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Abdüllatif ERDOĞAN

Sağlıklı bir ruh ve bedene sahip olmadan etrafıma ve kendime faydalı olamayacağımı hissediyorum.

Abraham LINCOLN

8 hayır, 1 evet. Evet kazandı.

Abraham LINCOLN

Aynaya baktığında başka birini görmek istemiyorsan kendin gibi ol.

Abraham LINCOLN

Başka ulusları özgürlüklerinden edenler, er geç kendileri de özgürlüklerinden olurlar.

Abraham LINCOLN

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.

Abraham LINCOLN

Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz; ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız.

Abraham LINCOLN

Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz.

Abraham LINCOLN

Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir.

Abraham LINCOLN

Din konusunu fazla yakından incelemek, kafirliğe meyletmemize yol açacağı için engellenmiştir.

Abraham LINCOLN

Diplomasi, insanları kendilerini gördükleri gibi tarif edebilmektir.

Abraham LINCOLN

Dünyanın büyük adamları okullarının en büyük öğrencileri değildi; çoğu zaman en büyük okulları bitirenler de hayatın büyük adamları olmamışlardır.

Abraham LINCOLN

Eğer bir ağacı kesmek için bir saatim olsaydı, ilk kırk beş dakikada sadece baltamı bilerdim.

Abraham LINCOLN

Eğer ilk önce nerede olduğumuzu ve nereye meylimiz olduğunu bilirsek, ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz.

Abraham LINCOLN

Eğer karşınızdaki kişiye, bütün kalbin ve yeteneklerinle yardım etmeyi kabul edebiliyorsan, işte o zaman onu eleştirebilirsin. Bu olumlu eleştiridir.

Abraham LINCOLN

Evsiz biri başkasının evini yıkmaya çalışmamalı, çalışıp kendine bir ev yapmalıdır.

Abraham LINCOLN

Geçmişini sadece özlemek istemiyorsan ayak izlerini kaybetmemelisin.

Abraham LINCOLN

Geleceğin en iyi yanı, her günün teker teker gelmesidir.

Abraham LINCOLN

Gelecek senin notlarındır, geçmişse sınavın.

Abraham LINCOLN

Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.

Abraham LINCOLN

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

Abraham LINCOLN

Hatadan korkan bir insan hiçbir şey yapamaz.

Abraham LINCOLN

Hayatta olduğum, olacağım her şeyi güzel anneme borçluyum.

Abraham LINCOLN

Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir ama insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar.

Abraham LINCOLN

Hiçbir şeyden asla vazgeçme çünkü vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir.

Abraham LINCOLN

Karakter ağaç ise, şan ve şeref o ağacın gölgesi gibidir; biz hep gölgeyi düşünürüz oysa gerçek olan ağacın kendisidir.

Abraham LINCOLN

Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.

Abraham LINCOLN

Konuşup da aptallığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç olmazsa herkesin şüphesi kalsın.

Abraham LINCOLN

Muhafazakarlık nedir? Eski ve denenmişe hayran olmamak, yeni ve denenmemişe muhalif olmak değil midir?

Abraham LINCOLN

Ne kadar mutlu olmaya karar vermişseniz o kadar mutlu olursunuz.

Abraham LINCOLN

Neredeyse bütün erkekler güçlüklere dayanabilir ama bir adamın karakterini test etmek istiyorsan, ona güç ver.

Abraham LINCOLN

Okuduğum kitapların en güzeli, annemdir.

Abraham LINCOLN

Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona. Oğlunun öğretmenine

Abraham LINCOLN

Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.

Abraham LINCOLN

Siz içkiyi savunabilirsiniz ama içki sizi asla savunmaz.

Abraham LINCOLN

Tecrübeme göre eğitimsiz kimselerin erdemleri de azdır.

Abraham LINCOLN

Unutma, yarın geride kalan ömrümüzün ilk günüdür.

Abraham LINCOLN

Uşak olmayı istemediğim gibi, uşak kullanmayı da sevmem; benim demokrasi anlayışım budur.

Abraham LINCOLN

Ya hür bir millet olarak yaşayalım ya da ölelim.

Abraham LINCOLN

Yarın geride kalan ömrümüzün ilk günüdür.

Abraham LINCOLN

Yaşamda okuduğum en büyük kitap, annemdir.

Adam FAWER

Bil ki geride bıraktıkların ileri gitmeni engelleyecek. Unutma! İleri gidebilmen için arkadakileri unutma gerek!

Adam FAWER

Gerçekten seviyorsan eğer, uzaklık gözünü korkutmamalı. Çünkü, asla unutma; yanındayken bile uzaktı bazıları.

Adam FAWER

Hayatından silmek istediklerini gerçekten sil! Çünkü; Geri Dönüşüm kutusunda bekletirsen, sistemi yavaşlatır!

Adam FAWER

Her davranışınızı önceden belirleyen arzularınız, ruhunuzun o kadar derinlerine işlemiştir ki, onlara dikkat bile etmezsiniz. Ve bu da sizi mükemmel bir köle yapar.

