici 

olamaz. Dış çirkinlik, kalp güzelliğine engel değildir. 

Aksine dış güzellik, iç güzelliğe yol açıcıdır. Güzellik 

kaybolur, fazilet devam eder. 

 

HADDİNİ BİLMEK 

 

 İnsan iki şeyi bilmelidir; biri haddini biri 

de hesabını.  (M. Akif Ersoy) 
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 Haddini bilen kimse, hakaret görmez.  

(Hz. Ali) 

 Senden iyilere yerini vermesini bil. 

(Terence) 

 Küçük balıklar sahile yakın durmalıdır. 

(Benjamin Franklin) 

 Salim bir kafa istiyorsanız, kâinatın 

idareciliğinden istifa ediniz. (Larry 

Eisenberg) 

 İnsan düşeceği yere çıkmamalı. (Alain) 

 Haddini bilen insanların kadrini bilmek 

lazım. (Sait Köşk) 

 Acziyet, ümitsizliğe sevk eder. Gurur ise, 

haddini bilmezliğe...  (Blaise Pascal) 

 Rabbini bilen haddini bilir.  (Ali Suad) 

 Bin yıl da okusam, ne bilirsin diye sorsalar 

bana: Haddimi bilirim!   (Mevlâna) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Haddini bilmedikten sonra çok şey bilmek, bir 

şeye yaramaz. Suskunluk kimseyi yanıltmasın; çünkü 

susan konuşursa kimse kaldıramaz. 

 

 

 

 

HAK 

 

 Haklının sebatı inat değildir. Muallim 

Naci 

 Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi 

mümkün değildir. Tolstoy 

 Hak bellediğin bir yola yalnız da olsa 

gideceksin. (Tevfik Fikret) 

 Haklı olan bir iddia, er geç muzaffer olur. 

(J.Simon) 

 İnsan dünyada bir Hak'dan, bir de haksız 

olmaktan korkmalıdır. (Abdülhak Hamid 

Tarhan) 
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 Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, bir 

insanı bir ordu içinde bile güçlü yapar. 

(A.Hamdi Tanpınar ) 

 Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan 

daha acıdır. (Socrates) 

 Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten 

evladır. (Eflatun) 

 Adam, aldırma da geç git, diyemem, 

aldırırım. Çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım. 

( Mehmet Akif ) 

 İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada 

sanır; oysa hak ile güç pek az birleşirler. 

(Joseph Rouse) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden 

gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman 

daha iyidir. Haksızlara itiraz etmeyenler, onlardan 

gelecek her kötülüğe katlanmalıdır. 

 

HAKSIZLIK 
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 Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan 

daha acıdır. (Sokrates) 

 Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü 

haksızlık karşısında susan, dilsiz 

şeytandır. Ve hakkınızla birlikte şerefinizi 

de kaybedersiniz. (Hz. Ali) 

 Haksızlık, sonsuza kadar hükmedemez. 

(Seneca) 

 Aşırı kanun, genelde aşırı adaletsizlik 

demektir. (Terence) 

 Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese 

karşı yapılmış bir tehdit demektir. 

(Montesguieu) 

 En sert kanun, bazen en ciddi haksızlığa 

dönüşebilir. (Benjamin Franklin) 

 Bana yapılan haksızlık, bana hiç bir 

şekilde ona haksızlık yapma hakkını 

vermez. (Arthur Schopenhauer) 

 Hayatlarını gözden geçirip birçok 

haksızlık ettiklerini gören kimseler, 

çocuklar gibi sık sık uykudan uyanır, 
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ürker, kötü bir bekleyiş içinde yaşarlar. 

Hâlbuki hiçbir zaman haksızlık 

etmediklerini bilenlerde daima tatlı bir 

umut vardır. (Platon) 

 İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada 

sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler. 

(Jospeh Roux) 

 Sultan, haksız olarak bir köylüden bir 

yumurta alsa, adamları köylünün tüm 

tavuklarını alır. (Sadi) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün 

insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.  

Haksızlığı her kabul ediş, daha büyüğünü 

doğurur. Haksızlık her zaman haksızlıktır; kim yaparsa 

ve ne zaman yapılırsa yapılsın...  

 

HAKİKATLER-GERÇEKLER 
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 Gerçeği insanların ölçüleri ile değil, 

insanları gerçeklerin ölçüleri ile tanı. (Hz. 

Ali) 

 Gece hırsızın, ışık hakikatin dostudur. 

(Shakespeare) 

 Gençlere hayalleri gerçek görünür. Önemli 

olan, onlara gerçeğin ne olduğunu 

anlatmaktır. (Bossuet) 

 Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama 

ondan uzaklaşmak için binlerce yol vardır. 

(La Bruyere) 

 Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. 

(İ. Habip Sevük) 

 Gerçeği her zaman savun; anlayan olmasa 

bile vicdanına karşı hesap vermekten 

kurtulursun. (Wells) 

 Gerçeğin ömrü sonsuzdur. (F.Herczeg) 

 Gerçek ağır başlıdır. (Stendhal) 

 Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük 

düşmanı tarafgirlik ve en sadık arkadaşı da 

alçakgönüllülüktür. (C.C. Cotton) 
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 Gerçek, gecikmeyi sevmez. (Seneca) 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Hakikat, insanın hayat yolculuğundaki en sağlam 

dayanağıdır. İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi 

görünen şeylere inanırlar. Acı da olsa hakikat 

ilacını içmek gerek… 

 

HARAM-HELAL 

 

 Haram lokma kanı bozar. (Zeki Soyak) 

 Helal ile beslersen çocuğunu, hürmet ile 

öder borcunu. Haram ile beslersen onu, 

hakaret ile öder borcunu. (Necip Fazıl 

Kısakürek) 

 Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit 

helali terk ederdim.  (Hz. Ebubekir) 

 En evvel lazım olan helal yemektir. 

Mideye helal girerse, organlara güzel huy 

kuvveti verir. Haram ise, ne kadar uğraşsa, 

salih amel yapamaz.  (Abdülhakim 

Arvasi)  
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 Haram yoldan çok kazanmak, rızkın 

bereketini yok eder.  (Caferi Sadık)   

 Malın helali de biter, haramı da... Ama bu 

yüzden kazanılan sevap ve günah kalır.  

(Abdurrahman El Evzai)  

 Bir paranın nereden geldiğini görmek 

istiyorsan; nereye gittiğine bak. (İmam-ı 

Azam) 

 Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur. (Hz. 

Ali)   

 O adamın haline hayret ederim ki, 'hasta 

olacağım' korkusu ile helal gıda 

maddelerinden perhiz eder de, ateşe 

gireceğinden korkup, isyandan sakınmaz.      

(İbni Şübrüme) 

 Helalin hesabı, haramın da azabı vardır.  

(Hz. Ali) 

   

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Haramdan mal yığmak, balon gibidir. Şişer şişer; 

birden patlar.      
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HASET-KISKANÇLIK 

 

 Hasetten şiddetle kaçının. Çünkü 

kıskançlık ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi 

sevapları da yer bitirir. (Hadis-i Şerif ) 

 Kıskançlığın ateşiyle yananlar başkalarını 

da yakmayı isteyeceklerdir. (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Az bela sanma efendi hasedi, mahveder 

hâsidi kendi hasedi.  (Muallim Naci) 

 Haset erbabının vücudu zinde olsa bile, 

ruhu hastadır. (Ali Emiri) 

 Haset, sarılmış nefse bir müziç yılandır; ki 

çıkmaz, çıkmadıkça can cesetten. (Namık 

Kemal) 

 Haset, itfaiyesi olmayan ömürlük bir 

yangındır. (A.Şeref Güzelyazıcı)  

 Hasedin, karnı doymaz, cebi dolmaz, 

ağrısı dinmez. (Cenaba  Şahabeddin)  

 Dört şey çaresizdir; hasetle karışık kin, 

tembellikle birlikte fakirlik, ihtiyarlıkla 
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beraber hastalık, yaşlı bir kadınla evlenen 

genç erkek. (G. Le Bon)  

 Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, 

senin haline de bakıp kıskanan çok kişi 

vardır. (Russiy Rubutin) 

 Bütün kötü iptilâların en kirlisi, 

kıskançlıktır. (A.Stringlberg) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Hasetlikten dolayı, sana düşman olanın 

düşmanlığından başka, her düşmanlığın giderilmesi ümit 

edilir. Kıskançlığı bırak ki, üzüntüden kurtulasın.  

 

HASTALIK 

 

 Acının ve hastalığın erişmediği ölümlü 

yoktur. (Euripides)  

 Bir hastayı tedavi eden doktordur, 

kurtaran hastabakıcı. (Victor Hugo)  

 Hasta ziyaretinin makbulü, kısa olanıdır. 

(Tavus)  
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 Hastalar sağlamlardan daha çok yaşar. 

(Theodor Fontane)  

 Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider. 

(Paul Heyse)  

 Hastalık, ölümün hizmetçisidir. (Francis 

Rous)  

 Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidirler. 

(Thomas Fuller)  

 Hastalık, her şeyden ziyade, sağlığı korur. 

(Goethe)  

 Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. 

(Thomas Fuller)  

 Hastalık, ölümün hizmetçisidir. (Francis 

Rous)  

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Vücudun hasta olmaması, vücut esenliği her 

şeyden önemlidir. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek, bir 

şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak 

şarttır. Her şeyiniz var, ama ondan istifade edecek 
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durumunuz yoksa neye yarar? Sağlık gibi dost, hastalık 

gibi düşman yoktur. 

 

HATALAR-KUSURLAR 

 

 Hata değil, çare bulun.  (Henry Ford) 

 Ceviz çürüksüz olmaz.  (Türk atasözü)  

 İnsanların da devletlerin de yaptıkları 

hatalar cezasız kalmaz. (İsmet Bozdağ) 

 Öyle hatalar yaparsın ki, yazmaktan çok 

silmeye vakit harcarsın. (Jean Jaggues 

Rousseau) 

 Hata yapmaktan korkan bir insan hiçbir 

şey yapamaz. (Abraham Lincoln) 

 Hataları kendisine söylenmeyen adam, 

ayıbını hüner sanır. (Sâdi) 

 Hata yapmak bir şey değildir, yanlışı 

unutmak kötüdür. (Konfüçyüs) 

 Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey 

yapmayan insandır. (W.Connor Magee) 
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 Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri 

ölmüştür, öteki ise henüz doğmamıştır. 

(Çin atasözü) 

 Herkes hata yapabilir; ama ahmaklar 

hatalarına bağlı kalır. (Çiçero) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsanlar yanlış yapabilirler. Yanlışlarını 

anlayabilenler büyük insanlardır. İnsanlar küçük dahi 

olsa hatalarının yüzlerine vurulmasından hoşlanmazlar. 

Dünün hataları yarının deneyimleridir. Yanıldıklarını asla 

kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır. 

 

HAYAT  

 

 Bir değirmendir bu dünya öğütür bizi. 

(Cahidi) 

 İnsan ancak yaşadığı kadarını görür; 

gerçek hayatında veya rüyalarında 

yaşadığı kadarını... (Cemil Meriç) 

 Hayat doğrudan doğruya zamana bağlıdır. 
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 Irmak kenarında otur ve hayatın akışını 

seyret.  (Hafız Şirâzi) 

 Hayat bolluktur, çölse ölüm... (Wolfgang 

Günter Lerch) 

 Hayat küçük mutluluklardır. (Murathan 

Mungan) 

 Hiçbir roman, yaşanmış olan bir hayat 

kadar güzel olamaz. (Hekimoğlu İsmail) 

 Hayat, bir ziyafet sofrasıdır ama bu 

sofrada bazıları yine de açlıktan ölür. (Leo 

Buscaglia) 

 Hayatımızın kalitesi hücrelerimizin 

kalitesine bağlıdır. (Anthony Robbins) 

 Hayat, kullanmasını bilmeyenler için çok 

tehlikeli bir silahtır. (Ahmet Günbay 

Yıldız) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

En değerli şey hayattır. Hayatın olduğu yerde 

umut vardır. Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez. 

Hızlı yaşamanın ötesinde, hayatın bir anlamı olmalıdır. 
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İnsanlar, günlük hayatın koşuşturmacası içinde hayatın 

heyecanını kaçırırlar. Hayatın sırrı kimseye benzemeden 

herkes olabilmektir.  Hayat doğrudan doğruya zamana 

bağlıdır. 

 

HAYALLER 

 

 İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. (Ziya 

Paşa) 

 İnsan hayatında hayaller nerede başlar, 

gerçekler nerede sona erer? (Vladimir 

Bartol) 

 Büyük şeylerin hayali ile yaşa; hiç 

olmazsa daha küçük şeyleri yapmak 

imkânı bulursun. (J. Bernard) 

 Düşlerinizi kovmayın, çünkü onlar gidince 

belki siz kalırsınız ama artık 

yaşamıyorsunuz demektir. (Mark Twain) 

 En büyük işler, büyük hayaller kurma 

özelliği olan insanlarca başarılmıştır. 

(William Russell) 
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 Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. 

(Hayali) 

 Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu 

ölçüde hayal gücü artar. (Stefan Zweig) 

 Hava için gök gürültüsü neyse, insanın 

ruhu için hayal kırıklığı da odur. (Schiller) 

 Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir. 

(Albert Einstein) 

 Hayal gücü, ruhun gözüdür. (Joubert) 

 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Hayali kuvvetli olan ama bilgisi olmayan 

kimsenin kanatları vardır. Fakat ayakları yoktur. Hiçbir 

şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. 

İnsan, âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Hayaller zor 

ölür ve hayal gücünün olmadığı yerde insanlık yoktur. 

                           

 

HEDİYE-HEDİYELEŞMEK 
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 Hediyeleşmek, sevgiyi artırır, kalpteki 

kötü hisleri gider. (Hz. Muhammed, s.a.v.) 

 Birbirinize yiyecek ve hediye verin. Bu, 

rızkınızda genişlik hâsıl eder. (Hz. 

Muhammed, s.a.v.) 

 Bir hediyeyi verirken davranışımız, 

hediyenin kendisinden çok daha büyük 

anlam taşır. (Pierre Corneielle) 

 Toplum, asıl yeteneklilerden çok; sözde 

yeteneklileri ödüllendirir. (La 

Rochefaucauld) 

 Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli 

hediye, ne altındır, ne de mücevher. 

Yalnız kendimizden bir küçük parça... 

(Emerson) 

 İnsan, hediyesini kalbiyle beraber 

vermezse onun ne değeri vardır? (Charles 

Tschopp) 

 Ne verildiği değil, nasıl verildiği 

önemlidir. (Corneille) 
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 Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler 

sevgi meydana getirir. (Lichterberg)  

 Güzellik, tabiatın kadınlara verdiği ilk 

hediye, aynı zamanda geri aldığı ilk 

şeydir. (Şili atasözü) 

 Çam sakızı, çoban armağanı… ( Türk 

deyimi) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

 

Hediye alışverişinin altında gönül alma, 

fedakârlık yapma, sevindirme, mutlu etme, maddi ve 

manevi destek sağlama, iyilik, tokgözlülük, cömertlik 

gibi duygu ve düşünceler vardır. Hediyeyle gönül alınır, 

kırılan kalpler onarılır, sevgi ve saygı ifade edilir. 

 

 

HIRS-İHTİRAS 

 

 Hırs, hasaretli bir küfrandır.  

(Bediüzzaman) 
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 Çok kazanmak isteyen kaybeder. (La 

Fontaine)  

 Hırs, bazen akıllı adamın bile gözünü kör 

eder. (Sâdi) 

 İhtiraslı kimse, bütün dünyaya sahip olsa 

yine fakirdir.  (Hz. Ali) 

 Mal hırsına kapılan kimse, çok malı 

bulunsa da fakirdir.  (Haris Muhasbi) 

 Hırs ile dünyayı dolaşan kimseye haber 

ver; insanı kanaat zengin eder. (Sâdi) 

 Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç 

görmezler. (Benjamin Franklin) 

 İnsanoğlu kocar da onda iki huy, hırs ve 

tül-i emel gencelir. (Hadis-i Şerif) 

 İnsanların hırsı ve tamahı, mesut 

olmamalarının tek sebebidir. (Fenelon) 

 Hırs ve para düşkünlüğü, belki de bütün 

diğer ihtiraslardan daha fazla suç 

sebebidir. (Aristoteles) 

  

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular 

sona erer. Hırs hastalıktır. Hırs ve ihtirasın başladığı 

yerde güzel duygular sona erer. Hırsın bittiği yerde ise 

saadet başlar.  

 

HIRSIZLIK 

 

 Hırsızlığın çirkinliği, çalman şeye göre 

değişmez ki, ha altın çalmışsın, ha bir 

iğne...    (Montaigne) 

 İnsanın hırsız olup olmadığı suç 

ortağından sorulmaz ki. (C. Marloive) 

 Hırsız, çalmak fırsatı bulamazsa ne kadar 

namuslu olduğunu düşünür.  (Tevrat) 

 Küçük hırsızları asıp yok ederler. 

Büyükleri çok ilerlemiştir ki, ülkeyi ve 

sarayları yönetiyorlar.  (J. W. Goethe) 

 Hırsızın da malını çalan bulunur. (Alain) 

 Bir kısım insan aç olduğu için değil, hırsız 

olduğu için çalar. (W. S. Maugham) 
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 Hırsıza inanmak, köpeğe peynir tulumu 

ısmarlamaktır. (Türk atasözü) 

 Hırsız evden olursa öküz bacadan çıkar. 

(Türk atasözü) 

 Sizden öncekiler, nüfuzlu biri hırsızlık 

yapınca, serbest bırakırlar, güçsüz biri 

hırsızlık yapınca, ona ceza verirlerdi. Bu 

yüzden helak oldular. ( Hadis) 

 

 Yavuz hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır. (Türk 

atasözü) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Mal ve eşyanın, değerli veya değersiz olması fark 

etmez. Çalınan şeyin küçük veya büyük olması da 

önemsizdir. Hırsızlık, izinsiz bir mal veya eşyanın 

alınması ve kullanılmasıdır.  Önemli olan o kötü olayın 

işlenmesidir. Hırsızlık, çalışıp alın teri ile kazanma 

şevkini kırar. Kişinin haram kazanç ile yaşamasını sağlar. 

Toplumda, okulda,  mahallede güven ve dostluğu 

zedeler. 
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HUY-ALIŞKANLIK-KARAKTER 

 

 İnsan huy hırsızıdır. (Kınalızâde Ali 

Çelebi) 

 Alışkanlık insanın ikinci huyudur. 

(Montaigne) 

 Alışkanlık bir halata benzer. Her gün bir 

lifi örer ve sonunda onu kopamayacak 

kadar güçlü yaparız. (Horace Man) 

 Alışkanlık demirden gömlektir. (Çek 

Atasözü) 

 Alışkanlıkların zincirleri önce 

duyulmayacak kadar hafif sonrada 

kırılmayacak kadar güçlü olur. (Benjamin 

Franklin) 

 Bütün cihanı araştırdım iyi huydan daha 

iyi bir liyakat görmedim.(Mevlâna) 

 Göçebeliğin kabalığı, madeni hayatın 

inceliklerinden öncedir. İnsan 

alışkanlıklarının oğludur. (İbn-i Haldun) 
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 Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter 

birleşince harikalar ortaya çıkar.(Goethe) 

 Her insanın üç türlü karakteri vardır; Belli 

ettiği karakter, sahip olduğu karakter sahip 

olduğunu sandığı karakter.(Alphonce 

Karr) 

 İnsanın asıl karakteri eğlencesi ile 

anlaşılır. (Reynold) 

 

 Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Üzüm üzüme baka baka kararır. Her zaman bir 

arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy 

aşılar. Herkes kendi karakterine göre davranışta bulunur. 

Bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel 

niteliklerle artar. Bir kimse, beden yapısı, zenginlik vb. 

konularda kendisine uyanı bulabilir ama huyu kendisine 

uyan bir kimseyi kolay kolay bulamaz. İnsanı 

alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek çok zordur. 

İnsanın yüzü, içinin aynasıdır, güler yüz hoşgörülü, iyi 

niyetli, uyuşma eğilimli, temiz yürekli kişilerde bulunur; 

içinde kötülük bulunan kişinin duyguları da yüzüne 

vurur, kendisini çirkinleştirir. 
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HUZUR - HUZURSUZLUK 

 

 Herkesin huzurunu kendi rahatına tercih 

eden kimseye ne mutlu.. Hüner sahipleri, 

başkalarının gamını çekmekten kendi 

keyiflerine bakamamışlardır.  (Sadi)  

 Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir 

günahın cezası, huzur ise bir ibadetin 

karşılığıdır.    (Mevlâna) 

 Huzur bulmaz gayriyi elbet huzursuz 

eden; hüznü muâşerettir insana huzur 

veren.    (Sabri) 

 İnsanlar büyük hırslar gütmesinler, küçük 

şeylerle pekâlâ mesut olurlar. (Henry 

Longfelow) 

 Huzuru kendi içimizde bulmazsak, başka 

yerlerde aramak boşunadır. (La 

Rochefoucauld)  

 Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde 

haset ve kin tutandır. (İmam Şafii) 
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 Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun 

huzuru sadece yalnızlıkta bulunur. (Arthur 

Schopenhauer) 

 Sessizlik ağacında huzur meyveleri yetişir. 

(Arthur Schopenhauer) 

 Deha ile huzur bir araya gelmez. (Leonid 

Andreyev) 

 Gerçek saadet, insanın aldıklarında değil, 

verdiklerinde gizlidir. (Chrysos Tomus) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan 

azâbı ile beraber olan zenginlikten bin kere; bin daha 

iyidir. Gerçekte asıl cennet bu hayat yolundaki bir anlık 

huzurdur. Evdeki huzur, zenginlik budur. İki cihanda 

huzur istersen, münakaşa ve tartışmayı terk et. Dünyada, 

şükrü, sabrı ve tevekkülü olmayanlar, huzur ve saadet 

bulamazlar. 

 

 

 

İBRET ALMAK 
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 İnsan düşünce sahibi olursa her şeyden bir 

ders alır.  (Süfyan B. Uyeyne) 

 Benim halim sana, senin halin bana ibret...  

(Hasan Nail Canat) 

 İbret alınacak şey ne kadar çok, ibret alan 

ise ne kadar az. (Hz. Ali) 

 Olmamış şeyleri soracağına, olmuş 

şeylerden ibret al. (Hz. Ömer) 

 Saçının ağarmasından ibret almayana, 

nasihat kâr etmez. (Abdülaziz Bin Ebu 

Revvad)  

 Kuş, başka bir kuşu tuzağa düşmüş 

görünce; taneye yaklaşmaz. Sen 

başkalarının başına gelen hatalardan ibret 

al ki; başkaları senden ibret almasın. (Sadi 

Şirâzi) 

 Bak, ibret al yere düşen yaprağa; o da 

eskiden yukarıdan bakardı toprağa. 

(Mevlâna) 
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 Allah’ım suskunluğumu tefekkür eyle. 

Baktığımda ibret alayım. Dilimi zikir eyle, 

hep seni anayım. (Talha bin Musarrif) 

 Fikir sahibi her şeyden ibret alır. (Hz. Ali) 

 İbret ve ders alın, sizden öncekilerde sizler 

için birçok ibretler vardır. (Hadis) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dünya bir ibret sahnesidir. Ders alana ne mutlu! 

 

İDEALLER 

 

 İdealler konuşulmaz yaşanılır. (İsmet 

Bozdağ) 

 Yüksek idealler eğer işe yarıyorsa iyidir. 

(Anthony Robbins) 

 Kimseye idealleri için para ödemezler. 

(Murathan Mungan) 

 Bir insan, hangi limana ulaşmak istediğini 

biliyorsa, onun için her rüzgâr uygundur. 

(Seneca) 
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 İdealler yıldızlar gibidir. Onları tutmak 

mümkün olmaz. Karanlık gecelerde 

yolumuza onlar rehberlik ederler. (Fransız 

atasözü) 

 Büyük insanların idealleri, sıradan 

insanlarınsa hevesleri vardır. (Washington 

Irving) 

 İnsanoğlunu ihtiyarlatan, geride bıraktığı 

yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. 

Yıllar cildi buruşturur; fakat idealsizlik 

ruhu öldürür.  (General Mc. Arthur) 

 Bazı idealler o kadar değerlidir ki, o yolda 

mağlup olman bile zafer sayılır.    

(Xsentius) 

 Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, 

odundur. (Necip Fazıl) 

 İdeal denilen şey bir yıldıza benzer, ona 

hiç bir zaman yetişenleyiz; ama tıpkı 

denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu 

gösterir.  (Cari Schutz) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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İdealsiz bir insan, rotasız bir gemiye benzer. 

Nereye gideceği belirsizdir. Belirsizlik ise, kişiye 

huzursuzluk verir. İnsan inançları ve idealleri için yaşar. 

Büyük insanların idealleri de büyük olur.  

 

İFTİRA 

 

 Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, 

o sözü söyleyen gibidir.  (Hz. Ali) 

 Deniz, taş atmakla bulanmaz. (Türk 

atasözü) 

 İftira, kılıçtan daha zalim bir silahtır. 

(Fielding) 

 Bir iftira, başka iftiralar doğurur ve 

yerleştiği yerde ebediyen kalır. 

(Shakespeare) 

 İftira, eşek arısına benzer; onu ilk vuruşta 

öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak 

daha iyidir. (Bernard Shaw) 

 İftira kötü köpek gibidir; kaçanın ardından 

ürür, pervasızlıkla yüzüne baktın mı, 

sesini keser. (G. Csiky) 
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 İkiyüzlülüğü, dalkavukluğu beceren, 

iftirayı da becerir. (Napolyon) 

 İnsan, genellikle başkasına sürmek istediği 

çamura bulanır. (Cenap Şahabeddin) 

 İnsan iftirayı ancak önem vermemekle 

yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir. 

(The Circle) 

 İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan 

daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini 

şaşırmaz. (Süfyan Es-Sevri) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İftira, büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan 

söylemek de vardır ki, yalan, her dinde haramdır. İftirada 

bir insanı incitmek vardır. Bunlardan başka, iftira etmek, 

yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep 

olur. İftira atan kimse, kendini zehirlemiş demektir. 

 

İLETİŞİM 

 

 Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları 

paylaşanlar anlaşabilirler.  (Mevlâna) 
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 Düşmanlarınızla öyle iyi geçinin ki, 

düşmanlarınız ölümünüze ağlasınlar. (Hz. 

Ali) 

 Görüşlerinde çok ısrar edenler, 

anlaşabilecek çok az kişi bulurlar. (Lao 

Tzu) 

 Fikrini asla değiştirmeyen kişiler, zihin 

sürüngenlerini beslerler. (W.Blake) 

 Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların 

gücünü anlayamazsınız. (Konfüçyüs) 

 İnsan, ancak anladığı şeyleri duyar. 

(Goethe) 

 İnsan, aynı huyu taşıyan insanlarla iletişim 

kurarsa, bu iletişim sayesinde hem cömert, 

hem de cömert insanlara daha yakın olur. 

(Cicero) 

 Mütevazı bir insanla diyalog kurmak, âlim 

olduğu halde kendini beğenmiş bir insanla 

diyalog kurmaktan daha iyidir. (Cullen) 

 Nasıl davranırsan tıpkı ayna gibi sana öyle 

geri yansır. (Goethe) 
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 Görüşme adabını bilmeyen kişi alim bile 

olsa, gerçek kişiliğini gösteremez. (Liard) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Sağlıklı iletişimi sağlıklı beyinler kurarlar. Ne 

kadar iyi iletişim kurarsak o kadar insanlar üzerinde 

etkimiz artar. İnsanlara anlatmak istediklerimizi 

iletişimin en büyük silahı olan üslubumuzu kullanarak 

yapmalıyız. İnsanlarımızı insan olduğundan saygı 

duyarak iletişimi kurmak bizleri ve toplumumuzu 

istediğimiz seviyeye çıkaracak tek ve net bir araç olarak 

görmek zorundayız. Bu nedenle, sabırlı olun ve 

karşınızdaki insanın iletmeye çalıştığı mesajına saygı 

duyun. Konuşan kişiye dikkatinizi verin, dikkatinizi 

dağıtacak başka şeylerle ilgilenmeyin. Konuşan kişinin 

söylediklerini, zaman zaman kendi cümlelerinizle 

özetleyin ve karşınızdan teyit alın. Önyargısız dinleyin. 

Herkesten yeni bilgiler edinebilirsiniz. Egonuzu ön plana 

çıkarmayın. Egosu kuvvetli kişiler, kendilerini konuşan 

kişiden daha üstün görüp, onun söylediklerini 

dinlemeyebilir. 
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İLİM 

 

 İlim ve sanat, takdir edilmediği ülkeden 

göç eder. (İbn-i Sina) 

 İlim yükseltir, cehalet alçaltır.  (Ebu 

Hasan Cûsukî) 

 İlim cesaret verir, cehalet küstahlık! 

(Terre) 

 İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen 

korursun, ilim ise seni korur. (Hz. Ali) 

 İlim, Çin’de bile olsa, gidip alınız. (Hadis) 

 İlim, iyi zamanlarda servet, kötü 

zamanlarda sığınak ve iyi bir yol 

göstericidir. (Aristo) 

 Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve 

kâğıttır. (James Howell) 

 Bütün bildiğim şey, bir şey bilmediğimdir. 

(Sokrates) 

 İlmini de saatin gibi iç cebinde sakla ve 

yalnızca ona sahip olduğunu göstermek 
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için onu sık sık ortaya çıkarma. 

(Chesterfield) 

 İlme karşı duyduğumuz ilgi öyle bir 

susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla 

susarız. (Laurence Sterne) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İlim, Allah rızası için öğrenilmeli, onunla amel 

edilmeli, bilmeyenlere öğretilmeli, soranlara cevap 

verilmeli ve mal, şöhret, makam ve mevki elde etmek 

için alet edilmemelidir.  

Bir âlim, bildikleri ile amel etmez ise, ilmi 

öldürmüş; kendisi amel eder de, başkalarına öğretmez ise 

ilmi hapsetmiş; öğrenir, amel eder ve başkalarına 

öğretirse onu diriltmiş olur. 

 

 

 

 

 

İNANMAK 
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 İnandığı işi yapan insanın enerjisi asla 

tükenmez. (Goethe) 

 Kendini Hak ile meşgul etmezsen, batıl 

seni işgal eder.  (İmam Şafiî) 

 Kadın duyduğuna inanır, erkek 

gördüğüne. (Marcel Achard) 

 İnanmak istemeyeni hiçbir mantık 

inandıramaz. (Cenap Şahabeddin ) 

 Umumiyetle insanlar, arzu ettikleri şeylere 

kolayca inanırlar. (Sezar)  

 İnsanların kendi ruhlarından mutlaka silip 

atmaları gereken iki şey; imansızlık ve 

bencilliktir. (Epictetos) 

 İnanç, görmediğime inanmaktır. Bunun 

mükâfatı da inandığımızı görmektir. (St. 

Augustine) 

 Kâinat yaratıcısına olan inanç, ilmi 

araştırmanın en kuvvetli ve en muharrik 

gücüdür. (Albert Einstein ) 

 En kolay şey, insanın kendisini 

aldatmasıdır; çünkü bir insan genellikle 
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istediği şeyin gerçek olduğuna inanır. 

(Demosthenes) 

 İnsanlar, kulaklarına gözlerinden daha 

fazla inanırlar. (Herodot) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsanların çoğunu azından ayıran, inandıkları 

doğrultusunda hareket edememeleridir. İnanan insan için 

imkânsız yoktur. 

 

İNATÇILIK 

 

 Düşüncelerde inat ve şiddet, aptallığın en 

açık belirtileridir.  (Bernard Barton)  

 İnatçı bir adam fikirleri tutmaz, fikirler 

onu tutar.  (Alexander Pope)  

 İnatçılık, insan için ağır bir yüktür; 

inatçılıktan kendini kurtar ve onunla 

savaş.     (Yusuf Has Hacib) 

 Haklının sebatı, inat değildir. (Muallim 

Naci)  
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 İnat, iradenin eşekliğidir.  (Cenab 

Şahabettin)  

 Bir bey için fena olan şeylerden birisi 

inatçılıktır. (Yusuf Has Hacib)  

 İnat ile barbarlık arasında bir tek adım 

vardır. (Diderot )  

 İnadın gözü, meleği şeytan görür.  

(Bediüzzaman) 

 Herkeste olan dört şeyden, dört şey daha 

meydana gelir: İnatçılıktan, rezillik; 

öfkeden, pişmanlık; kibirden, düşmanlık; 

tembellikten de düşkünlük. (Ferüdiddin-i 

Attar) 

 Pek çok insan, bir zamanlar girdikleri yol 

hakkında inatçıdır; amaçları hakkında 

inatçı olanlar ise çok azdır. (Friedrich 

Nietzsche) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Aşırı inat, olumsuz bir durumdur. Fransız düşünür 

Bernard Barton: “Düşüncelerinde inat ve şiddet, 

aptallığın en açık belirtileridir.” diyor. Gerçekten de 
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bazen insanlar, bir dakika inat etmeye değmeyecek şeye 

bir sene inat edebiliyorlar. Sudan sebepler yüzünden 

birbiriyle inatlaşan ve barışmamak için direnen kişi sayısı 

oldukça fazla. Unutulmamalıdır ki, inatçı insan çok 

yanılır. 

 

İNSAN  

 

 Her insan küçük bir kâinattır. (Yavuz 

Bahadıroğlu) 

 İnsanın bir soluğu bir cana değer. Ondan 

düşen bir kıl, bir madene değer. (Mevlâna) 

 Dünya bir kâinatsa, insan bir toz 

zerresidir. (Vladimir Bartol) 

 Hey insan, zaman sensin. Sen iyi olursan 

zaman da iyidir. Sen kötü olursan zaman 

da kötüdür. (Muaviye) 

 Her insan bir dünyadır. (Helbert)  

 Yaradan’ın elinden çıkan her şey güzel, 

insanın elinde her şey yozlaşır. (Cemil 

Meriç) 
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 İnsan bir tezatlar mecmuasıdır. (Pascal) 

 Yaşamın örümcek ağını ören kendisi 

değildir. İnsan bu ağda yalnızca bir teldir. 

(Marlo Morgan) 

 İki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı 

ve evren. Ama ikincisinden pek emin 

değilim. (Einstein) 

 Eğer bir insan, hem çalışkan hem akıllı ise 

takdir et; çalışkan fakat akıllı değilse 

dikkat et; akıllı fakat tembel ise ikaz et; 

hem akılsız hem tembel ise terk et. (Hacı 

Bektaş Veli) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsan, her şeyi ile anlaşılması güç bir varlıktır. 

Gariplik ve tuhaflıkları dünyaya gelişi ile başlar ve 

devam eder. Okumasını bilene her insan bir kitaptır.     