Adam FAWER

Her gün kendimi biraz daha iyi hissedebileceğimi umarak kalkıyorum. Bazen öyle de oluyor. Sonra gece çöküyor ve o hal yok.

Adam FAWER

Her şeyin sıradanlaştığı bir dünyada, bazen kaybetmek en doğru seçimdir. Ve o dünyada en yerinde tercih, vazgeçiştir.

Adam FAWER

İnsanı en çok üzen şey; ummadıkları kişiler adam olurken, adam sandıklarının insan bile olamamış olmasıdır.
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Adam FAWER

İşte hayatın en güzel tarafı da buydu; her şey olabilirdi, her ne kadar olasılıksız olursa olsun olabilirdi, olasılık dışı olan bir olay mutlaka olurdu.

Adam FAWER

Nokta her zaman bir son demek değildir, bazen kendinden sonraki harfin büyük olacağını gösterir.

Adam FAWER

Tahmin etmek imkansızdır. Ama şimdiki zamanı çok iyi bilirsen, geleceği kontrol edebilirsin.

Adam FAWER

Unutma; kimse unutulmayacak kadar sonsuz ve sonsuza dek sevilecek kadar değerli değil aslında.

Adam FAWER

Yaşadıklarınız unutulur, söyledikleriniz unutulur fakat hissetikleriniz asla unutulmaz!

Adam SMITH

Kim sağlığı yerinde, borcu olmayan ve vicdanı temiz bir adamdan daha mutlu olabilir ki?

Adem GÜNEŞ

İnsan ceza ile terbiye olmaz. İnsan vicdanıyla terbiye olur.

Ahmet bin Asım

Günahın azını küçümseyip basit gören büyüğüne yakalanıverir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Arzular ve ihtiraslar geçince, her şey zalim ve mütearriz yokluğun aynası oluyordu.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki, eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde. Fakat daima ödersiniz.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Bazı insanların ömrü vakit kazanmakla geçer... Ben zamana, kendi zamanıma çelme atmakla yaşıyordum.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Belki de ölüm dediğimiz şey; tül kadar ince ve bulanık bir zarın arkasında gizlenmek, oradan etrafı dinlemek, görmek, oradan sevdiklerine hasret çekmektir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Bir lise kadrosu, millî hayatta en mühim rolü oynayan en mühim ekiptir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Biz evvela kelimeleri öğreniriz; sonra yaşadıkça teker teker manâlarını.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Biz sadece imanıyla ve ruhunun cömertliğiyle yaşamış bir milletiz.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Bizim ortaokullarımız, liselerimiz, bazı sergilerde boşuna işleyen makinelere benzer.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Bütün hayatım boyunca dikkat ettim, insanın daima korktuğu şeyler başına geliyor.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Çalışmak, zamanına sahip olmak, onu kullanmasını bilmektir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Çocuğu kendisi olmasında elbette rahat bırakmalı. Fakat yaşının üstüne çıkması imkânları da daima verilmeli, hattâ biraz da zorlamalı.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Çünkü hayat da ölüm de sevdin mi, affettin mi yenilebilir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Dinlemesini biliyorsun, ki bu mühim bir meziyettir. Hiçbir işe yaramasa bile insanın boşluğunu örter, karşısındakiyle aynı seviyeye çıkarır!

Ahmet Hamdi TANPINAR

En çok hataya düşenler, kendilerinden kudretlerinin üstünde şeyler isteyenler, kendilerini olduğu gibi kabul etmeyenlerdir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Fakirlik; gözü tok, ölçülü, sağlam karakterli insanlarda bir nevi asalete benzer. Muhteris ve zevkine düşkünlerde ise daima küçültücü olur.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Gençlerimizin birçok eksikliği, umumî kültür seviyesinin düşüklüğünden geliyor.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Hayatı yapmak isteyenler, kendilerini cömertçe ona bağışlamalıdırlar.

Ahmet Hamdi TANPINAR

İffet, faziletlerin en komik olanıdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

İnsan beyhude çalışırsa çabuk yorulur.

Ahmet Hamdi TANPINAR

İnsanda ekonomi fikri olmayınca, sade para değil, asıl kıymetlisi zaman da kayboluyor.

Ahmet Hamdi TANPINAR

İnsanın kendi hayatına istikamet verecek bir fikri bulması ne kadar güç...

Ahmet Hamdi TANPINAR

İnsanın olabileceği şeyi seçip ona çalışması ne iyi şey, ne mazhariyet.

Ahmet Hamdi TANPINAR

İnsanoğlu her şeyden evvel, mesuliyet hissidir ve fikirlerinin mahsulüdür. Ondan mahrum edilen insan, kendiliğinden bir paçavra haline düşer.

Ahmet Hamdi TANPINAR

İstanbul'da her saat, bir san'at eseri gibi güzeldir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Mesuliyetini taşıyacağın fikrin adamı ol! Onu kendi uzviyetinde bir ağaç gibi yetiştir. Onun etrafında bir bahçıvan gibi sabırlı ve dikkatli çalış!