 

İNTİKAM 

 

 Merhamet, her vakit intikamdan daha 

asildir. (Shakspeare) 
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 Yiğitlik, intikam almakta değil, tahammül 

göstermektedir. (Shakspeare) 

 Bir insanın içinde intikam almak arzusu 

varsa, onu iş başına getirmek, bir delinin 

eline kılıç vermekten farksızdır. (Candinal 

de Richelieu) 

 Hep intikam almayı kuran bir kimsenin 

yarası, kapanacağına işler. (Bacon) 

 İntikam almakta ve aşkta, kadın erkekten 

daha gaddardır. (Nietzche) 

 İntikam, insanlıkla ilgisi olmayan bir 

kelimedir. (Seneca) 

 İntikam, soğuk yenmesi gereken bir 

yemektir. (İngiliz atasözü) 

 Sersemler, intikamın tatlı olduğuna 

inanırlar. (Juveanal) 

 Hak, kulundan intikamın yine kul ile alır. 

(Bahri) 

 İnsanlar, iyilik ve hayır yapmaktan ziyade 

öç almaya daha yatkındırlar. (Spinoza) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İntikam duygusu, bir ateşe benzer. Siz onu 

besledikçe kontrolden çıkar; başkalarını da yakar, sizi 

de… İntikam alıp da sonra pişman olmaktansa, affedip de 

pişman olmak daha güzeldir... 

 

İRADE 

 

 Hiç kimse kendine (iradesine) hâkim 

olamadığı sürece özgür olamaz. 

(Pythagoras) 

 İnat, iradenin eşekliğidir! (Cenap 

Şahabettin) 

 Yarınlar, (iradesine hâkim olup) 

rahatlarına kıyanlarındır. (Peyami Safa) 

 En büyük zafer, insanın kendine hâkim 

olmasıdır. (Platon) 

 İradeyi artırmak için en iyi yol, insanın her 

gün, kendisine zor gelen bir şeyi 

yapmasıdır. (Gassion) 

 İnsanlar arasındaki fark, kabiliyet ve bilgi 

farkından ziyade, irade farkıdır. (Gassion) 
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 Bizi hayattan şikâyete sevk eden şey, 

karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü 

değil, irademizin zayıflığıdır. (Jeremy 

Taylor) 

 İstek her zaman eyleme dönüştürülemez. 

Hâlbuki irade, mutlaka eyleme 

dönüştürülecek kadar güçlü olan isteğin 

ifadesidir. (Dr. Scott Peck) 

 İnsanı büyük veya küçük yapan kendi 

iradesidir. (Schiller) 

 Bedenimiz, bizim bahçemizdir; irademiz 

de onun bahçıvanı. (Shakspeare) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Nerede bir irade varsa orada bir yol vardır. İrade, 

aklın bir göstergesidir.İradesiz kişi, nefsinin kölesi haline 

gelmiştir. 

 

İSRAF 

 

 İsraf etmede hayır, hayırda israf olmaz.  

(Ebu Hanife) 
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 Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da 

israfıdır. (Hukemâ) 

 İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır. 

(Bediüzzaman) 

 İnsana nefsinin her istediğini alıp yemesi, 

israf yönünden kafidir.  (Hz. Ebubekir) 

 Bir ulus ne kadar derin bir iktisadî 

bunalım içinde ise, ziynet ve süs eşyası ile 

o kadar savurgandır. (A. Lous) 

 Küçük israflardan sakının; ufak bir delik 

koskoca gemiyi batırmaya yeter. 

(Benjamin Franklin) 

 Parana şefkat eyle; malına acı, telef etme 

ki, ayıptan ve borçtan kurtulasın. (Ebu’l 

Fethi’l-Büsti) 

 Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! 

Çünkü Allah, israf edenleri sevmez. 

(Ayet) 

 Ayağını yorganına göre uzat. (Türk 

atasözü) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İsraf, öyle bir ateştir ki, küçük küçük başlar ve 

“bir şey olmaz” denilerek fark etmeden çoğalır. İsraf, bal 

ile kaplanmış bir zehir olsa gerek ki, bal bitince ortaya 

çıkan zehir buram buram boğazından gelir kişinin. Büyük 

servetler, küçük israflarla erir. Tutumlu olan zengin olur, 

israf eden fakir düşer. İsraf, saçıp savurmak, boş yere 

harcamak, kıymetli olanı kıymetsiz yerde kullanmak 

demektir. Bu yüzden müsrif, hem kendine , hem de 

başkasına zarar verir. 

 

İSTEKLER-ARZULAR 

 

 İstediğin olmuyorsa, sen olacağı iste. 

(Nûşirevân-ı Adil) 

 Bu dünya bir tuzaktır, tanesi de istek. 

(Mevlâna) 

 Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak 

bilmez; bir çok insanların hayatı arzularını 
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doyurma yollarını aramakla geçer. 

(Aristotales) 

 Başkalarını kendin gibi gör. Başkalarının 

sana karşı nasıl davranmasını istersen, sen 

de başkalarına öyle davran.( Konfüçyüs) 

 Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, 

çalışmaktan da zevk alamazlar. (Emille 

Raux) 

 Arzularını ve korkularını ortadan kaldır. 

Artık senin için hiç bir zalim kalmaz. 

(Epictetus) 

 Vücudumuz bizim bahçemizdir. 

İstediklerimiz de bahçıvanımız. (William 

Shakespeare) 

 Değirmen ve kadın durmadan bir şey ister. 

(Guazzo) 

 Bir şeyin yasak edilmesi istek uyandırır. 

(Montaigne) 

 İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle 

dünyayı hüküm altına almaktan daha 

çetindir. (Gandhi) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İmkanlar kıt, istekler sonsuzdur. Bu nedenle insan 

istediğini yapamıyorsa, yapabileceğini istemeli. Aksi 

halde istekler, kişiyi ihtirasa kaptırır ve böylece kişi 

erişemedikleri için acılar içinde kıvranır. Bu arada 

şükretmeyi unuttuğundan, elindekiler de gider. Ama işte 

insanoğlu böyledir ve kendinde bulunmayanı arar. Bu, 

bazen başkalarının bulmaktan korktuğu bir şey olsa bile !  

 

 

İSTİŞARE-DANIŞMA 

 

 İstişare etmeyen adam, sıfır adamdır. (Hz. 

Hüseyin) 

 Bin bilsen de bir bilene danış.  (Türk 

atasözü) 

 İşinizi, Allah'tan korkanlarla istişare 

ediniz. (Hz. Ömer) 

 İstişare eden yardım olunan; istişare edilen 

ise emniyet duyulandır. (Hz. Muhammed) 
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 İşlerin deneyimli kimselere danış. Zira 

onlar kendilerine pahalıya mal olmuş 

doğru görüşleri sana bedava verirler. 

(Lokman Hekim) 

 Davalarını istişari yolla halletmeye çalışan 

bir millet, idaresinde en doğru yönü 

bulmuştur.  (Hz. Ömer) 

 Danışan, dağları aşar. (Mevci) 

 Bir senden büyüğü, bir de senden küçüğü 

dinle! (Hukemâ’dan…) 

 Dünyaya dalmış, aşireti unutmuş 

zenginlerle istişare etmeyiniz. Zira onlar 

dünyaya olan hırslarından dolayı, 

gönülleri kararmış olduğundan hayrı ve 

şerri seçemezler. (İmam-ı Şafii) 

  Sorulup istenmeden, akıl verme!  (Latin 

Atasözü) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Karar vereceğin zaman, duygularına kapılıp da 

acele hareket etme. Çok sevinçliyken ya da çok 

üzüntülüyken de karar verme. Dostlarına, büyüklerine ve 
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hatta gerekirse güvenilir küçüklere bile danış. İstişarede 

öyle bir hikmet vardır ki, bunu ancak uygulayınca 

anlarsın. İstişare etmeden verilen acele kararlar, insanları 

pişmanlığa sevk eder. Düşün, taşın, muhakeme et ve 

istişare et. Bunları akıl ve kalp süzgecinden geçir ve öyle 

hareket et.Tek taraflı kararlar isabetli olsa bile adaletli 

olmayabilir. 

 

İŞ HAYATI 

 

 İşin ehli müşterisiz kalmaz. (Shakespeare) 

 Tazılar kendileri için koşar ama efendileri 

için avlarlar. (Shakespeare) 

 Senden iyilere yerini vermesini bil.  

(Terence) 

 İyi yapılmış bir iş, bir sanat eseridir. 

(Brown)  

 Allah, yaptığı işi sağlam yapanı sever. 

(Hadis) 

 Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol. 

(İmam Gazali) 
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 İşinin yapılmasını istiyorsan kendin git, 

istemiyorsan başkasını gönder. (Benjamin 

Franklin) 

 İş hayatı inanç talep eder, ciddiyet 

gerektirir, yürek ister, dürüstçe 

bencilliktir, hata affetmez ve hayatın ta 

kendisidir. (William Feater) 

 Birçok işyerinde, mesai saat beşte biter. 

Fakat başarıyı izleyenler, bugünü dünden 

devralır ve yarına kadar taşırlar. 

(Lawrence H. Martin) 

 Diğerleri istemezken, birinin yaptığı 

fedâkarlık, işlerin iyi gitmesini sağlar. (Ki-

Jung Kim) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İşini iyi bil ve sev! Olmuyorsa, sevebileceğin bir 

işi yap. Yaptığın işi en iyi şekilde yap ki; namın alsın 

yürüsün her yere. Çok fazla dağılma, bir şey bil; iyi bil. 

Bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini iyi bil.  

 

İYİLİK  
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 İnsanların iyiliklerine teşekkür etmeyen, 

Allah’ın nimetlerine de şükretmez. (Hadis) 

 Yalnız iyilik yapmak yetmez. İyiliği 

zerafetle de yapmak lazım.  (Diderot) 

 İnsanın kalbi karanlıktır ve onları iyiliğe 

açmak çok güçtür. (Wolfgang Günter 

Lerch) 

 İyilik insanlık sanatıdır.  (Nizami) 

 İyilik iyiliğe, kötülük kötülüğe gebedir. 

(Abdulkadir Geylani) 

 İyi olmak istiyorsan, kötü olduğuna inan.  

(Epiktetos) 

 Daha iyiler, iyinin düşmanıdır. (Fransız 

Atasözü) 

 Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik 

değildir. İyilik, sebep ve sonuç zincirinin 

dışındadır. (Tolstoy  

 İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, 

sırf iyilik olsun diye yapmalıyız. 

(Konfüçyüs) 
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 İnsanın yaptığı iyilik ve kötülükler de 

eninde sonunda gelir onu bulur. 

(Pançatantra) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dünya bir ayna misalidir. Yaptıkların bir şekilde 

geri dönerek sana yansır. Bu nedenledir ki bolca iyilik 

et… Karşılık bekleme… Nasıl olsa güzellikler seni 

bulacaktır. Ve unutma ki, gücü yetiyorken iyilik 

etmeyen, takatsiz zamanında sıkıntı çeker. 

 

KADER 

 

 Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı 

kalkanı yoktur.  (Hafız Şirazi) 

 Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader. 

(Y. Kemal) 

 Asude olam dersen eğer gelme cihane; 

meydana gelen kurtulamaz seng-i 

kazadan. (Ziya Paşa) 
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 İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının 

neticelerini kadere yüklerler. (Walter 

Scott) 

 Kadere, cahil insan pençe gösterir. (Sadi) 

 Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği 

olacaktır. (Albert Einstein) 

 Her yürek, kendinin kaderidir. (Balley) 

 Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu 

ümmetin Mecusileri, “kader yoktur!” 

diyenlerdir. (Hadis) 

 Hiç kimse kaderini değiştiremez ve 

kaderinden kaçamaz. (Goethe) 

 Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, 

sonra da kader deriz. (Disraeli) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Hz. Süleyman, bir gün arkadaşları ile oturup 

sohbet ederken, içeriye bir adam girer.  O mecliste oturan 

bir kişiye dikkat ve hayretle bakarak çıkıp gider. Şaşıran 

adam, Hz. Süleyman’a sorar: 

- Bu adam kimdi? 



212 
 

Peygamber cevap verir: 

- Azrail’di. 

Bu cevabı alan adam müthiş bir paniğe kapılır ve 

Hz. Süleyman’a yalvarır: 

- Ya Süleyman, Azrail bana çok tuhaf baktı. Ne 

olur beni buradan kaçır. Uzaklara gönder! 

Arkadaşının ricasını kırmaz Peygamber. Rüzgâr 

emrindedir ya. Bindirir rüzgara ve gönderir Hindistan’a.  

Adam ertesi gün Hindistan’da birden karşısında, 

bir gece evvelinden gördüğü ve artık tanıdığı Azrail’e 

rastlar. Başına geleceği anlar ve konuşur: 

- Anladım, benim canımı almaya geldin. Yalnız 

bir sorum var, ona cevap ver, öyle al canımı, der.  

Dün beni Hz. Süleyman’ın çadırında görünce 

neden yüzüme hayretle baktın? 

Azrail cevap verir: 

- Ben dün senin canını, ertesi gün Hindistan’da 

almak için emir almıştım. Seni Kudüs’te Süleyman’ın 

çadırında oturur görünce, ‘Bu adam bir günde 

Hindistan’a nasıl gidecek?’ diye hayret ettim, der. 

 

KADINLAR 
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 Kadınlarla mücadele etmektense, 

erkeklerle savaşmayı tercih ederim... 

(Honore de Balzac) 

 Kadın bir kaledir, erkek içinde esir. (İran 

sözü) 

 Erkeğin eline sopayı kadın verir. (Türk 

atasözü) 

 Kadın, gücünü huyundan, güzelliğinden, 

çocuklarından, işinden, eşinden ve 

ilminden alır.  (Hekimoğlu İsmail) 

 Kadınlara karşı en iyi hücum firardır. 

(Napolyon) 

 Nikahsız kadın, kordonsuz saat, yularsız 

hayvan gibidir. (Jean Jaggues Rousseau) 

 Kadınsız bir erkek, kaybolmuş bir 

erkektir. (Ahmet Altan) 

 Kadınlar asansör gibidirler, birçokları 

aşağı inerler. Ama çıkmak inmek lazım. 

Hayat iniş ve çıkışlarla doludur. (Peyami 

Safa) 
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 Kadın her şeyi affeder ama asla unutmaz. 

(Konfüçyüs)  

 Güzellik, kadına verilen ilk hediyedir. Ve 

maalesef yine geri aldığı ilk hediyedir. 

(Mere) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kadınlar hem ince ve zarif ve hem de yeri 

geldiğinde güçlü bir kaledir. Kadınlar erkeklere, erkekler 

kadınlara birer emanettir. Karşılıklı olarak değer bilmeli, 

cinsiyet ayırımı yapılmamalıdır. Zira, bir erkeği doğran, 

yine bir kadındır. Annelerin kalitesi artıca, toplumun 

kalitesi de artar. 

 

KAHRAMAN 

 

 İçindeki korkuyu yenmeyi başarabilen 

insan en büyük kahramandır. (George Mc. 

Donald) 

 Kahramanlık hatada ısrar etmemektir.  

(Abdullah Cevdet) 
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 Kahramanlar, putlaştığı an ölürler.  

(Şevket Süreyya Aydemir) 

 Her devirde dünyanın ıstırabı, kahraman 

yokluğu çekmesindendir. (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Kahramanlık , ruhun bedene karşı 

kazandığı zaferdir.  (H.F.Amiel) 

 Kahramanca ölmekten çok, kahramanca 

yaşamak zordur. (Cenap Şahabeddin) 

 İnsan, ortalığı kırıp geçirmeden de 

kahraman olabilir. (Bolieau) 

 İnsanlar her zaman kahraman olamazlar 

ama her zaman insan olabilirler. 

(Benjamin Franklin) 

 Kahramanlara tapınma, insan özgürlüğüne 

en az saygı duyulan yerlerde doruklara 

çıkar.  (Herbert Spencer) 

 Her seven, adsız bir kahramandır ve insan 

sevebildiği kadar insandır. (Anonim)  

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Belirsizlik ve kaosun olduğu yerde kahramanlar 

ortaya çıkar. Kahraman, mazlum bir topluluğun kurtuluşu 

için canıyla, malıyla mücadele eder. Ne yazıktır ki 

çoğunlukla insanlar, onun kahramanlıklarını unutarak, 

düsturlarını çiğneyerek kişiliğini heykelleştirirler de, 

kahraman öldükten sonra onun kemiklerini sızlatırlar. 

 

KÂİNAT-EVREN 

 

 Kainat, sevinç içinde doğdu, sevince 

koşuyor, sevinç içinde eriyecek.  

(Upanişat sözü) 

 Evren aynı kalmak için değişir, biz ise 

farklı olmak için. (John Fowles) 

 İki şeyin sonsuz olduğunu biliyorum; 

evren ve aptallık. Aslında ilki konusunda 

çok da emin değilim. (Albert Einstein)  

 Gezmek, bir zamanlar insan ve evren 

arasında var olan uyumu tekrar kurar. 

(Anatole France) 

 Kâinattaki her şeyin bir sebebi vardır. Her 

bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür. 
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Ve her insan bir görevle yaratılmıştır. 

(Kızılderili Atasözü) 

 Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin 

sen… (Şeyh Galip) 

 Bütün kâinat birbirine sevgi ile bağlanmış. 

Sevgini vermesini öğren. (Mevlâna) 

 Evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları 

vardır.Hayatın her alanı yasalarla 

yönetilir. Hiç bir şey çevreye veya şansa 

bağlı değildir. (Jack Ensign Addington) 

 Evren, bütünü bakımından makine gibi bir 

varlık değil, sürekli oluş içinde bulunan 

canlı bir organizma gibidir. (Whitehead) 

 O, gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi 

gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de 

gecenin üstüne sarıyor. Güneş’i ve Ay’ı 

emrine âmade kılmış; her biri belli bir 

süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, 

çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak 

O’dur. (Ayet) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Kainatta tesadüfe tesadüf edilemez. İnsan 

özlemleri bakımından sınırsız, içinde bulunduğu alem 

açısından sınırlıdır. Kainat küçük bir insandır; insansa 

küçük bir kainat. Alem sende saklı; insansa alemde saklı. 

Sen alemde teksin, alem de sende tek. 

 

KALP KIRMAK-GÖNÜL YIKMAK 

 

 Bir ip koptuğunda tekrar bağlanabilir ama 

eskisi gibi çekmez. (Brect) 

 Kırılan kalp yama gibidir, testi gibidir. 

(Mustafa Çalışkan) 

 Kâfidir bir acı söz, bin kalbi kırmak için.  

(Bahtiyar Vahapzade) 

 Yedi kat göklere, yedi kat yerlere 

sığmayan Tanrı’nın mekanı insan kalbidir. 

Bu fani âlemde her çılgınlığı yap;sadece 

onu kırma!  (Nikos Kazancakis) 

 Can yakıp kalp kırma ey insan oğlu! Senin 

de gül benzin solacak bir gün; her canlının 

kalbi Allah’a bağlı… Kalp Allah’a teslim 

olacak bir gün.   (Neşet Ertaş) 
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 Kalp kırmak, Allah’ü Teala’yı incitmek 

demektir.  (Hadis) 

 Unutma; bir kalbi kırdıktan sonra özür 

dilemek fayda sağlamaz. Bil ki, telafisi 

olmayan şeylerin izahı gereksizdir.  

(Victor Hugo) 

 Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. 

Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik 

yok.  (Yunus Emre) 

 Birinin kalbini kırmadan önce iki kere 

düşünün dostlarım. Hele ki o kişi sıradan 

biri olmamışsa hayatınızda.  (Charles 

Bukowski) 

 Vücudumuzda kırılacak olan 206 kemik 

varken, aptalın biri çıkar kalbimizi kırar. 

(Marlynn Longston)    

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kalp kırmak kolaydır; bir söz, bir hareket yeter. 

Kırılan kalbi onarmaksa oldukça zordur. Bir insanın 

kalbini kırmak, belki de bir ülkeyi harap etmekten daha 

acıdır. Hele ki sevdiklerinizin, ailenizin ve dostlarınızın 
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kalbini kırmak ne üzüntü vericidir. Affeden büyüklük 

gösterir; ancak kırılan kalpte her zaman bir iz kalır. Kalp 

bir sırça saraydır; kırılınca tamiri güçtür. Gönül yapmak 

gelmiyorsa elinden, bari gönül kırılmasın dilinden. 

 

KANAAT 

 

1. Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir.  

(Seneca) 

2. Eğer güneşi kaçırdım diye gözyaşı 

dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın. 

(R.Tugor) 

3. Kanaat, ticaretli bir şükrandır. 

(Bediüzzaman) 

4. Kısmetine razı olmayan kuldan Cenâbı-ı 

Hak razı olmaz.  (Sâdi) 

5. Hırs ile dünyayı dolaşan kimseye haber 

ver, insanı kanaat zengin eder. (Sâdi) 

6. Yeryüzündeki bütün ıstıraplar, aza kanaat 

etmemekten doğar.  (Firdevsi) 

7. Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur. 

(İmam Şafii) 
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8. İster padişah, ister derviş, ister komutan 

olsun; elindekiyle yetindikten sonra hepsi 

birdir.  (Nasır-ı Hüsrev) 

9. İnsanların en mutlusu kalbi ilimle dolu ve 

bedeni sabırla süslü olup elindeki ile 

yetinen kişidir. (Süfyan-ı Sevri) 

10.  Zengin kişi, elindekini yeterli görendir. 

(Emerson) 

    

 

  Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsanlar bütün arzularına nail oldukları zaman 

mutlu olamazlar. Her istek karşısında insan, kendine şunu 

sormalıdır: Bu istek elde edilirse ne olur, elde edilmezse 

ne olur? İnsanların hırsı ve tamahı, mesut olmamalarının 

tek sebebidir. Bu nedenle elinde olanla memnun ol, insan 

her şeyde birinci olamaz.   

 

KARARLI OLMAK 

 

 Güç, fiziki kapasiteden değil, boyun 

eğmeyen iradeden gelir. (Gandhi) 
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 Büyük işleri yapan kuvvet değil, ancak 

azimdir. (S. Johnson) 

 İnsan kararlılığına inanın. Tarih boylu 

boyunca göstermiştir ki; insan iradesi, 

bilinen tüm silahlardan daha güçlüdür. 

(Dalai Lama) 

 Zafer, iradededir. (Napoleon) 

 Bilmek yeterli değil; uygulamalıyız. 

İstemek yeterli değil; yapmalıyız. 

(Goethe) 

 Bir adamda azim olmazsa bilgisi ölüdür. 

(Goethe) 

 Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir. 

(Yahya Kemal Beyatlı) 

 Sadece ayakta durup suya bakarak denizi 

geçemezsiniz. (Tagore) 

 Övgü kadar iyi zeka keskinleştirici, irade 

güçlendirici bir biley taşı yoktur. (Roger 

Ascham) 
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 Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı 

çekmekten, kararlı olmak korkudan 

kurtarır. (Konfüçyüs) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kararlılık, bir konuda sebat etmek, tüm 

engellemelere göğüs gererek hedefe kilitlenmek ve 

yılmadan usanmadan ilerleyebilmek demektir. Kararlı 

olmak, başarıyı da beraberinde getirir. Kararlı olmadan 

önce, elbette bir hedef, bir amaç, bir gaye olmalı. Başarılı 

olmuş insanların hayatlarına bir baktığınızda hepsinin 

önce bir hedef seçtiklerini, hedefi belirledikten sonra da 

eyleme geçtiklerini görürsünüz. Her şey, bir şeyi 

başarabilme isteği ile başlar. Ondan sonra da eyleme 

geçmeli insan. Zira eyleme geçmeden hiçbir şey 

somutlaşmaz. 

 

 

 

KARARSIZLIK 
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 En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır.  (C. 

Floru) 

 Bir girişimde bulunacaksanız, kararsızlık 

kapılarını kapatın. (Nietzsche) 

 Kararsızlık en büyük hastalıktır. (Goethe) 

 Kararsızlık ve gecikme, başarısızlığın iki 

önemli sebebidir. (Galileo) 

 Kararsızlık, esef ve pişmanlıklarımızın 

biricik sebebidir. (Descartes) 

 İnsanlar, kötülük karşısında kararsız 

kalmak hakkına sahip değildirler. (Maday) 

 Kararsızlık, kör bir bıçak gibidir, kestiği 

her şeyi parçalar ve yırtar. (Jan Me 

Keithen) 

 Kararsız kalmak, korkularımızla 

yüzleşememektir. (Anonim) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kararsız kalmak, kişiyi kilitler ve hiçbir şey 

yapamaz hale getirir. Bunun yanında, zihindeki alıp 

vermeler de ruh sağlığını tehlikeye sokar. Düşünüp, 
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taşınıp, danıştıktan sonra bir karar verin. Yüreğinizi 

dinleyin, akıl süzgecinden geçirin ama bir karar verin. En 

kötü karar bile kararsızlıktan iyidir derler. 

 

KAZANMAK VE KAYBETMEK 

 

 Yalnızca kaybetmekten korkmadığınız 

zaman kazanırsınız. (Rocky Aoki) 

 Kaybetme acısıyla kaybetme korkusu bir 

kapıya çıkar. (Seneca) 

 Kaybedecek kadar büyük değilseniz, 

kazanacak kadar da büyük değilsiniz. 

(Walter Reuther) 

 Kaybedenler her dem suçludur. (İspanyol 

Atasözü) 

 Üç şeyi bırakan; üç şey kazanır: İsrafı 

bırakan izzet, cimriliği bırakan şeref, 

kibirliliği bırakan keramet kazanır. 

(Hukemâdan) 

 Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar 

cahiller kazanmak için dövüşürler. (Zhuge 

Liang) 
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 Meydan muharebelerini büyük 

kumandanlar idare eder, fakat harbi 

kazanan meçhul askerdir. (Henry Von 

Dyke) 

 Para ile satın alınan sadakat, daha fazla 

para ile mağlûp edilir. (Seneca) 

 Mal kaybeden bir şey kaybetmiştir. 

Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. 

Cesaretini kaybeden her şeyi kaybetmiştir. 

(Goethe) 

 Yarışlar tekrarlansaydı, kazanmayan 

kalmazdı. (A.Ade) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsan, girişim ve mücadelelerinde bazen 

kaybedebilir. uğrayabilir. Ancak gerçek mağlûbiyet, artık 

bir daha başarılı olamayacağını zannederek mücadeleye 

son vermektir. Dünyanın her yerinden, herkesin yeneceği 

bir yer, bir şey vardır. Kimilerini yenilgi yıkar, 

kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, 

hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde 

yaşar. 
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KENDİNİ BİLMEK 

 

 Nefsini bilen, Rabbini bilir.  (Ayet) 

 Kitaplardan önce, kendimizi okumaya 

çalışalım. (Mevlâna) 

 En zor bilim, kendini bilmektir.  (Miguel 

ed Unamuno) 

 Ne olduklarını bilmeyenler, ne dediklerini 

de bilmezler. (Paul Valery) 

 Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı 

kendini bilmezlerin, onun hakkında 

söylediklerinden etkilenmez.  (İbn-i Sina) 

 El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu 

değirmen taşı zannedermiş. (Macar 

atasözü) 

 Başkalarını tanımak, akıllılık; insanın 

kendi kendisini tanımak daha büyük 

akıllılıktır.  (Lao Tse) 

 Başkalarına olduğu kadar kendimize de 

yabancıyız. (Montaigne ) 
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 Önce kendi gideceğin yolu öğren; sonra 

öğretmeye kalk. (Buddha) 

 Kendisini olduğu gibi kabul etmeyen tek 

varlık insandır. (Aristo) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Çoğu insan, kendini bilmeden kâinatı öğrenmeye 

kalkışıyor. Hata da burada zaten. Çünkü insan zaten bir 

kâinattır. Dolayısıyla kendini bilen, kâinatı da 

anlayacaktır. 

 

 

 

KİBARLIK-NEZAKET-İNCELİK 

 

 Yumuşaklık ve nezaket hangi şeyde 

bulunursa mutlaka onu süsler; hangi 

şeyden de çekilip alınırsa onu eksik ve 

kusurlu yapar. (Hz. Muhammed, s.a.v.) 

 Nazik bir adam, anlatılan hikâyeyi her 

zaman ilk defa duyan kimsedir. (Mark 

Twain) 
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 Gerçek kibarlık kadar; iyi bir savunma 

silahı yoktur. (E. W. Lucas) 

 Nezaket içten gelir; ama her şeyi satın alır.   

(Victor Hugo)  

 Nazik insan nezaketi, nezaketsizlerden 

öğrenir. (JL. Halifax) 

 Kibarlık, düşüncelerin kıyafetidir. (Lord 

Chesterfield) 

 Nezaket para ile satın alınmaz; ama her 

şeyi satın alır.  (Lady Mary Motegue) 

 Asaletli kişi, verilenin değerine değil, 

veriliş şekline önem verir. (Plutark) 

 Bir şey verirken davranışımız, verdiğimiz 

hediyeden daha kıymetlidir. (Pierre 

Corneille) 

 Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.  

(Anonim)  

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Nezaket; fikir ve ahlak kültürünün bir simgesidir. 

Kibarlık para ile değil, insanlıkla olur. Çoğu zaman 
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incelik, birçok açılmaz kapıyı açar hale getirmiştir. 

Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. İnsanın kabası, 

ısırgan köpek gibidir; herkes tarafından taşlanır. 

 

KİBİR 

 

 Kibir bulunan kalpte Allah korkusu 

bulunmaz. (Sehi B. Abdullah Tusterî) 

 Bir kimsenin kalbinde ne kadar çok kibir 

varsa, aklında da o kadar noksanlık vardır. 

(Muhammed Bâkır) 

 Büyük görünme, küçülürsün. Kibir hayır 

getirmez. (Sâdi) 

 Kibir, bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne 

yüzülür, ne de uçulur. (Hacı Bayram Veli) 

 Kendini çok büyük görme; bir mikrop 

yüzünden ölürsün. Zaten firavunlar da bir 

mikroba yenik düştüler. (Hekimoğlu 

İsmail)  

 Gönüllerden kibri söküp çıkarmak, dağları 

iğneyle kazıp yok etmekten daha zordur.    

(Ebu Haşim) 
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 İsyanda olanların mahcup hali, benim için 

ibadette olanların mağrur halinden daha 

sevimlidir. (Yahya Vâiz) 

 Bir kimsede kibir varsa bu, söz söylerken 

soğan gibi kokar.  (Mevlâna)  

 Dindarsan kendini beğenmişliği bırak; 

kendini görmezsen Allah’ı görürsün. 

(Nasr-ı Hüsrev)  

 Hurma ağacına bakınız. Başı dik olduğu 

için Allah ona meyvelerini nasıl taşıtıyor. 

Kabak, kavun, karpuz gibi bitkiler ise 

yüzünü ve dallarını yere koyduğu için 

Allah onların meyvelerinin yükünü 

toprağa taşıtıyor. (Ahmed er-Rufai) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bir insan ne derece kibir sahibi ise, kalbinde 

insanlara karşı o kadar hiddet ve kin taşır. Gerçekte 

küçük insanların büyük kibirleri olur. Ve topraktan 

yaratılıp, toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi 

ne kadar da anlamsızdır.   
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KİN 

 

 Dünyada hiçbir şey, insanı kin besleme 

duygusu kadar yıpratamaz. (Nietzche) 

 Hiddet ve kin gözleri kör eder.  (Hacı 

Bayram Veli) 

 Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz 

kimseden daha çok küçülürüz. (La 

Rochefoucauld) 

 Kinlerin en kötüsü, kendinden üstünlere 

duyulan kindir. (Cenap Şehabeddin) 

 Kindarlık ve sertlik, şeytanı dışa kovmaz, 

içe atar. (Aleksis Kivi) 

 Akıllı adam, yatışmış olsa da kini, 

küllenen ve eşelenmeyen ateş gibi sayar. 

(Beydeba) 

 Sevgi her zaman karşılı görür, kin de… 

(Dostoyevski) 

 Herhangi bir kimseyi kıskanmaktan, ya da 

kin beslemekten kurtaracak sihirbaz, 

henüz yeryüzüne gelmiş değil.  (Alain) 
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 Sönmüş dostluklar üzerine aşılanmış kin 

ağacı en öldürücü yemişlerdir. (Lessing) 

 Sevgiyle kin kalpte uzun süre barınamaz. 

(Dostoyevski) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kin, insanı için için kemiren ve çürüten bir 

duygudur. Kin, rahatlık ve huzuru yok eder, arkadaş ve 

kardeşlikleri öldürür, sıkıntıya sebep olur. Affeden ve 

yüreğini parlatanlar kişi ise yücelir. 

 

KİTAPLAR 

 

 Kitap ve gazete... Biri zamanın dışındadır. 

Öteki anın kendisidir. Kitap beraber yaşar 

sizinle, beraber büyür. Gazete, okununca 

işi biter.  (Cemil Meriç)  

 Kitaplar, akıllı kimselerin bahçeleridir. 

(Hz. Ömer) 

 Kitapsız ev, cansız ceset gibidir. 

(Mevlâna) 
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 Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir 

krallıktır. (Shakespeare)  

 Her kütüphane bir hapishane kapatır.  

(Seneca) 

 Kitabın tek değeri okunmasındadır. Bir 

değil, birçok defalar okunmasında, 

çizilmesinde tanınmasında... (Cemil 

Meriç) 

 Kitap vardır tatmak için; kitap vardır 

çiğnenmek için; kitap vardır yutulmak 

için... (Francis Bacon) 

 Yaşayan insanların zekâsı, ölmüş 

insanlarla en iyi ilişkiyi kitaplar yolu ile 

kurar. (Dovee)  

 Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en 

çok düşündüren kitaplardır. (Walker) 

 Bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler 

söylerse, evini ormanlar içinde bile kursa 

insanlar onu arar bulur.  (Emerson) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Kitap aklın ilacıdır. Kitaptan daha iyi bir yol 

arkadaşı var mıdır? Kitaplar dost gibidir, iyi seçilmişse, 

harikalar meydana getirir. Kitapla barışık olmayan insan 

tek düzedir. Kitap notadır; sohbet ise şarkının kendisidir. 

Kitaplar da dostlar gibidir, paylaştıkça değerleri artar. 

Kitapsız büyüyen her çocuk susuz büyüyen ağaca benzer.  

 

 

 

 

 

KUŞKU-ŞÜPHE 

 

 Ne kadar az bilirsek, o kadar çok 

kuşkulanırız. (H. W. Shaw) 

 Herkesten şüphe edene, en az 

güvenilmelidir. (Theoguio) 

 Kuşku, gerçeği araştırmak için bir yoldur. 

(Pierre Abelard) 

 Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca, 

gerçekten bile şüphe duyarlar. 