Ahmet Hamdi TANPINAR

Niçin hep fakir ve biçare adamlar dayak yer? Mesela bizim Cemal Bey'i hiç kimse dövmez.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Niçin kadere bu kadar bağlı olan insanlar, bir türlü ona razı olmaz?

Ahmet Hamdi TANPINAR

Sabır, insanoğlunun tek kalesidir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Sanat da aşk gibidir; kandırmaz, susatır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Sizi seviyorum, size bağlıyım, demek yerine, size ait şu veya bu zaafa bağlıyım demek karşı tarafta daha iyi bir intiba bırakır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Tesadüfler ancak bir anlık fırsat verirler. Bu anı kaybetmek ihtimali, kaybetmemek ihtimali kadar kuvvetlidir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Yalnız dostluk sarayının çatlağı yoktur ve damı akmaz.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Zaman kendini ilan ediyordu. Beyhudedir, diyordu bütün bu ıstıraplar, unutmalar ve hatırlamalar, ben varken hepsi beyhudedir!

Ahmet HAŞİM

Acılar gece çözülür.

Ahmet HAŞİM

Akıl; nar, ayva ve portakal gibi geç renk ve koku kazanan bir sonbahar ürünüdür.
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Ahmet HAŞİM

Arkaya bakmadan, yere yuvarlanmaksızın istenilen istikamette kaç adım gidilebilir?

Ahmet HAŞİM

Aşık, yüz bulamayan adamdır.

Ahmet HAŞİM

Aşk, değişmeyince ölür.

Ahmet HAŞİM

Büyük dinlenme, zulmet denizine dalıp bir daha ışığa kavuşmamaktır.

Ahmet HAŞİM

En güzel şiirler, manalarını okuyucunun ruhundan alan şiirlerdir.

Ahmet HAŞİM

Eti tadan köpek, artık kuru ekmeğe dönmez.

Ahmet HAŞİM

Fikirlerine emin muhafızlar bulamayan bir medeniyetin, tefekkür kabiliyetini kaybetmekte gecikmeyeceğinden hiç şüphe edilmemelidir.

Ahmet HAŞİM

Günün doğma saati, neşe ve umudun başlangıcıdır.

Ahmet HAŞİM

Güzel, yalanın çocuğudur.

Ahmet HAŞİM

Hayat, kitaba sığamayacak kadar geniştir.

Ahmet HAŞİM

Namus kavramı; zaman, dil, iklim, gelenek ve bilhassa giyim şekline göre değişen kararsız bir erdemdir.

Ahmet HAŞİM

Ne yazık ki vücudun çökmesi, aklın olgunluk dönemine rastlar.

Ahmet HAŞİM

Sevmeyi bilmeyen, ölmeyi bilmez.

Ahmet HAŞİM

Yaşlıları gençlik, gençleri ise aşk ölüme götürür.

Ahmet Muhip DIRANAS

Bir saati vakti geldi mi kurmalı; durmuş bir saat kurunca işler, ama duran bir insanı kurup işletemezsin.

Ahmet Muhip DIRANAS

Hava karardıkça mangal ateşleri nasıl daha parlak görünürse, ömrün akşamına doğru anılar da öyle parlak görünüyor.

Ahmet Muhip DIRANAS

Her şey değişiyor, kalbimiz bile.

Ahmet Muhip DIRANAS

Parayı, para için erdemlerine, onurlarına varıncaya kadar her şeylerini verebilenlere bırakalım.

Ahmet Muhip DIRANAS

Tarih galerisinde, büyük insanlar adı altında, sıra sıra kurulmuş kişilerin yüzlerini bir sıyır bakalım, altlarından ne çıkacak: Çıkarcılığın çirkin yüzü hep!

Ahmet Şerif İZGÖREN

Yaratıcılık; yol boyunca size ışık tutan, size umulmadık, basit, harika çözümler sunan bir becerinizdir.

Alan KAY

Geleceği öngörmenin en iyi yolu, onu bizzat yaratmaktır

Albert CAMUS

Adalet olmadan düzen olmaz.

Albert CAMUS

Ağın ilmiklerine takılmış bir balık gibi çırpınıyorum.

Albert CAMUS

Ahlaka dair ne biliyorsam bunu futbola borçluyum. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.

Albert CAMUS

Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır.

Albert CAMUS

Alçalmak, yükselmekten çok daha kolaydır.

Albert CAMUS

Aslına bakılırsa saçma kavramı temel bir kavramdır ve ilk gerçektir.

Albert CAMUS

Aşılmaz bir duvarın önünde yaşamak köpekçe yaşamaktır.

Albert CAMUS

Aşk, akıllı aptal demeden tüm insanlara bulaşan bir hastalıktır.

Albert CAMUS

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür.

Albert CAMUS

Basın özgürlüğü belki de özgürlük düşüncesinin giderek aşağılanmasından en çok acı çekmiş özgürlüktür.