(Hitopadesha) 
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 Şüphe, duyguların değil, zekânın bir 

kusurudur. (Francis Bacon) 

 Kendi içinde kötülük olmayan insanlar, 

kolay kolay başkalarından 

kuşkulanamazlar. (Benjamin Johnson) 

 İhtiyarlar şüpheci olur. (Jack Miller) 

 İki kere iki dört eder, dense bile; bir kere 

şüphelen ve araştır. (Lichtenberg) 

 Şüphe, hummalı hastaya benzer; uyumaz, 

uyuyamaz, uyutmaz, dalsa da korkulu rüya 

görür. (Cenap Şahabettin) 

 Şüphe, mutluluğun olduğu kadar, erdemin 

de düşmanıdır. (Samuel Johnson) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kuşkular hayatın bir parçasıdır ve gerçektir de… 

Her şeyde denge gerektiği gibi kuşkunun da aşırısı 

insanın mutsuzlaştırır, hasta eder; hiçbir şey yapamaz, 

kimseye güvenemez hale getirir. Kuşku tabii ki gerektiği 

zaman önemli…  Bilimsel çalışmalarda ya da kişisel 

güvenliğimiz için, kuşku mekanizmalarımızı en akıllı ve 
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mantıklı bir şekilde harekete geçirirsek, bu bize fayda 

verir. Aşırısı ise hasta eder. 

 

KORKU 

 

 Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan 

korkun. (Goethe) 

 Hayatta hiç bir şeyden korkmayın, sadece 

her şeyi anlamaya çalışın. (Marie Curie) 

 Yenilmekten korkan mutlaka yenilir. 

(Yıldırım Bâyezid) 

 Cesaret insanı zafere, kararsızlık 

tehlikeye, korkaklık ölüme götürür. 

(Yavuz Sultan Selim) 

 Korku, yalan doğurur.  (Dostoyevski) 

 Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir.  

(Alfred de Vigny) 

 Saygı olan yerde korku olur ama korku 

olan yerde her zaman saygı olmaz. 

(Eflatun) 
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 İnsan, sevdiğinden korkar, fakat 

korktuğunu sevmez (Cenap Şehabeddin) 

 Korkacağımız tek şey, korkunun 

kendisidir (Goethe) 

 İnsan ne fakirlikten, ne sürülmeden, ne 

hapisten, ne de ölümden korkmamalı; 

yalnız korkak olmaktan korkmamalıdır. 

(Epictetos) 

  

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Korku, bütün faziletlerin önüne set çeker. 

Başkalarını korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde 

yaşar. Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu 

sallar ve korkaklar hiçbir zaman zafer abideleri 

dikememişlerdir (Eflatun)  

 

KOMŞULUK 

 

 Komşu sana ailenden daha yakındır. 

(Mevlâna)  

 Kendi seviyende olanı komşu edin.  

(Nasır-ı Hüsrev)  
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 Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için 

değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı 

için bencil deriz.  (Richard Whately) 

 Komşunla münakaşa etme; zira misafirler 

gider, o kalır.  (Hz. Ebubekir) 

 Kendilerinden korkanlar, komşuya dil, 

din, ırk sorarlar. (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)  

 Komşun hakkında hüküm vermeden önce, 

iki ay onun makosenleriyle yürü!    

(Cheyenne Kabilesi)  

 Komşunu sev, ama bahçe duvarını yıkma.  

(G. Herbert)  

 Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından 

iyi denen kimse gerçekten iyidir.    (Hz. 

Ömer)  

 Allah katında komşuların en hayırlısı, 

komşusuna en hayırlı olandır. (Hadis) 

 Hayatta komşunun haber almasından 

korkacağın hiçbir şeyi yapma.  (Epikuros)  
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsan, insana muhtaçtır; komşu komşuya daha 

fazla… Hiç kimse komşuya muhtaç olmayacak kadar 

zengin değildir. Komşunu kolla ve gözet ki, senin 

komşuların da seni kollayıp gözetsin. Yabancılar gelir, 

gider ama baş başa kalacağın kişiler komşularındır. Aziz 

ve şerif kimselere komşu olan, aziz ve şerif olur. 

 

KONUŞMAK 

 

 Konuşurken hiçbir şey öğrenemezsiniz. 

(Lyndon B. Johnson) 

 Söylediklerini kabul edemem, ama 

konuşma hakkını ölene kadar desteklerim. 

(Voltaire) 

 Düşünmeden konuşmak, nisan almadan 

ateş etmeye benzer. (İngiliz atasözü) 

 Çok önemli, az konuşmalı, her soruya 

cevap vermemelidir. (Martine Luther) 
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 Her zaman herkesi memnun edemeyiz, 

ama herkesi memnun edecek biçimde 

konuşabiliriz. (Voltaire) 

 Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi 

için en kısa ve en emin yoldur. ( La 

Bruyere ) 

 Konuşma sanatını bilen adam, 

düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat 

söylediklerini düşünür de söyler. (Aristo) 

 İyi konuşabilme kabiliyeti, Allah vergisi 

olmaktan çok çalışmakla elde edilen bir 

şeydir. (Byron) 

 İnsanın cümlelerine hâkim olabilmesi için, 

konusuna hâkim olması gerekir. (Lloyd 

George) 

 Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz 

var? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. 

(Dyoien) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık 

pişman olunur. Konuşmak, insanın aklını kullanma 

sanatıdır. Konuşmak yaratılıştan, susmak akıldan gelir. 

 

 

 

 

 

KÖTÜLÜK 

 

 İyilikle kötülük bir olamaz. Sen kötülüğü 

en güzel olan hareketle önle. O zaman 

göreceksin ki, seninle arasında düşmanlık 

bulunan kimse, yakın bir dost gibi 

olacaktır.  (Ayet) 

 Allah’ın yarattıklarında kötülük yoktur. 

Kötülük, insanların yaptıklarındandır. 

(Hekimoğlu İsmail) 

 Kötü insanlarla yakınlık ve dostluk 

tehlikelidir. Sohbetlerine katılmak; bozuk 

havada gemiye binmeye benzer; insan 
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boğulmaktan kurtulsa bile korkudan 

kurtulamaz. (Mevlâna) 

 Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez. 

Ardına kadar açılır.  (Cenap Şahabettin) 

 Kötülüğü kötülükle yenme, kötülüğü 

iyilikle yen. (Hz. İsa) 

 Her kötülüğe gücü varken, bir şey 

yapmamak, iyiliktir. (Andre Gide) 

 Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, 

haksızların cezasız kalmasıdır. (Platon) 

 Fenalık etmek kolaydır, bin türlüsü vardır; 

ama hüner, iyilik edebilmenin yolunu 

bulmadadır. (B. Pascal) 

 Hayır için söylenilen yalan, kötülük için 

söylenilen bir doğrudan yeğdir. (Şirazlı 

Sâdi) 

 Kötülük etmeyi istememek başka, 

bilmemek başkadır. (Seneca) 

  

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Kötülüğü beğenen, kötülüğü işleyenden daha 

kötüdür. Kötülüğü yok etmeden, kötülere savaş açmak; 

bataklığı kurutmadan, sineklere savaş açmaya benzer. En 

kötü şey, imkân varken ihsan ve yardımda 

bulunmamaktır. Kötülükten çekinmek; iyi birşey 

yapmaktan daha iyidir. 

 

 

 

 

 

 

LİDERLİK 

 

 Deniz durgun iken dümeni herkes tutabilir 

(P. Syrus) 

 Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider 

olmaya layıktır. (Çiçero) 

 İnsanlara liderlik için onların arkasında 

yürü. (Lao Tzu) 

 Bütün insanların kabiliyetlerine göre bir 

işi olmalı, bunun aksine hareket 
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edilmesine hükümdar izin vermemeli. 

(Nizamülmülk) 

 Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, 

aşağıdakiler kadar emniyette değildir. 

(Şeyh Edebali) 

 En iyi lider, en iyi umut taciridir. 

(Napolyon) 

 Hiçbir partiyi; hiçbir lideri izlemem Ben 

yaşamımın çoğunu İslam’a, yasalarına ve 

siyasetine, kültür, tarih ve edebiyatının 

titiz olarak okunmasına verdim 

(Muhammed İkbal) 

 Bin asker toplamak kolaysa da onlara bir 

general bulmak zordur. (Japon Atasözü) 

 Bir lider, bir millet; bir usta ve 

milyonlarca köle demektir. (Albert 

Camus) 

 Liderlik harekettir, konum (mevki) 

değil… (Donald H. McGannon) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 



246 
 

İyi bir lider olabilmek için, karakterinizde 

insanların sizi takip etmesine sebep olacak şeyler 

olmalıdır. Liderliğin gerçek özelliklerinden biri, acil 

olmadan önce bir problemi tanımasıdır. Geçmişte bir 

lider, bir patrondu. Bugünün liderleri, insanlarıyla 

arkadaş olmalıdır. Artık onları yalnızca mevkii gücü 

taban alınarak yönetilemez. Yönetici yönetir, lider 

yönlendirir. Güvenmeyen lidere güvenilmez. Lider, ne 

zaman ”ben” ne zaman ”biz” diyeceğini iyi bilen kişidir.  

 

MAKAM-MEVKİ 

 

 Makam hırsı, insanların başlıca 

dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, 

herkes liyakatini göstermeye çalışır; fakat 

bir kere en yüksek dereceye vardıktan 

sonra da, rahattan başka bir şey 

düşünülemez. (Napolyon) 

 Mevkilerini para ile satın alanlar, 

masraflarını geri almak yoluna düşerler. 

(Aristoteles) 



247 
 

 Yüksek bir mevkiye sahip olmadığından 

dolayı telaşlanma, ama o mevkiye layık 

olup olamayacağından dolayı endişe et. 

(Konfüçyüs) 

 Yüksek makamlar, kayaların tepesine 

benzer. Kartallarla yılanlar, ancak oraya 

ulaşabilirler. (Necker) 

 Yüksek mevkiler, her eşyayı büyülten bazı 

camlar gibidir Bu mevkilerde bütün 

kusurlar olduklarından daha büyük 

görünür. (Fenelon) 

 Amirlik isteme. İstemeden sana reislik 

teklif edilirse, yardım görürsün. Eğer 

istemek suretiyle bir mevkiye geçersen 

yardımsız, acziyet içinde kalırsın. (Hadis) 

 Bilgisizlerin geçtikleri mevkiye yaptığı 

fenalığı, yüzlerce aslan bir araya gelse 

yapamaz. (Mevlâna) 

 Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, 

zekâsı ya da gücü hakkında hüküm 

verilemez. (Sophokles) 
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 Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük 

bir mevkiye geçiriniz. (Tagore) 

 Mevki, insanın ya iyiliğini ya da 

kötülüğünü meydana çıkarır. (Bacon) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Çıkar için edinilen mevki ve makam, yine çıkar 

için elden gider. Bir insanın gerçek kişiliği ve karakteri, 

kendisine mevki ve makam verildiğinde ortaya çıkar. 

Şahsiyetini satarak mevki makam elde edenler en zavallı 

kişilerdir. Mevki, makam geçici, insanlık bakidir. 

 

MAL-MÜLK 

 

 Mal sarhoşluğu, içki sarhoşluğundan daha 

şiddetlidir.  (Hz. Ali) 

 Topladığın mal başkalarına, harcadığın 

mal sana aittir. (İbn-i Sina) 

 Malın helali de biter, haramı da… Ama bu 

yüzden kazanılan sevap ve günah kalır. 

(Abdurrahman El-Evzai) 
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 Malın azsa, ne kadar akıllı olursan ol (halk 

arasında) seni aptal sayarlar. (Hz. Ali) 

 Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere 

benzerler. İçtikçe susuzlukları artar. 

(Muhyiddin-i Arabi) 

 Hazine, eziyet çekene, çalışıp çaba 

gösterene gözükür. (Mevlâna) 

 

 

 Mala mağrur olma. Çünkü mal geçen 

buluta benzer. Bulut inci de yağdırsa, 

mademki geçiyor, hiçtir. (Abdurrahman 

Cami) 

 Malını koruyan kimse, en aziz olan iki 

şeyini korumuş olur: Dinini ve ırzını. 

(Lugatçı Cahiz) 

 Sevenin çok olur, malın çok ise. Züğürt 

isen seni deli ederler. (Karacaoğlan) 

 Işığın eşyaları açığa vurduğu gibi, servet 

de, iyi ve kötü taraflarımızı açığa çıkarır. 

(La Roch) 
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         Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Servetin toplandığı yerde insanlar ahlâkı yitirir. 

İnsanı servete götüren kapı gayet dar ve alçaktır. Oradan 

girebilmek için mutlaka eğilmek, iki büklüm olmak 

lazımdır. Mal biriktirme gayreti içinde olan kimseler, her 

zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar.  Mal da yalan, 

mülk de yalan; var biraz da sen oyalan. 

 

MENFAAT 

 

 Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin 

iyilikleri, avcının kuşlara yem atması 

gibidir.    (Beydebâ) 

 İnsanları harekete geçirmek için iki 

manivela vardır: Menfaat ve korku.  

(Napoleon) 

 Menfaatlerinin esiri olanlar, şereflerini 

hiçe sayarlar. (La Edri) 

 İnsanlar öyledir! Bir şey beklemedikleri 

kimseleri pek tanımazlar. (Plautus) 



251 
 

 Yeryüzünün en büyük imparatoru 

menfaattir. (Montesguie) 

 Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.  

(Refiki) 

 Daima kendi menfaatini göz önünde 

bulunduran kimse, pek çabuk düşman 

kazanır.    (Konfüçyüs) 

 Yüksek insanlar adalet için, alçak insanlar 

ise menfaati için çaba gösterir.  

(Konfüçyüs) 

 Menfaat her dili konuşur; her kılığa girer; 

hatta menfaatlere karşı  kayıtsız biri gibi 

görünmesini bilir. (La Rochefoucauld) 

 En kötü insanlar, çoğunlukla birbirlerine 

muhtaç oldukları zaman, dünyanın en iyi 

insanları olurlar. (Ebner Ven Eshencbach) 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Pasta küçükse paylaşmak zordur. Menfaatlerin 

esiri olanlar şereflerini hiçe sayarlar. Menfaat, 

sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, 

ayağının altına alırsan yükseltir. Nehirler nasıl denizlerde 
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kayboluyorsa, meziyetler de menfaatlerin etkisiyle 

kaybolur. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme! 

 

 

MERAK 

 

 Merak, aklı canlandıran kudretli bir 

güçtür. (Wolfgang Günther Lerch) 

 Kendine kayıtsız olduğu halde, kendinin 

ilgili olmadığı bir alana duyulan merak 

saçmalıktır. (Plato) 

 Merak, kediyi öldürdü; ancak bir süre için 

ben şüpheliydim. (Steven Wright) 

 Hiçbir özel yeteneğim yok. Yalnızca 

tutkulu bir meraklıyım. (Albert Einstein) 

 Merakın formel eğitimde hâlâ hayatta 

olması bir mucize. (Albert Einstein) 

 Yalnızca barbarlar nereden geldiklerini 

merak etmezler; şu an oldukları yere nasıl 

geldiklerini, nereye gidiyor 

göründüklerini, oraya gitmek isteyip 
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istemediklerini ve tabii bunun nedenini, 

eğer öyle değilse değilini... (Isaiah Berlin) 

 Önemli olan sorgulamayı bırakmamak... 

Merakın var olmak için kendi nedeni 

vardır. Kimse bunu anlayamaz, ancak 

bunun içinde, sonsuzluğun, hayatın, 

gerçekliğin inanılmaz yapısının gizlerini 

çözmeye çalışarak, olabilir. (Albert 

Einstein) 

 İleri gitmeye devam edeceğiz, yeni kapılar 

açacağız, yeni şeyler yapacağız, çünkü biz 

meraklıyız ve merak bizi yeni yollara 

götürüyor. (Walt Disney) 

 Merak bir günah değildir... Ama 

merakımız konusunda daha dikkatli 

olmamız gerek... Evet, buna rağmen… 

(Albus Dumbledore) 

 Bazen sorular cevaplardan çok daha 

önemlidir. (Nancy Willard) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Merak dinç bir beynin en kesin ve kalıcı 

karakteristiklerindendir. Merak, yüce ve cömert 

beyinlerde, ilk ve son tutkudur. Merak, öğrenme 

mumunun fitilidir. İnsan aklında keşfettiğimiz ilk ve en 

basit duygu meraktır. 

 

 

MERHAMET 

 

 Merhamet iradenin miskinliğidir. (Peyami 

Safa) 

 Bütün bilgileri öğrensem bile, eğer 

merhametim yoksa bir hiçim. (Hz. İsa) 

 İnsanlara merhamet etmeyene Allah da 

merhamet etmez.  (Hadis-i Şerif) 

 Bütün günahlar Allah’ın rahmet 

okyanusunda sadece küçük bir damladır.  

(Ayet) 

 Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet 

orada haklarını kaybeder. (Georges 

Duhamel) 
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 Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, 

merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. 

(Sadi Şirazi) 

 Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize 

saygı göstermeyen bizden değildir. 

(Hadis-i Şerif) 

 Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar 

işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek 

yaralar açar. (Lavigerie) 

 Merhamet etmeyene, merhamet edilmez. 

(Hadis-i Şerif) 

 Merhamet faydasız olunca, insan ondan 

bıkar usanır. (Albert Camus) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Merhamet her vakit intikamdan daha asildir. 

Sevginin inmediği gönül, merhameti tanımaz. 

Merhametli olmayı bıraktığın gün, insanlığın biter. 

Bulutların ötesinde yağmur yoktur; merhametin ötesinde 

insanlık yoktur. 

 

MUTLULUK 
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 Mutluluğun formülü, gerektiğinde 

önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir. 

(Edward Newton) 

 İnsanların mutlulukları ya da 

mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da 

karakterlerinin eseridir.  (La 

Rochefoucauld) 

 Mutluluk daima yakınımızdadır, 

yakalamak için çoğu zaman elimizi 

uzatmak yeter.  (George Sand) 

 En büyük sayıda insana en büyük 

mutluluk, |mutluluğu veren eylem en 

iyidir. (Francis Hutcheson) 

 Bahçelerinde lahana ekenler bizden üç 

veya dört kat mutludurlar. (Rabelais) 

 Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde 

mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir 

zaferdir. (Lucius Annaeus Seneca) 

 Kim ne derse desin, mutlu insanın en 

mutlu anı, uykuya daldığı andır ve mutsuz 
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bir insanın en mutsuz anı, uykudan 

uyandığı andır. (Arthur Schopenhauer) 

 Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da 

mutlu olmak için burada olduğumuzu 

sandığımızdır. (Arthur Schopenhauer) 

 Beyin olanca gücüyle ilerlerken, cinsel 

sistemlerin korkunç etkinliği daha uykuda 

olduğu için çocukluk, hayatımız boyunca 

özlemle geri dönüp baktığımız masumiyet 

ve mutluluk dönemi, hayatın cennetidir; 

kayıp cennet... (Arthur Schopenhauer) 

 Kişisel mutluluğu bulmak, kendi özel ve 

şahsi yolundan gitmek ve kendi 

doğrularına göre bir hayat sürmek 

demektir. (Kirschner) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Mesutların uykusu çabuk gelir. Mutlu olanlar için 

her yer güzeldir. Herkesi memnun edersen kimse 

memnun olmaz. Birçok insan mutluluğu burnunun 

üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar.  Çöldeki aç bir 

çakal, kafesteki tıka basa tok bir aslandan daha mutludur. 
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Biz insanlar, mutluluğun değerini onu kaybettikten sonra 

anlarız. İnsanları ne derece mutlu ederseniz kendi 

mutluluğunuz da o derece artar. 

 

MÜKEMMELLİK 

 

 Mükemmellik çoğu zaman mizaç 

fakirliğine yol açar.   (Andre Gide) 

 Kültür doğru yolları çizer.  (Blake) 

 Mükemmellik baştan aşağı kontrol demek 

değildir. Ayrıca zincirleri gevşetmektir. 

(Black Swan) 

 Mükemmelliğe artık eklenecek bir şey 

kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey 

kalmadığında erişilir.  (Antoine de Saint 

Exupery) 

 Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. 

Demek ki mükemmellik bir eylem değil, 

bir alışkanlıktır.  (Aristoteles) 

 Mükemmellik, bütün canlı varlıkların ve 

insanın kaderidir. Aydınlanma fikri 

zihinde belirince, ‘olasılık’ bir kesinlik 
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halini alır. Bir canlı varlık, kurtuluşun 

onun ulaşabileceği bir yerde olduğunu bir 

kez işitir ve anlarsa, asla unutmayacaktır; 

çünkü bu içeriden doğru gelen ilk 

mesajdır. O kök salacak, gelişecek ve 

zamanı geldiğinde en mübarek şeklini 

alacaktır. (Nisargadatta Maharaj) 

 Mükemmellik, her savaşta çarpışarak 

kazanmak değildir. En iyi strateji, 

savaşmadan kazanmaktır.  (Sun Tzu) 

 Erkek olmak; mükemmelliğini birçok 

kadında ispat etmek değil, tek bir kadına 

mükemmeli yaşatabilmektir aslında. 

(Robin Sharma) 

 İki olanak: Kendini sonsuz küçültmek ya 

da sonsuz küçük olmak… Birincisi 

mükemmellik, yani eylemsizliktir; ikincisi 

başlangıç, yani eylemdir. (Franz Kafka) 

 Mademki dünya bana zaferi esirgiyor, ben 

de bir yana çekiliyorum. İnsanlar vardır; 

mükemmellik ideallerini başkaları 
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karşısındaki zaferlerde ararlar.   (Alfred 

Adler) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Kendisinde kusur aramayan doğru yolu 

tutturamaz; mükemmelliğin yolu ancak hatasını görene 

açıktır. Mükemmellik, sanılan bir ütopya değil, her an 

yanı başımızda bizi tebrik edendir. Ne zamanki işimize 

sarılıp bu sefer bir öncekinden daha iyi yapacağım 

dersek, mükemmellik bizimle olur. 

 

MÜTEVAZILIK-TEVAZU-

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK 

 

 Meyvesi bol ağacın dallarını yere 

sarkıtması gibi, akıllı insanlar da 

mütevazı, alçakgönüllü olurlar.  (Sâdi) 

 Yüksekliği istedim, onu alçakgönüllülükte 

buldum.  (Hz. Ali)   

 Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan 

düşünceler, en yüksek düşüncelerdir.  

(Montaigne) 
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 Her kimde bulunursa bulunsun, tevâzu 

güzeldir, ama zenginlerde bulunursa çok 

daha güzel olur. Her kimde bulunursa 

bulunsun, kibir çirkindir. Ama fakirlerde 

bulunursa çok daha çirkin olur.   (Yahyâ 

bin Muâz-ı Râzî) 

 Tevazu, devlerin anasıdır. İnsan, vadiden 

bakınca her şeyi büyük, zirveden bakınca 

ise küçücük görür.  (G.K. Chesterton)  

 İyilik ve tevazu tüm düşmanlıkları yener.  

(Amenemope)  

 Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan 

düşünceler, yüksek düşüncelerdir.    

(Montaigne) 

 Boş kafalı insanla mütevazı insanı 

birbirinden ayırmak kolaydır; birinciler 

hep kendilerinden bahseder.  (La Bruyere)  

 Kibir, kulun Allah'ın azabından emin 

olduğunu gösterir. Azaptan emin olmak 

ise felâketlerin en büyüğüdür. Tevazu ise 
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Allah’tan korkmayı ifade eder. Bu korku 

ise, saadetin rehberi ve âletidir.  (Gazali) 

 Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla 

bununla ilgili bütün kelimeleri de 

tamamıyla unutabilir. (Konfüçyüs) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar 

alçalmalıdır. Zira meyvelerle yüklü dal, başını yere eğer.  

Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük ise kişiyi 

yükseltir. Tevazu sahibi ol, zira en halis ziynet alçak 

gönüllülüktür. Mütevazı olan kimse, en güzel ziyneti 

takınmıştır. 

 

NASİHAT-ÖĞÜT 

 

 Anaların öğütleri, öğütlerin anasıdır.  

(Türk atasözü) 

 En iyi nasihat iyi örnek olmaktır.  

(Malcolm X) 

 Nasihat tutmayanı musibet tutar.  (Türk 

atasözü) 
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 Kimse sana senden iyi öğüt veremez. 

(Çicero)  

 Kendisinden daha aşağı derecede olan 

birinin nasihatini kabullenmek, yüksek 

derecelerden birine sahip olmaya işarettir.   

(Beka B. Batû) 

 İçinden gelmeyenlere dışarıdan verilen 

öğüdün faydası yoktur. (Mevlâna) 

 Alenî nasihat, nasihat değil, teşhirdir.  

(İmam Gazali) 

 Bir insana başkalarının yanında verilen 

öğüt, öğüt değil, hakarettir.  (Hz. Ali) 

 Dünyanın en değerli hazinesi öğüttür, ama 

ondan ucuzu da yoktur.  (Hz. Ali) 

 Nasihatin yolu uzun, örneğin yolu kısa ve 

etkilidir. (Seneca) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak 

asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. En kötü insan, 

bazen en iyi nasihati verebilir. Verdiği öğüdü biraz tutan, 
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bunu başkalarına da dinletebilir. Kendini beğenmiş 

kimseye nasihat etmek, rüzgâra karşı ıslık çalmaktan 

farksızdır; ancak nasihat etmek kolay, örnek olmak 

zordur. 

 

NEFRET 

 

 Aşk gibi nefret de insanı aptallaştırır. 

(Jean Jaggues Rousseau) 

 Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz; 

zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız; 

korkutucu olmayınız, müjdeleyiniz; 

yargılayıcı olmayınız, bağışlayıcı olunuz. 

(Hadis) 

 Nefret de, gerçek aşk gibi günden güne 

artar. (Balzac) 

 Nefretler, fikirlerin değil, mizaçların 

çarpışmasından meydana gelir. (Balzac) 

 Açıkça nefret etmek, asıl düşüncesini 

gizlemekten daha asil bir harekettir. 

(Çiçero) 
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 Aşkla nefret, bizim elimizde değildir. 

(Chehov) 

 Nefretin, kök sürmesi, fena şöhret gibidir 

Yok edilmesi zordur. (Gracian) 

 Eğer aşkın gözleri körse, nefretinki 

onunkinden daha kördür. (La 

Rochefoucauld) 

 Anladığımız varlığa karşı artık nefret 

duymayız. (M. Guyau) 

 İnsanlar, ya korktukları yahut da gıpta ve 

haset ettikleri şeylerden nefret ederler. 

(Machiavelli) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Nefret, insanı içten içe kemiren bir zehirdir. 

Nefretini yenen kişi, kendini yenmiştir. 

 

 

 

 

NİYET 
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 İyi niyet, isteklerin gerçekleşmesine 

sebeptir. (Hz. Ali) 

 Her eylem bir tohumdur, onun programını 

suretindeki ihtişamında değil, özündeki 

niyetinde arayacaksınız.    (Muhammed 

Bozdağ)  

 Her işte hayır isteyenler, insanlara iyi 

niyet beslesinler.  (İmam Şafii)  

 İyi niyet ameli düzeltir, sıfata güzellik 

getirir.  (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)  

 Daima iyi niyeti sahibi olunuz. Çünkü iyi 

niyete riya karışmaz.  (İkrime)  

 Cennetliklerin Cennet’e, 

Cehennemliklerin de Cehennem’e 

girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. 

Fakat onların orada ebedi kalmaları, 

niyetleri yüzündendir.  (Hasan-ı Basri)  

 Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. 

Farklı olan niyet ve yürektir. (Marlo 

Morgan) 
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 Amellerin kıymeti niyetlere göredir. 

Herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan 

odur. (Hadis) 

 Nice küçük amel (iyilik ve ibadet) vardır 

ki niyet onu büyük yapar; nice büyük amel 

vardır ki niyet onu küçük yapar. (Abdullah 

ibn-i Mübarek)  

 Allah, niyeti “önce ahiret” olana dünyayı 

da verir. Ama niyeti “sadece dünya” 

olana, ahireti vermez. (Hadis) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Maddelerin kullanımı niyetlere bağlıdır. İnsan 

aklı elektrik misalidir. Buzdolabına da bağlayabilirsin, 

fırına da. Sonsuz huzura ve Cennet’in sonsuz nimetlerine 

kavuşabilmek birkaç yıllık amel ile değil, sonsuz iyi 

niyetlerle mümkündür. 

 

OKUMAK 

 

 Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir 

aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! 
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Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab 

ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana 

bilmediğini öğretti. (Ayet) 

 Okumak, insana olgunluk, konuşmada 

canlılık, yazmada açıklık verir. (Francis 

Bacon) 

 Kendilerini kurnaz zanneden insanlar, 

okumayı küçümserler; basit insanlar ona 

hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan 

faydalanırlar. (Francis Bacon) 

 İnsanın okuduğu şey, benliğine işler.  

(Andre Mauris)  

 Okuma zevkini tadan insan mesut 

insandır. (John Herchel) 

 Okumak, ruhu yüceltir. (Voltaire) 

 Okuma, alışkanlıkların en asilidir. 

(Antonie Albalat) 

 Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını 

istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi 

kitaplar hediye edin. (Hz. Ali)  



269 
 

 Maksatsız okumak da vakit öldürmektir. 

(Süheyl Ünver) 

 Milletlerin aklı, kitapla büyür ve gelişir. 

Kimler fazla kitap okuyorsa az okuyanlara 

hükmeder. (Prof. Pressey) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Okumadan tekâmül etmek (gelişmek) isteyene 

şaşılır. Kelimeler için değil, fikirler için okumak gerek. 

Zihninizin delik deşik değil de, geniş ve bakımlı olmasını 

istiyorsanız okuyun.   

 

ÖFKE 

 

 Güçlü kimse, başkalarının sırtını yere 

getiren değildir. Asıl güçlü, öfkelendiği 

zaman kendisine hâkim olandır.  (Hadis)  

 Kişinin öfkesini yenmesi,   özür dilemek 

zilletine düşmesinden daha iyidir.  (İbnü’l 

Mukanna) 
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 Zorluklara karşı kızmak; onu 

yenemeyeceğinizi anlamak demektir.  (R. 

Tagore) 

 Bir anlık öfke, her şeyi yok eder.  (L. 

Glein) 

 Hiddet ekilen yerden, pişmanlık biçilir.  

(A. Monsoni) 

 Öfkenin sonuçlarının zararları, 

sebeplerinden daha fazladır. (Yunan 

atasözü) 

 Öfkenin öncesi delilik; sonu pişmanlıktır. 

(Lokman Hekim) 

 Öfkeliyken konuş; göreceksin ki, pişman 

olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın.  

(A. Biere) 

 Sabırlı insanın öfkesinden sakınınız.  (Jn. 

Dryden)  

 Öfke ateşi önce sahibini yakar; sonra 

kıvılcımı düşmana ya varır ya da varmaz.    

(Sadî Şirâzî) 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 
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Hiddete (öfkeye) şiddetle karşılık vermek, baruta 

ateşle gitmek gibidir. Yenilmesi gereken ilk düşmanlar, 

öfke ile umutsuzluktur. Cahilin öfkesi sözünde, 

akıllınınki de fiilindedir. Gücünün yetmediğine kızmak, 

acizlik; gücün yettiğine kızmak da alçaklıktır. Öfkesine 

gem vurup, dilini tutamayanların hakkı mahcup olmaktır. 

Öfkenin ateşini suyun sağ duyusu ile örtmek gerekir. 

Kızgınlık, insanın lambasını söndüren bir rüzgârdır. 

Öfkenin ateşi sahibini yakar. 

 

ÖĞRENMEK 

 

 Hiç kimse, kimseye bir şey öğretemez ama 

birileri isterlerse öğrenirler. (Racers) 

 Öğrenmek, en büyük mutluluk kaynağıdır. 

(Leo Buscaglia) 

 Düşünmeden öğrenmek faydasız, 

öğrenmeden düşünmek ise tehlikededir. 

(Konfüçyüs)  

 Öğrenimle kazanılan yetenekler, vahşi bir 

ağacın budanmasıdır. (Francis Bacon) 
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 Eğer birine bir şey öğretirseniz asla 

öğrenmez.  (Bernard Shaw) 

 Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair 

bir şeyler bilin (Van Dyke) 

 Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir 

ilerleyemediğiniz takdirde gerilersiniz. 

(Çin atasözü) 

 Bir şey öğrenmek, o konuda daha bilge 

olmak demektir.  (Sokrates) 

 Çalışmayı ve beklemeyi öğrenin.  

(Longfellow) 

 En kötüden iyiyi öğren, ama en iyiden 

kötüyü öğrenme.  (J.Lavater) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Öğrenmek güzel şeydir, ancak düşünmeden 

öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. 

Her şeyi bildiğimizi zannetmemiz, öğrenmemizin en 

büyük düşmanı olmuştur. Herkes öğrenmek ister; 

kimsede karşılığını vermeye kalkışmaz. İnsan, kendi 

yanlışlarından da çok şey öğrenebilir.  
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ÖĞRETMENLİK 

 

 En iyi iş adam yetiştirmektir.  (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Doğrusu, bir kimsenin insanlara gerçekten 

bir şey öğretmesi mümkün olsaydı, bunun 

karşılığında para alması onun için şeref 

olurdu.  (Sokrates) 

 Öğretmenin, küçük çocuklarla meşgul 

olanı makbuldür. (Mevlâna) 

 Öğretmen, birinci yıl idealist, ikinci yıl 

realist, ömrünün sonuna kadar materyalist 

olur. (Prof. Dr. Mehmet Tekin) 

 İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş 

gereksiz kılabilen insandır. (Thomas 

J.Carruthers) 

 Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek 

başkasına ışık verir. (Ruffini) 
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 Bir öğretmen, ebediyete hükmeden 

insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla 

bilinemez. (Henry Adams) 

 Bütün donanımıyla askere değil de elinde 

alfabesiyle öğretmene güvenirim. 

(Brougham) 

 Dünyada her şeye değer biçmek 

mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla 

değer biçilemez. (Sokrates)  

 Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir 

öğretmen, havada soğuk demir dövüyor 

demektir. (H. Mann) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Dünyanın en zor işi insanlarla uğraşmaktır. 

Öğretmen, soran, cevap alan, izah eden, izah isteyen bir 

insandır. Öğretmen, bahçesindeki her çiçeğin kendi 

renginde açması için emek veren bir bahçıvan gibi 

olmalıdır. 

 

ÖLÜM 
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 Hayatla ölüm arasında bir tek nefes var. 

Onu alamadınız mı her şey biter. (Hüseyin 

Üzmez) 

 Hayatı ölü geçmeyenler, ölümleriyle de 

hayat verirler.  (Akif Cemil) 

 Diriler naziktir, ölümsüzler titiz…  (Cemil 

Meriç) 

 Ölüm ne büyük bir kumar oyunudur. 