Albert CAMUS

Başardığımız her iş bizi köleleştirir, çünkü daha iyisini yapmaya zorlar

Albert CAMUS

Başarı kolay elde edilir, zor olan başarıyı hak etmektir.çeviri

Albert CAMUS

Bazılarının, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf ettiğini kimse fark etmiyor.

Albert CAMUS

Ben dilimin sınırlarında nöbet beklerim.

Albert CAMUS

Ben umutsuzluğu ve bu dertli dünyayı kabul etmeyerek, insanların birleşmesini ve kötü yazgılarına karşı savaşmalarını istiyordum

Albert CAMUS

Ben, yurdumu, adaleti de severek, sevebilmek istiyorum. Kan ve yalan pahasına kazanılmış olduktan sonra her türlü büyüklüğün onda toplanmasını isteyemem.

Albert CAMUS

Benim uğraşım, kitaplarımı yazmak, insanlarım ve halkım tehdit edildiğinde savaşmaktır. Hepsi bu.

Albert CAMUS

Bilirsiniz ki; en zeki insanlar bile yanındakinden bir şişe fazla devirmekten şeref duyarlar.

Albert CAMUS

Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleriyle de insanlaşır.

Albert CAMUS

Bir insanı sevmek, onunla birlikte yaşlanmaya razı olmaktır.

Albert CAMUS

Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.

Albert CAMUS

Bir kalıp düşünceyi işlemek, bir incelik üzerinde durmaktan çok daha kolaydır. Benim için kalıp düşünceyi seçtiler: Ben de saçma oldum kaldım...

Albert CAMUS

Bir yapıtın kalbinde, orası karanlık bile olsa sönmeyen bir güneş parlar.

Albert CAMUS

Bir yazarım. Ben değil kalemim düşünür, anımsar ya da kuşatır.

Albert CAMUS

Biz yaşamımız boyunca kişiliğimizi biçimlendirmeyi sürdürürüz. Eğer kendimizi çok iyi tanısaydık, ölmemiz gerekirdi.

Albert CAMUS

Bu dünyada en büyük suç, insanların taşıdıklarından kaçmak değilse nedir?
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Albert CAMUS

Bugün annem öldü veya dün, tam hatırlamıyorum.

Albert CAMUS

Bugün karım öldü fakat neyse ki masamın üstü beni oyalayacak bir sürü evrakla dolu.

Albert CAMUS

Bütün büyük olayların, büyük düşüncelerin önemsiz bir başlangıcı vardır.

Albert CAMUS

Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alınterinden geçer.

Albert CAMUS

Çağdaş siyasi toplum, insanları mutsuzluğa düşürme makinesidir.

Albert CAMUS

Çekip gidene her şey mizah, kalıp bekleyene her şey şiirdir.

Albert CAMUS

Dostlarım, şimdi ben size büyük bir şey söyleyeceğim. Son Yargılama gününü beklemeyin. O, her gün olmaktadır.

Albert CAMUS

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.

Albert CAMUS

Dünyanın en eski mesleği "kendini satmak"tır. Bunu "fahişelik" ile karıştırmak da bir o kadar eski bir yanılgıdır.

Albert CAMUS

Düşüncenin haline ağlamak boşunadır. Onun için çalışalım yeter.

Albert CAMUS

Düşünen insanların mesleği uygulayıcıların tarafında bulunmak değildir.

Albert CAMUS

Düşünme alışkanlığı elde etmeden önce yaşama alışkanlığı ediniriz.

Albert CAMUS

Eğer Tanrı olmasaydı, bir insan aziz olabilir miydi; bu benim bugün bildiğim tek samimi problemdir.

Albert CAMUS

Evet belki de mutluluğun sırrı saçmanın anlamsızlığını keşfetmemizdir.

Albert CAMUS

Evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez.

Albert CAMUS

Evrenimin gizi: İnsandaki ölümsüzlük isteğine kapılmadan Tanrı'yı düşlemek.

Albert CAMUS

Felsefe, utanmazlığın çağdaş biçimidir.

Albert CAMUS

Geceler sonsuz değildir.

Albert CAMUS

Geleceğe yönelik gerçek cömertlik, şu an mevcut olan her şeyden vazgeçmeyi içerir.

Albert CAMUS

Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir çağdır.

Albert CAMUS

Gerçek umutsuzluk can çekişme, mezar ve uçurumdur.

Albert CAMUS

Gölgesiz güneş yoktur ve geceyi tanımak gerekir.

Albert CAMUS

Güzelliğe karşı hepimizin bir zaafı var.

Albert CAMUS

Haklı olma ihtiyacı, sıradan insanlara özgüdür.

Albert CAMUS

Hatırlamak için yavaşlar, unutmak için hızlanırız.

Albert CAMUS

Hayat bir şey değildir. İtinayla yaşayınız.

Albert CAMUS

Hayat ve ahlak hakkında bildiğim her şeyi futboldan öğrendim.

Albert CAMUS

Hayat, tüm seçimlerimizin toplamıdır.

Albert CAMUS

Hepimiz öleceğimize göre, ne zaman ve nasıl olduğunun önemsizliği meydandadır.

Albert CAMUS

Her ideoloji insan psikolojisine karşıttır.

Albert CAMUS

Her şeye katlanabilirim, yeter ki içimde o yoğun ve coşkun yalımı duyayım.

Albert CAMUS

Her şeyin anlamsız olduğunu söylediğimiz anda bile anlamlı bir şey söylemiş oluruz.

Albert CAMUS

Hiçbir sanatçı gerçekten vazgeçmez.

Albert CAMUS

Hiçbir şey, büyüklük kadar sade değildir; çünkü sade olmak, biraz da büyük olmaktır.

Albert CAMUS

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir.

Albert CAMUS

İnancın yere düşerse silahın da yere düşer.

Albert CAMUS

İnsan "ne ise o olmayı" reddeden tek yaratıktır.

Albert CAMUS

İnsan da, yaşam da saçmadır; boşunadır, rastgeledir, sağlam hiçbir şey yoktur; ama yine de yaşamak gerekir.

Albert CAMUS

İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz.

Albert CAMUS

İnsan insan olmadığı sürece insanlar insan gibi yaşayamaz.

Albert CAMUS

İnsan kendisi için gerçek ve mutlak olan mutluluğa yaşamı boyunca yalnız bir kez erişir ve geri kalan tüm yaşamını bu mutluluğa tekrar ulaşmaya adar.

Albert CAMUS

İnsan kendisi için gerçek ve mutlak olan mutluluğa yaşamı boyunca yalnız bir kez erişir ve geri kalan tüm yaşamını bu mutluluğa tekrar ulaşmaya adar.

Albert CAMUS

İnsan ne ise, o olmayı reddeden tek yaratıktır.

Albert CAMUS

İnsan söyledikleriyle değil, söylemedikleriyle insanlaşır.

Albert CAMUS

İnsan tümüyle suçlu değildir, çünkü tarihi o başlatmadı. Ama tümüyle suçsuz da değildir, çünkü tarihi sürdürdü.

Albert CAMUS

İnsan, kendi kendisinden saklamaya çalıştığı yanını sevmez.

Albert CAMUS

İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur.
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Albert CAMUS

İnsan; kendisinden saklamaya çalıştığı yanını sevmez.

Albert CAMUS

İnsan; kendisine bir anlam vermeye çalışan tek yaratıktır.

Albert CAMUS

İnsanı akıllı yapan tek şey nefrettir.

Albert CAMUS

İnsanı savunuyorum, çünkü düştüğünü gördüm.

Albert CAMUS

İnsanı savunuyorum. Çünkü, düştüğünü gördüm.

Albert CAMUS

İnsanın eninde sonunda alışamayacağı bir düşünce yoktur.

Albert CAMUS

İnsanın eninde sonunda alışamayacağı bir düşünce yoktur.

Albert CAMUS

İnsanın her gün yaptığı en iyi şey, intihar etmemeye karar vermektir.

Albert CAMUS

İnsanın parası varsa, çalışmak zorunda kalmaz. Böylece zamanı satın alır. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek şeyleri yapar. Yani, para mutluluğu satın alır.

Albert CAMUS

İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir.

Albert CAMUS

İnsanlar, gösterdiğiniz nedenlere, içtenliğinize ve acılarınızın ağırlığına; ancak siz öldüğünüzde inanırlar.

Albert CAMUS

İnsanlara boyun eğdirmek isteyenin kulağı sağırdır.

Albert CAMUS

İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek.

Albert CAMUS

Kelimeler torba gibidir. İçine konulduğu şeyin şeklini alır.

Albert CAMUS

Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır.

Albert CAMUS

Kısaca, mahkum idamına manen yardım etmek zorundaydı.İşlerin kolayca yürümesi kendi yararınaydı.

Albert CAMUS

Kışın en soğuk zamanında, ben nihayet içimde yenemediğim bir yaz olduğunu öğrendim.

Albert CAMUS

Korkunç bir bırakılmışlık duygusu. Dünyanın bütün varlıklarını göğsüme sarsam bile, kendimi hiçbir şeyden koruyamazdım.

Albert CAMUS

Kötülük bilgisizlikten gelir.

Albert CAMUS

Kötülük, cehaletten gelir.

Albert CAMUS

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır.

Albert CAMUS

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.

Albert CAMUS

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Albert CAMUS

Ne Faust ne Don Kişot birbirini yenmek için yaratılmamışlardır; ve sanat dünyaya kötülük etmek için icat edilmemiştir.

Albert CAMUS

Nerede edebiyat varsa, orada umut da vardır.

Albert CAMUS

Ölüm bir istatistik ve devlet işi oldu mu, dünya işleri artık iyi gitmiyor demektir.

Albert CAMUS

Ölüm de serindir, gölgesinde hiçbir tanrı barınmaz.