(Henore de Balzac) 

 Cansız ceset acı duymaz. (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Kabre azıksız giren, gemisiz denize çıkmış 

gibidir. (Hz. Ebu Bekir) 

 Evini temiz tut, misafir gelir. Kalbini 

temiz tut, ölüm gelir.  (Türk atasözü) 

 Ölümle öç alınmaz. (Reşat Nuri Güntekin) 

 Vakit çıkmadan namaza, ölüm gelmeden 

tövbeye acele ediniz. (Hadis) 

 Ölümü unutmayan, güzel şeylere tutkun 

olur. (Hz. Ali) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsanlar, doğmakla birlikte ölüme adaydırlar. 

Bununla birlikte ölüm, insanları hep şaşırtır. Ölümün bizi 

nerede beklediği belli değildir, iyisi mi biz onu her yerde 

bekleyelim. İnsan ölünce, birlikte götürdüğü tek şey iyi 

ve güzel amelleridir. Gerçekte, insanlar uykudadırlar. 

Öldükleri zaman uyanırlar. 

 

ÖZGÜRLÜK-HÜRRİYET 

 

 Gözlerimiz için ışık ne anlama geliyorsa, 

insan aklı için de özgürlük o anlama gelir. 

(Buket Uzuner)  

 İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara 

takındığı tavırda saklıdır.  (Jean Paul 

Seartre) 

 Kuşlar hiçbir zaman kafeste şarkı 

söylemezler. Onları serbest bırakmak 

gerek. (Thoreu) 

 En güzel özgürlük rüyası hapiste görülür. 

(Schiller) 
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 Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. 

(Patrick Hengy ) 

 Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, 

hürriyete layık değildir. (Abraham 

Lincoln) 

 Beni isterseniz dövün, ama bırakın 

istediğim gibi güleyim. (Moliere) 

 En büyük acı, acıtmaz olmuş zincirlerin 

acısıdır; köleliği kabul etmenin, 

başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. (A. 

Nihat Asya) 

 İnsan hür olarak yaratılmış, zincire 

vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür. 

(Schiller) 

 Halk özgürleştikçe, korku ve 

propagandaya daha çok başvurulur. 

(Noam Chomsky) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Yalancı hürriyetler, sahici köleler yetiştirir. 

Gerçek hürriyetse, yüce fikirlere bağlanmaktır. İnsanın 
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özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, 

istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. 

Özgür olmak için gökyüzünü satın almana gerek yok; 

ruhunu satma yeter. 

 

ÖZGÜVEN 

 

 Siz kendinize inanın başkaları da size 

inanacaktır.  (Goethe) 

 Kendini yetersiz gören insan tereddüt 

içinde beklerken, girişimci insan, hata 

yapmaktan korkmadığından daha üstün 

hale gelir.  (Henry C. Link) 

 Özgüven eksikliği, bezginliğin alışılmış 

kaynağıdır. (Sophie Mereau) 

 Bir şampiyon olabilmek için, hiç kimse 

size inanmadığında kendinize inanmanız 

gerekir. (Ray Robinson) 

 Kendine güvenen herkes dünyayı 

yönetebilir.  (Voltaire) 
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 İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye 

görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar 

yükseklerde değildir.  (Anderson) 

 Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı 

düşünmem. O işe neler mani olur, diye 

düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdım 

mı iş kendi kendine yürür. (Mustafa 

Kemal Atatürk) 

 Başkalarına karşı beslediğimiz güvenin en 

büyük kısmını doğuran, kendimize olan 

güvenimizdir (La Rochefoucauld) 

 Güvensizliğin üç mahzuru vardır: Can 

sıkıntısı, sabırsızlık, vakit öldürme 

(Pascal) 

 Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama 

bunlar insanın içinden gelir ve her zaman 

oradadırlar. (Freud) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Özgüven önemli bir kişisel özelliktir; yaşamla baş 

etmemizi ve sorunlarla gerçekçi bir şekilde mücadele 

etmemizi sağlar ve zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır. 
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Özgüven kazanma süreci, yaşamın önemli zorlukları ile 

başa çıkma gücüne sahip ve mutlu olmaya layık bir kişi 

olma deneyimidir.  

 

 Özgüven insana güç verir, enerjisini artırır ve 

daha fazla çaba göstermeye özendirir. Başarı için ilham 

kaynağıdır. Başarılarımızla gurur duymamızı ve onlardan 

keyif almamızı sağlar. Bizim yaklaşımımıza bağlı olarak 

başka insanlar ve dışımızdaki olaylar özgüvenimizi 

yükseltebilir ya da bitirebilirler. Yaşama özgüvenli bir 

şekilde yaklaşmak ve bunu sürdürmek önemlidir. Ancak, 

aşırı bir güven duygusu ile hareket ederek kendimizi ve 

diğer insanları tedirgin etme riskini de almamak gerekir. 

 

ÖZÜR DİLEMEK 

 

 Yerinde söz söylemesini bilen, özür 

dilemek zorunda kalmaz.  (Fatih Sultan 

Mehmet) 

 Özür dilemek kibarlıktır. Ama özür 

dileyecek hareketten kaçınmak 

olgunluktur. (Hekimoğlu İsmail) 
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 Akıllı bir kimse, hiçbir zaman özür 

dilemek zorunda kalmaz. (Emerson) 

 Özür dilemek üzere gelen din kardeşiniz, 

niyetinde samimi olmasa da, özrünü kabul 

edin. (Hâkim) 

 Müslüman kardeşinin özrünü kabul 

etmemek günahtır. (Ebu Davud) 

 Özrü kabul etmeyen, özür dileyenin 

günahını yüklenmiş olur. (İbni Mace) 

 Suçu bağışlayan asildir, ancak özür 

dileyen daha asildir. (Alphons Daudet) 

 Allah, özür dileyenin özrünü kabul eder. 

(Ebu Ya’la) 

 Kişinin öfkesini yenmesi,   özür dilemek 

zilletine düşmesinden daha iyidir.    (İbnü'l 

Mukanna) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Özür dilemek, büyük bir erdemdir. Ancak asıl 

erdem, özür dileyecek hareketler yapmamam ve söz 

söylememektir. 
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PARA 

 

 Bir paranın nereden geldiğini bilmek için 

nereye gittiğine bak. (Ebû Hanife) 

 Para, ancak ortadan kalktığı an önemli bir 

madde halini alır.  (Henore de Balzac) 

 İğrenç para! Karayı ak, mücrimi terbiyeli, 

soysuzu asil, ihtiyarı genç, korkağı cesur 

yapan murdar put! İnsanlık o puta 

tapmakla kepaze oldu. (Othello) 

 Paranın kıymetini anlamak istersen, ödünç 

para almaya çalış.  (Dongfellow) 

 Para her kapıyı açar ama kilitleyemez. 

(Yunan atasözü) 

 Dünyanın en yoksul insanı paradan başka 

hiçbir şeyi olmayandır. (Schopenhauer) 

 “Para her şeyi yapar.”  diyen adam, para 

için her şeyi yapar.  (Benjamin Franklin) 
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 Hayat mı değerli, para mı? Hayat mı 

paraya harcanmalı, para mı hayata 

harcanmalı? (Cüneyd Suavi) 

 Yalnızca iyi niyete sahip olsalardı, 

iyiliksever kişileri kimse 

hatırlayamayacaktı. Bunun yanında 

onların paraları da vardı. (Margaret 

Thatcher) 

 Aslında parayı sevmiyorum, ama 

sinirlerimi yatıştırıyor. (Joe Louis) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Para ihtiyaçları karşılamak için çok geçerli bir 

araçtır. O nedenle amaç haline getirilmemelidir. Para ve 

şöhret ateş gibidir; üzerinde herkes oturamaz. Para 

akıllılara hizmet eder, akılsızlara hükmeder. İnsanlar 

önce para kazanmak için hayallerindeki birçok şeyden 

vazgeçip sağlıklarını kaybederler, sonra da sağlıklarını 

geri kazanmak için kazandıkları paraları harcarlar.  

 

RUH 
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 Her mektup bir ruhtur. (Honore de Balzac) 

 Ruh bedende yaşlı doğar. İnsan onu 

gençleştirmek için doğar.  (Oscar Wilde) 

 Acının içine dalmadıkça ve günahın 

uçurumuna yuvarlanmadıkça, bir topluluk 

nasıl kendini anlayamazsa, kişi de kendi 

ruhunu öylece kavrayamaz.  (Walter 

Rathenou) 

 Ruhunda kölelik olan, tahta çıksa da yine 

köledir. (Vauvenarguea) 

 Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar 

kolaylıkla görünmez. (Aristoteles) 

 Ruhun da vücut gibi ihtiyaçları vardır. (J.J. 

Rousseau) 

 Ruhunu kaybeden cihanı kazansa ne 

çıkar? (Victor Hugo) 

 Kendine değer ver ve onun değerlerini 

olgunlaştır. Çünkü sen bedeninle değil, 

ruhunla insansın. (Gazali) 

 Duygu akla esirdir. Fakat bil ki, akıl da 

ruhun esiridir. (Mevlâna) 
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 Hekimlerin yaptıkları en büyük hata, ruhu 

düşünmeden yalnız bedeni tedaviye 

teşebbüs etmeleridir. (Eflatun) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Önemli olan ruhtur. Güzel bir çehrede güzel bir 

ruh yoksa bir anlamı yoktur. Ruhu lekeleyen daima 

vücuttur. Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük 

bir cinayettir. Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, 

inançlarındaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür. Ruhunu 

geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları 

dünyayı içine sığdırabilir.Vücudu öldürenden 

korkmayınız. Ruhu öldürenden korkunuz. 

 

SABIR 

 

 Sabreden avcı, ak güvercin yakalar.  (Türk 

atasözü) 

 Sabreden derviş, muradına ermiş. (Türk 

atasözü) 

 Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.  (Sâdi) 



286 
 

 Sabır, bela geldiğinde güzel edebini 

bozmamaktır. (İbni Atâ) 

 Sabır insana önce zehir gibi olur. Fakat 

fıtrata yerleşince bal olur.  (Türk atasözü) 

 Sabır, imanın yarısıdır (Hadis) 

 Bedende baş ne ise, imanda da sabır 

aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, 

sabırsız da iman olamaz. (Hz. Ali 

 Sabır, kurtuluşun anahtarıdır (Mevlâna) 

 Her güç, sabır ile zaman birleştirilerek 

sağlanır. (Balzac) 

 Hoşlanmadığına sabretmedikçe, 

hoşlandığını ele geçiremezsin (Hz. İsa) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini 

bilmektir. Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her 

iş için de sabır gerekir. İnsanlarda riyanın karışmayacağı, 

hakiki tek vasıf sabırdır. 
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SAĞLIK 

 

 Sağlık gizli bir hazinedir.  (Hadis) 

 Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 

gibi… (Kanuni Sultan Süleyman) 

 Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. (Francis 

Rous) 

 Sağlık, vücutları sağlam olanların başına 

konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed) 

 Elden gitmeden değerini anlayamadığımız 

iki şey vardır: Bir sağlık, diğeri gençliktir. 

(Hz. Ali) 

 İyi bir sağlık, varlıklı olmaktan değerlidir. 

(İngiliz Atasözü) 

 Sağlıklı bir köylü olmak, hasta bir 

imparator olmaktan iyidir. (Alman 

Atasözü) 

 Hasta olmayan, sağlığın kıymetini bilmez. 

(Türk Atasözü) 
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 Erken yatıp erken kalkarsanız, sağlıklı, 

varlıklı ve akıllı olursunuz. (Benjamin 

Franklin) 

 Sağlık, bir beden işi değil, bir kafa 

meselesidir. (Mark Baker Eddy) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Neşe, kanaat ve 

sükûnet, doktora evin kapılarını kapar. Sağlık, sağlam 

kişilerin baş üstünde bir taçtır, onu ancak hasta olan 

görür. Sıhhatli olan her şeyi ister, hasta olan sıhhat ister. 

 

SAVAŞ VE BARIŞ 

 

 Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz.  

(Benjamin Franklin) 

 Yemin ederim ki, dünyanın bütün 

toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya 

değmez. (Sâdi) 

 Hiçbir askerden düşünmesini beklemem 

ben.  (Bernard Shaw) 
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 Barış masasında kuvvetin meşrulaşması 

başka, meşruiyetin hesaplaşması 

bambaşkadır. Birinde istediğin kadar 

verirsin. Diğerinde istenildiği kadar...  

(İsmet Bozdağ) 

 En iyi asker saldırmaz. Büyük savaşçı 

sessiz başarır. (Anthony Robbins) 

 Savaşla ilgilenmiyor olabilirsiniz ama 

savaş sizinle ilgileniyor. (Will Rogers) 

 Uygarlık ilerlemiyor diyemezsiniz, her 

seferinde sizi yeni silahlarla öldürüyorlar. 

(Winston Churchill) 

 Savaş zamanı, hakikat o kadar kıymetlidir 

ki, yalanlardan bir duvarla korunur. 

(Zhuge Liang) 

 Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey 

veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. 

(Nazım Hikmet) 

 Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. 

Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya 
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kalmadıkça harp bir cinayettir. (Mustafa 

Kemal Atatürk) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Akıllılar, savaşmadan önce kazanırlar. Savaş, 

sıcak ve soğuğun dansıdır; demirle insanın... Savaşı 

çıkaranlar, kırmızı derililerden çaldıkları toprakları 

savunmak için kara derilileri, sarı derililerin üstüne salan 

beyaz derililerdir. Zorbalığı ve ölümü gördünüz, ama 

savaş hakkında bir şey bilmiyorsunuz. O, hayatın 

karşıtıdır: ölü ağabeyine ağlayan umuttur; kucağındaki 

kopmuş kollarına ağlayan akıldır; ölümüne tecavüz 

edilmiş namustur. Şeref mi? Savaşta şeref yok. Makineli 

tüfekler öldürdü onu. Eğer onlar öldüremediyse toplar 

öldürdü. Onlar öldürmediyse klor gazı kesin öldürmüştür. 

 

SEVGİ-SEVMEK 

 

 Sevildiğini çocuk bile bilir. (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Sevdiğini ölçülü sev. Çünkü o sevdiğin bir 

gün nefret ettiğin olabilir. (Hadis) 
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 Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini 

sevmeye çalış.  (Cornaille) 

 Sevgi, insanların birbirlerine bakışlarında 

değil, aynı şeye ve aynı yere 

bakmalarındadır. İdeal olan budur ve 

inanıyorum ki sevilmeyen anlaşılmaz. 

(Hasan Ali Yücel) 

 Sevgi bir istiridye içindeki inciye benzer, 

gizlendikçe büyür. (Mustafa Çalışkan) 

 Şarkılardaki sevgiler gerçek olsaydı, 

herkesin birbirini sevmesi gerekirdi. (F. 

Zappa) 

 Sevgiyi anlamayan ya insan, ya da akıllı 

değildir; zira köpek, kedi gibi hayvanlar 

da sevildiklerini bilirler.  (Mevlâna) 

 Yaşamak sevmektir. Sevmek beklemek... 

(Cemil Meriç) 

 Acımasız olan güçsüz olandır. Sevecenliği 

ancak güçsüz olanlar bekleyebilir. (Leo 

Buscaglia) 
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 Sevda, ölümden daha zorlu ve daha 

yaşlıdır. Erenlerin bağından bir canlılar, 

bir de ölüler ülkesi vardır. Ama aradaki 

köprü daima sevgidir. (Leo Buscaglia) 

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Sevginin kanunu, dostların eksiklerini 

tamamlamaktır. Noksanlıklara itibar edenler ise dost 

değildir. Sevdiğinize gülün, sevmediğinize gülün, yoksa 

güldürün... İnsanları sevmeden Allah’ı sevemezsin. 

Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan ve kötülük 

gördüğünde eksilmeyendir.  İnsan sevilmek için sevmez; 

sevmek için sever. Sevgi verdikçe büyür, paylaştıkça 

artar. Aptallık da öyle; verdikçe büyür, paylaştıkça artar. 

Sevgi akılla birleşmediği zaman, derhal aptallığa 

dönüşür. 

 

TATLI DİL 

 

 Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir.  

(Barış Manço) 
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 Tatlı dil, okşama ve hoşluk olunca bir fili 

bir kılla çekersin.  (Sâdi) 

 Tatlı suyun baş kalabalık olur.  (Mevlâna) 

 Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.  (Hz. 

Ali) 

 Balla sirkeyle yakalayabileceğinden daha 

çok sinek yakalayabilirsin. (Leo 

Buscaglia) 

 Güzel sözler petekten damla damla sızan 

bala benzer. Bunlar insanın ruhuna tat 

verir.   (Hz. Süleyman) 

 Düşmanın tatlı sözlerine aldanma, balın 

içinde zehir bulunabilir.  (Sâdi) 

 Ağzında bal olan arının kuyruğunda da bal 

vardır.  (Türk atasözü) 

 Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır; tatlı dil 

yılanı deliğine döndürür. (Türk atasözü) 

 Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir 

anahtardır. (Montaigne) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Tatlı dil ve yumuşak huyluluk ile birçok kapı 

açılır insana. Güzel szö söyleyeni insanlar severler. 

Birçok insan, tatlı dil ve dua ile birçok belayı aştı. 

 

TECRÜBE-DENEYİM 

 

 Tecrübeler en iyi öğretmenlerdir. Yalnız 

okul masrafları biraz çoktur.  (Thomas 

Carly) 

 Tecrübe, hatalarımıza verdiğimiz addır.  

(O.Wilde) 

 Deneyim, kişinin başına ne geldiği 

değildir. Kişinin onlarla ne yapabildiğidir. 