Albert CAMUS

Ölüm; bir istatistik ve devlet işi oldu mu dünya işleri artık iyi gitmiyor demektir.

Albert CAMUS

Önümden gitme seni izleyemeyebilirim, arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim; yanımda yürü ve yalnızca dostum kal.

Albert CAMUS

Özgürlük gelecek umudu değildir. O, şu 'an'adır ve insanlarla ve şu andaki dünyayla uyumludur.

Albert CAMUS

Polemik yüzünden çoğumuzun gözünü perdeler bürümüş. Artık insanlar arasında değil, gölgeler dünyasında yaşıyoruz.

Albert CAMUS

Politika için yaratılmadım. Çünkü hasmın ölümünü istemekten ya da kabul etmekten acizim.

Albert CAMUS

Politika ve sanat dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı yüzüdür.

Albert CAMUS

Sadakat uçurumdur, sadakatsizlik hiçlik.

Albert CAMUS

Sanat bence en büyük sayıda insanı ortak acılar ve sevinçlerle coşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır.

Albert CAMUS

Sanat hem bir coşma, hem de bir yadsıma işidir.

Albert CAMUS

Sanat zorbalığa karşıdır.

Albert CAMUS

Sanat, sanatçıyı insanlardan ayrılmamaya zorlar.

Albert CAMUS

Sanat; bence, en çok sayıda insanı ortak acılar ve sevinçler ile coşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır.

Albert CAMUS

Sanat; hem bir coşma hem de bir yadsıma işidir.

Albert CAMUS

Sanatçı başkalarının katlandığı acıları uyuşturmasın içinde.

Albert CAMUS

Sanatçı tanımı gereği, bugün tarihi yapanların buyruğuna girmez.

Albert CAMUS

Sanatçı yalanla ve kötülükle uzlaşamaz.

Albert CAMUS

Sanatçılar yaşamdan yanadırlar ölümden yana değil.

Albert CAMUS

Sevmenin sınırı olamaz.

Albert CAMUS

Son Yargılama gününü beklemeyin. O, her gün olmaktadır.

Albert CAMUS

Suç ve Ceza'yı okuduktan sonra , ilk kez , yeteneğim hakkında bir kuşku duydum. Ciddi olarak, bu işten vazgeçme ihtimalini ölçüp tarttım.
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Albert CAMUS

Şerefini bir yana bırakan inkılap, bu duygunun egemen olduğu kaynaklarına ihanet etmiş olur.

Albert CAMUS

Tarih insanların, düşlerin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir.

Albert CAMUS

Tarihsel mutlakıyet yeterli değil, etkilidir, gücü elde etmiş ve elinde tutmuştur. Güç sahibi olur olmaz, tek yaratıcı gerçekliği yok etmiştir.

Albert CAMUS

Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insanın yüreğini doldurmaya yeter. Sisyphus'u mutlu olarak düşlemek gerekir.

Albert CAMUS

Usta romancılar filozof romancılardır — ki onlar tez yazarlarının karşıtlarıdır.

Albert CAMUS

Ya tüm çırpınmalarını aşan daha yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın, ya da bu çırpınmalardan başka hiçbir şey gerçek değildir.

Albert CAMUS

Ya zamanla birlikte yaşar ölürsün, ya daha yüce bir yaşam uğruna zamanın dışına çıkarsın.

Albert CAMUS

Yabancı saçmanın karşısındaki insanın çıplaklığını gösterir.

Albert CAMUS

Yaratıcı olarak ölümün kendisine hayat verdim. Ölmeden önce yaptığım şey bu.

Albert CAMUS

Yaşama umutsuzluğu yoksa yaşama aşkı da yoktur.

Albert CAMUS

Yaşamak kendi başına bir değer yargısıdır. Nefes almak ise; yargılamaktır.

Albert CAMUS

Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim.

Albert CAMUS

Yazar, sanatını büyük yapan şu iki görevi yüklenmelidir; gerçeği ve özgürlüğü.

Albert CAMUS

Yazarlık sanatı, korunması güç olan şu iki öğeye bağlı kalacaktır: bile bile yalan söylmemek ve insanın insanı ezmesine karşı koymak.

Albert CAMUS

Yazılan her şey yaşanamaz, ama insan bunu yapmayı deneyebilir.

Albert CAMUS

Yirminci yüzyılımız, korku çağıdır. Diyeceksiniz ki korku bir bilim değildir, ama bu korkuda bilimin payı var.

Albert CAMUS

Zamanımdan ayrılamayacağımı anlayınca, onunla birleşmeye karar verdim.

Albert EINSTEIN

Aklı ve gücü harmanlama girişimi nadiren başarılı olur. Başarılı olduğunda da kısa sürer.

Albert EINSTEIN

Aylarca, yıllarca düşünür de düşünürüm. Doksan dokuz defasında yanlış sonuca varırım. Yüzüncüsünde haklıyımdır.