(A. Huxley) 

 Gençlerin aynada göremediklerini, yaşlılar 

bir tuğla parçasında görürler. (Mevlâna) 

 İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarladığında 

anlar.  (Eschenbach) 
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 Kendi tecrübenin avantajı büsbütün 

kesinliğe sahip olmandır. (Arthur 

Schopenhauer) 

 İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim 

dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız 

denizlerde bir küçük adadır sadece. (John 

Stuart Mill) 

 Sadece tecrübe sayesinde bir şeyler 

öğrenebiliriz ve hiçbir zaman bir olayı akıl 

yoluyla tamamen kavrayamayız. 

(Friedrich August von Hayek) 

 Deneyim, başka şeylere bakarken 

kazandığınız şeydir. (Federico Fellini)  

 Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce 

sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor. 

(Vernon Law)  

 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İyi kararlar tecrübe sayesindedir, tecrübe ise kötü 

kararlar sayesinde… Tecrübe, önce sınav yapıp sonra 

ders veren değişik bir öğretmendir. Tecrübeden sonraki 



296 
 

idrak, evvelkinden çok pahalıdır. Deneyim, insanın 

enayiliklerinin toplamıdır.  

 

 

 

 

 

TEDBİR 

 

 Bir gram tedbir, bir kilo tedaviden daha 

değerlidir. (İngiliz Atasözü) 

 Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı 

pişmanlıktan kurtarır.  (Hz. Ali) 

 Akşamdan önce çırasını yakan karanlıkta 

kalır. (Türk atasözü) 

 Her ormanı boş sanma, belki de 

kuytularında bir kaplan uyuyordur. ( Sadi ) 

 En iyi zırh hedeften uzak durmaktır. 

(Horace) 

 Kolay bir işe zor bir işe de kolay diye aşla. 

(Baltasar Gracian) 
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 Hiç bir zaman çıktığın kapıyı hızla çapma, 

geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold) 

 Gündüz kendini hazırlamayan, gece 

karanlığa razı demektir. (Cenap 

Şahabeddin) 

 Deveni bağla ondan sonra tevekkül et. 

(Hadis) 

 Camdan evde oturanlar başkalarına taş 

atmamalıdırlar. (George Herbert) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa 

razı demektir. Kuş olmayanın, uçurumlar üzerine yuva 

kurmaması gerekir. Tanrıya güven ama barutunu da kuru 

tutmaya bak. Tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet 

olmaz. Uzağı düşünmeyen adam, acıyı yanı başında 

bulur. 

 

UMUT 
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 Ümitsizlik insanı öldürür. İnsanlar bundan 

dolayı ümit etmek istemiyorlar. (Murathan 

Mungan) 

 Ümit, kapıların anahtarıdır. Ümitsizlikten 

sonra ne ümitler, gecelerden sonra ne 

gündüzler vardır. (Mevlâna) 

 En büyük felaket içinde dahi ümidini 

kaybetme. Unutma ki en lezzetli ilik, en 

sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi) 

 Nerede insan varsa orada umut vardır. 

(Oktay Akbal) 

 Umuda her zaman yer vardır. (Leo 

Buscaglia) 

 Umutla yaşayan aç ölür. (Benjamin 

Franklin) 

 Her kopuş, bir doğuştur. (Ahmet Günbay 

Yıldız) 

 Umut, fakirin ekmeğidir. (Türk atasözü) 

 Umut, insanı uyandıran bir rüyadır. 

(Aristoteles) 
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 Acılı bir hayatla, hayatsızlık arasında bir 

seçim yapmamı söyleseler, hiç 

duraksamadan acılı hayatı seçerim. 

İnsanlar, hayatın ne kadar kötü olduğunu 

söylerse söylesinler, ben umudumu asla 

kaybetmedim. Henüz nasıl umut 

kaybedileceğini öğrenmedim. (William 

Faulkner) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İnsan ümit ettiği sürece insandır. Umutların ve 

ümitlerin kadar yücesin, büyüksün. Yıldızsız bir gecede 

güneşin hayalini kurabiliyorsan bir beklentin, bir ümidin 

vardır demektir. Ümidini kaybetmiş bir kimsenin 

kaybedecek başka bir şeyi kalmamıştır. 

 

 

UNUTMAK 

 

 Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.  

(Türk atasözü) 
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 Duvar yapıldıktan sonra, duvarcı unutulur. 

(Çin Özdeyişi) 

 Bir yara, bir hakaretten çok daha çabuk 

unutulur. (L. Chesterfeld) 

 İlmin afeti, nisyan (unutmak)dır. Nisyanın 

aslı ise isyandır. (Hukema’dan) 

 İşlediğimiz suçu başkasına söyledikten 

sonra biz unuturuz; ama o unutmaz. 

(Nietzche) 

 Unutma olmazsa, saadet de olmaz. (A. 

Maurois) 

 Öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız; 

ya okunmaya değer bir kitap yazın; ya da 

yazılmaya değer işler başarın. (Benjamin 

Franklin) 

 Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne 

zaman söylediğini unutma!  (Hz. 

Ebubekir) 

 Sevgilerle acılar, birbirini unuttururlar. 

(Cemil Sena Ongun) 
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 Başkaları için kendinizi unutursanız; o 

zaman sizi daima hatırlayacaklardır. 

(Dostoyevski) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

İki şeyi unut: Ettiğin iyiliği, gördüğün fenalığı. İki 

şeyi unutma: Allah’ı ve ölümü.   

 

ÜZÜNTÜ-KEDER 

       

 Bir saatlik üzüntü, insanı bir sene 

yaşlanmış gibi ihtiyarlatır.  (Hadis) 

 İnsan üzüntülerini anlatarak; başkalarını 

memnun etmemeli. (Emile Zola) 

 Başkalarının iyi haline bakıp üzülme; 

senin haline de bakıp kıskanan çok kişi 

vardır.    (Rusyy Rubutin)  

 İki kişiye üzülmek gerekir: Her gün vebal 

yüklenen kimse ile hiçbir hayır işlemeyen 

kimse. (Beydeba) 
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 Arkasından sevineceğin bir üzüntü, 

sonunda üzüleceğin bir sevinçten daha 

iyidir. (Sadî Şirâzî) 

 Üzülmek; yarının sıkıntısından bir şey 

eksiltmez. Sadece bu günün gücünü 

tüketir.    (A. Croıvin) 

 Demir için pas ne ise, insan için de üzüntü 

odur. (Hz. Muhammed) 

 Üzüntü, üzüntüyü doğurur. (Alain) 

 Üzüntünün bir ilacı da, bir işle 

uğraşmaktır. (James D. Mursell) 

 Ne kadar bilirsen; o kadar üzülürsün. (Lao 

Tzu) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Üzüntü, sağlığı ve saadeti kemiren bir kanserdir. 

Üzüntü, müzminleşmiş bir kalp hastalığıdır. Gerçekte 

kederli olmamızın kökü, varlığımızın hikmetini 

bilmeyişimizde saklıdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, 

tasasız baş, bostan korkuluğunda bulunur. Ve zamanın 

azaltamadığı ve yumuşatamadığı bir üzüntü yoktur. 
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VAZGEÇMEK 

 

 Hiçbir şeyden asla vazgeçme; çünkü 

vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir. 

(Abraham Lincoln) 

 İnsan vazgeçmeyi öğrendikçe büyüyor. 

(Rafet Elçi) 

 Terk etmekle vazgeçmek aynı şey 

değildir. Gitmiş olsan da vazgeçmediğini 

biliyorum. Ya da öyle olmasını 

istiyorum... Dönsen, o kadar hazırım ki 

affetmeye... Zaten, senin kurduğunu 

bildiğim tuzaklara bilerek düşmüştüm ben.   

(Kahraman Tazeoğlu – Kıyısızlar) 

 Vazgeçebilmek lazım. Artık bizi 

sevmeyen sevgilileri bırakabilmek... 

Vazgeçebilmek, bazen en güzeli...    (Elif 

Şafak - Şemspâre) 

 Her şeyin sıradanlaştığı bir dünyada bazen 

kaybetmek en doğru seçimdir. Ve o 

dünyada en yerinde tercih; vazgeçiştir!  

(Adam Fawer) 
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 Bir şeye sahip olmak varken, vazgeçebilen 

biri olabilir mi? Böyle bir eli açıklık 

sadece güçsüzlüğün ülküleştirilmesidir. 

(Yaşama Uğraşı - Cesare Pavese) 

 İnsan seviyorsa karşılık görmese bile her 

şeyden vazgeçip onunla uğraşır, 

Uğraşmıyorsa sevmekten vazgeçmiş 

demektir.   (Louis Aragon) 

 Ne kadar farklı olursa olsun; sana ait 

olmayana tenezzül etme. Ve ne kadar basit 

olursa olsun senin olandan asla vazgeçme. 

(Ernesto Che Guevara) 

 Ne zaman bir şeyden vazgeçseniz, 

vazgeçtiğiniz o şey size geri gelir. 

(Anonim) 

 Hiç kimse vazgeçilmez değildir. (Anonim) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bir hedef uğruna çıktığın yoldan vazgeçmek 

istediğinde; bu yola neden çıktığını tekrar düşün. Elinden 

geleni hakkıyla yap ve duruma bir daha bak. İnat iyidir 
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ama kıvamında.... Vazgeçeceğin noktayı çok iyi 

bileceksin. 

 

VİCDAN 

 

 Dünyanın en yoksul kölesi bile, kendi 

vicdanı içinde hürdür. (Bledsoe) 

 En mükemmel adalet, vicdandır. (Victor 

Hugo) 

 İnsan, kendi vicdanından bir şey 

gizleyemez. (Cheov) 

 İyi bir vicdan en iyi yastıktır. (C. 

Brentano) 

 Hiçbir suçlu, kendi vicdanında beraat 

edemez (Juvenal) 

 İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli 

olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf 

olduğundan dolayı yaparlar. (John Stuart 

Mill) 

 İnsanlar tuhaftır! Fena bir şey yapmakta 

olduklarını hissedecek olurlarsa, mutlaka 
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en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep 

bulurlar. (Halid Ziya Uşaklıgil) 

 İradene hâkim ol, fakat vicdanına esir ol. 

(Aristo) 

 Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. 

(Public Cyrus) 

 Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır. 

(Hz. Ömer) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

 

 Vicdan, herkesin komşusunu dövmek için aldığı 

fakat asla kendine karşı kullanmadığı bastonlara benzer. 

Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu 

öldürmedikçe… Vicdan azabı, insanın içinde bir 

cehennemdir. Vicdan, saadet ve azaplarımızın ahirette de 

kaynağıdır. Yapılan işler önce vicdan terazisinde 

tartılmalıdır. Temiz işler temiz vicdanlardan çıkar.  

 

YALAN 

 

 Şaka bile olsa yalan söylemeyiniz. (Hadis) 
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 İki yalandan bir hakikat doğar. (Peyami 

Safa) 

 Ah! Nice üstün görünümler altında yalan 

dolan vardır. (W.Shakespeare) 

 Asla yalan söyleme. Yalan söyleyen, 

yakalanmak korkusu içinde yaşayan hırsız 

gibidir. (A.Fuat Başgil) 

 Ayran içinde yağ nasıl gizliyse, doğruluk 

cevherinde de yalan gizlidir. (Mevlâna) 

 Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her 

yalanı söyler. (Victor Hugo) 

 Belli bir amaçla söylenen yalan, en 

ahlâksız yalan biçimidir. Ama en çok da o 

işe yarar. (Finley Peter Dunne) 

 Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka 

bir kişinin ağzından yalan uydurmaya 

benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan 

uyduran Cehennem’deki yerine 

hazırlansın. (Hz. Muhammed)  

 Beyaz yalan; ama unutmamalı ki, en kolay 

kirlenen renk beyazdır. (Tuğrul Şavkav) 
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 Bir insan, hiçbir durumda yalan söylemek 

özgürlüğüne sahip değildir. (Thomas 

Carlyle) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Bir yalan yeteri kadar yüksek ve sesle söylenirse 

kişiler buna eninde sonunda inanacaktır. Yalan öyle bir 

oktur ki, bazen hedefini değil, atanı vurur. Her yalan, bir 

diğerine yol açar. Yalanları gerçek diye satanlar, 

gerçekleri yalanlar. 

 

YÖNETİM-YÖNETİCİLER 

 

 İyi bir yönetici, sıradan insanları sıra dışı 

şeyler yapar hale getirir.  (Peter Drucker) 

 Kendinden büyük insan istemeyen lider, 

yükselen her başı kesecektir. (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Hükümdar nazıra, nazır da hükümdara 

tabidir. (Ziya Paşa) 

 Yönetim adil olmak zorundadır. 

(Wolfrang Günter Lerch) 
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 Ancak akıllı ve dirayetli milletler büyük 

idareciler ve şefler yetiştirirler. (Buket 

Uzuner-Gelibolu) 

 Mesele bu âlemin nasıl yaratıldığında 

değil, bizim onu nasıl yönettiğimizdedir. 

(Konfüçyüs) 

 Zalim bir hükümet, bir kaplandan daha 

korkunçtur. (Mahatma Gandhi) 

 Bir grubun en sonunda yürümek iyidir. 

Ortalarda oyalanmak da hoştur ama 

sonunda herkesin gruba liderlik yapma 

zamanı gelir. (Marlo Morgan-Bir Çift 

Yürek) 

 Milletlerin tarihi, önderlerin ihtimam ve 

fedakârlıklarına bağlıdır. Güçlü milletler, 

güçlü önderler yetiştirdikleri gibi güçlü 

önderler de güçlü milletlerin oluşmasını 

sağlarlar. Yok olan bir dünyada kral 

olmanın bir değeri yoktur. (Anthony 

Robbins) 

 Yönetenler, yönetilenler, birbirlerinin 

teminatıdır. (İsmet Bozdağ) 
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Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Liderini bulamamış bir eylemin etkinliğinin 

sürmesi imkânsızdır. En büyük fatih mücadele etmeden 

kazanır. En başarılı yönetici emretmeden yönetir. 

Yönetici yanlış yaparsa cezasını halk çeker. Bir 

memleket iyi idare ediliyorsa fakirlik ayıptır.  Bir 

memleket kötü idare ediliyorsa zenginlik ayıptır. 

 

 

 

 

 

ZAMAN 

 

 Bugünün işini yarına bırakma, çünkü yarın 

acizlerin işidir. (Ebu Müslim) 

 Gününü faydalı bir şekilde 

değerlendirmeyi bilen kişi için gerçek 

mutluluk, akşam vaktinde gelir.  

(Corneillex) 
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 İnsanları doğru dürüst yaşamaktan 

alıkoyan şey, zaman yokluğu değil, zaman 

israfıdır.  (Mary Robert) 

 Boş oturmak pas gibidir; insanı 

çalışmaktan daha çabuk eskitir. (Benjamin 

Franklin) 

 İnsanlar babalarından çok, zamanlarının 

çocuklarıdır. (İsmet Bozdağ)  

 Hayatı seviyorsanız, zamanınızı boşa 

geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta 

kendisidir. (B.Franklin)  

 Vakitsiz açan gül tez solar. (Türk atasözü)  

 Zaman, ibret aynasıdır.  (Hz. Ali) 

 Zaman en büyük hakem ve hâkimdir. 

(Prof. Dr. Mehmet Tekin) 

 Zamana verdiğimiz değer, başarı veya 

başarısızlığımızı belirler. (Malcolm X) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Zaman sizi oylayabilir, ama sizin zamanı oyalama 

imkânınız yok. Zaman bazen kuş gibi uçup gider, bazen 
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de solucan gibi sürünerek geçer. Attığın adımı geri 

alabilirsin ama adım atarken harcadığın zamanı geri 

alamazsın. 

 

ZENGİNLİK  

 

 Zengin olmak için bu dünyada büyük 

darbeler indirmek lazımdır. Yoksa 

çiğnenip gidersiniz. (Henore de Balzac) 

 Zenginlerle zalimlerin yürekleri 

hıçkırıklarla besleniyor. (Hekimoğlu 

İsmail) 

 Zengin, fakir arasındaki uçurumun 

artması, sosyal patlamayı da beraberinde 

getirir. (Wolfrang Günter Lerch) 

 Zenginleri fakirleştirmek değil, fakirleri 

zenginleştirmek esastır. (Turgut Özal) 

 Kazancınızı harcıyorsanız, sermayeniz 

olmaz. (Anthony Robbins) 

 Zengin ve varlıklı insanlar mülk sahibi 

değildir. Mülkleri onlara sahiptir. 

(Diyojen) 
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 İnsan sahip olduklarının toplamı değil, 

fakat henüz gerçekleştirmediklerinin sahip 

olabileceklerinin toplamıdır. (Jean Paul 

Sartre) 

 Para her kapıyı açar, ama kilitleyemez. 

(Yunan Atasözü) 

 Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten 

zengin değilsiniz demektir. (Paul Qetty) 

 İnsanlar daima malik olduklarından daha 

fazlasına sahip olmak isterler. Yeryüzünde 

açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan 

ölenlerden çok daha azdır. (Heognis) 

 

Bilgelik ve hikmet yolcusuna notlar: 

Mal hayatın rahatlığı içindir. Hayat, mal toplamak 

için değil! Zenginlik, kullanılacak bir silahtır ama 

tapınılacak bir mâbud olamaz. Huzur dolu bir kalple bir 

parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten 

bin kere bin daha iyidir. En büyük zenginlik ise sağlıktır. 

Gözünüzü kaça satardınız? 

 