Albert EINSTEIN

Aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı uman kişiye aptal denir. Dahiliğin bile mutlak bir sınırı varken aptallığın asla. En kötüsü de dünya onlarla doludur.

Albert EINSTEIN

Bana güvenilerek verilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım. Ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.

Albert EINSTEIN

Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır. Diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar. Örneğin, görelilik kuramına.

Albert EINSTEIN

Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

Albert EINSTEIN

Ben gelecek için hiçbir zaman endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.

Albert EINSTEIN

Bilgelik, dünyanın düzenini değiştirmekten çok kendi isteklerini değiştirmektir.

Albert EINSTEIN

Bilim, atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.

Albert EINSTEIN

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.

Albert EINSTEIN

Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen, en mükemmel insandır.

Albert EINSTEIN

Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

Albert EINSTEIN

Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.

Albert EINSTEIN

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Albert EINSTEIN

Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var. O da Nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek.

Albert EINSTEIN

Böyle olacağını bilseydim, bir ayakkabı tamircisi olurdum.

Albert EINSTEIN

Bu dünyada beni birkaç kişi anladı, onlar da yanlış anladı.

Albert EINSTEIN

Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.

Albert EINSTEIN

Coşku, zekadan daha önemlidir.

Albert EINSTEIN

Deliliğin en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktıır.

Albert EINSTEIN

Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir!

Albert EINSTEIN

Doğruyu gördükleri halde düşüncelerini değiştirmeyenler cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar.

Albert EINSTEIN

Dünya; kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.

Albert EINSTEIN

Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.

Albert EINSTEIN

Eğer A yaşamda başarıysa, o zaman A = x + y +z 'dir. X, çalışmadır; Y, oyundur; Z, çeneni kapalı tutmaktır.

Albert EINSTEIN

Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak.

Albert EINSTEIN

Eğitim, okulda öğrenilen her şey unutulduktan sonra akılda kalandır.

Albert EINSTEIN

En değerli kişiler, alçakgönüllü olanlardır.

Albert EINSTEIN

Gençliğimizde düşünceleri oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.

Albert EINSTEIN

Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.
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Albert EINSTEIN

Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.

Albert EINSTEIN

Gerçeğin bilgisi deneyle başlar, deneyle biter.

Albert EINSTEIN

Gerçek yalnızca bir yanılsamadır, ama bitmek bilmeyen bir yanılsama.

Albert EINSTEIN

Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.

Albert EINSTEIN

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

Albert EINSTEIN

Hayat bisiklet gibidir, dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir.

Albert EINSTEIN

İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, fırsatçı olup suyun üstünde kalmayı yeğlerim.

Albert EINSTEIN

İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.

Albert EINSTEIN

İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi?

Albert EINSTEIN

İnsanoğlu, ağzından çıkan cümlelerin, beyninden çıkan düşüncelerin, bütün evreni dolaşıp, tekrar onlara geri döndüğünü bilse, eminim çok daha dikkatli olurdu.

Albert EINSTEIN

Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur.

Albert EINSTEIN

Küçük mevzularda gerçeği ciddiye almayan birine, büyük mevzularda da güvenilmez.

Albert EINSTEIN

Matematikçiler görelilik kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hale geldim.

Albert EINSTEIN

Ne kadar çok bilgi o kadar düşük ego, ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego.

Albert EINSTEIN

Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama herkes beni seviyor?

Albert EINSTEIN

Ön yargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan zordur

Albert EINSTEIN

Sayılabilen her şey değerlidir. Tıpkı değerli olan her şeyin sayılamayacağı gibi.

Albert SZENT-GYORGYI

Araştırma, herkesin gördüğünü görmek, kimsenin daha önce düşünmediğini düşünmektir

Aleksis KIVI

Karnı aç olana gün uzun gelir.

Alexander Pope

Akıllandıkça babalarımızın birer çılgın olduğuna inanırız; bizden daha akıllı olan oğullarımız da bizim için öyle düşünecektir.

Alexander Pope

Başkalarını överken kendimizi överiz.

Alexander Pope

Bazı insanlar hiçbir zaman bir şey öğrenemeyecekler; çünkü her şeyi çok çabuk anlıyorlar.

Alexander Pope

Bilgili kişi mutludur, çünkü keşfedecekleri olduğunu bilir. Ama aptal da mutludur, çünkü bir şey bilmiyordur.

Alexander Pope

Bir adam asla yanıldığını kabullenmekten utanmamalıdır. Aslında bu, bugün dünden daha zeki olduğunu başka kelimelerle söylemektir.

Alexander Pope

Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.

Alexander Pope

Biraz bilmek tehlikelidir ya derinliklerden iç, ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma; çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.

Alexander Pope

Doğa ve Doğanın yasası, karanlıkta saklıydı. Tanrı: Newton olsun! dedi ve her şey aydınlandı.

Alexander Pope

Doğru olan, haklı olandır.

Alexander Pope

Gurur, budalaların hiç şaşmayan kusurudur.

Alexander Pope

Güzellik, tek bir saçla bile bizi arkasından sürükler.

Alexander Pope

Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu. Hiç hayal kırıklığına uğramazlar.

Alexander Pope

İnatçı bir adam fikirleri tutmaz, fikirler onu tutar.

Alexander Pope

İnsanlar melek, melekler de Tanrı olmak isterler.

Alexander Pope

Kendi bölümünüzü iyi oynayın; orası tüm onurunuzun beşiğidir.

Alexander Pope

Kusursuz bir şey mi arıyorsun bu dünyada? Vaktini boşa harcama!

Alexander Pope

Namuslu bir adam, Tanrı'nın en soylu eseridir.

Alexander Pope

Ne mutludur suçsuz bakirenin dostları! Unutulan dünyadan, dünya unuturken, Lekesiz Zihnin Sonsuz Gün Işığını. Her dua kabul olunmuş ve her istek bırakılmış..

Alexander Pope

Özür, yalandan daha korkunç, daha kötüdür; üstü örtülmüş bir yalandır çünkü.

Alexander Pope

Servetin toplandığı yerde insanlar ahlakını yitirir.

Alexander Pope

Tanrı, bütün yaratıklardan kader defterini saklar.

Alexander Pope

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.

Alexander Pope

Yeninin deneneceği yerde birinci olma, eskinin atılacağı yerde ise sonuncu.

Alexander PUŞKİN

Aşk zamanla artar.

Alexander PUŞKİN

Aşk; bir kişiyle felaket, iki kişiyle saadet, üç kişiyle cinayettir! Aşksız hayat ise tam bir sefalettir.

Alexander PUŞKİN

Atın dört ayağı vardır ama gene de tökezler.

Alexander PUŞKİN

Cennetin kendisini doğrulamasıdır; alışkanlığın mutluluğun yerini alması.

Alexander PUŞKİN

Deha ile kötülük bir araya gelemez.
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Alexander PUŞKİN

Dünyada sonsuz bir mutluluk yoktur; ne ünlü bir soy, ne güzellik, ne güç-kuvvet, ne zenginlik, hiçbir şey bizi felaketten kurtaramaz.

Alexander PUŞKİN

Elde edilmesi güç olan her şey genellikle diğer insanlar tarafından kolaylıkla küçümsenir.

Alexander PUŞKİN

Eleştiri, edebiyat ve sanat eserlerinin güzelliklerini, çirkinliklerini ortaya çıkaran bir bilimdir.

Alexander PUŞKİN

Genellikle bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar.

Alexander PUŞKİN

Halkı özgür görebilecek miyim acaba.

Alexander PUŞKİN

Hayat bitti. Biten hayat, nefesim sıkışıyor... Bir şey eziyor beni.

Alexander PUŞKİN

Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.

Alexander PUŞKİN

Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur.

Alexander PUŞKİN

Önce çalışın sonra dinlenin.

Alexander PUŞKİN

Sen çarsın: Yalnız yaşa. Yürü özgür yolunda Özgür akıl nereye götürüyorsa seni. Yetiştir emeğinin sevgili meyvesini, Ödül beklemeksizin soylu çabalarına.

Alexander PUŞKİN

Tanrı hakikati görür, fakat bekler.

Alexander PUŞKİN

Vurmakta yüreğim coşkunlukta şimdi, yaratmak için yeniden o tapınmayı, o esini ve yaşamayı, gözyaşlarını, bir de sevgiyi.

Alexander PUŞKİN

Yalancı, bacaları karartan is gibi, insanın içini de karartır.

Alexander PUŞKİN

Yüksek nitelikli komedya yalnız gülmeye dayanmaz ve çoğu tragedyaya yaklaşır.

Alfred CAPUS

Büyük adam olmana gerek yok! Sadece, adam ol yeter!

Alfred CAPUS

Dikkat edin kadınlar cin gibidir; yeri geldi mi tapar, yeri geldi mi çarpar.

Alfred CAPUS

Dostluk, çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter.

Alfred CAPUS

Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmursa saygın varsa seni bekleyen bir gökkuşağı mutlaka vardır.

Alfred CAPUS

Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun; martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.

Alfred CAPUS

Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye kralın sarayı yıkılmaz.

Alfred CAPUS

Hiç kimse bir gülümsemeyi satın alabilecek kadar zengin değildir; ama çoğu kimse gözden yaş akıtabilecek kadar ucuzdur.

Alfred CAPUS

Papatya fallarının her zaman tek bir sonucu vardır; elinize baktığınızda size kalan tek şeyin bir sap olduğunu görürsünüz.

Alice WALKER

Hayvanlar dünyada kendileri için bulunurlar. İnsanlar için yaratılmamışlardır; siyahların beyazlar için, kadınların erkekler için yaratılmadığı gibi.

Alice WALKER

İnsanların kendi güçlerinden vazgeçmelerinin en olağan yolu hiç güçleri olmadığını düşünmeleridir.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Allah'a yemin ederim ki biz köle olmayacağız.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Ama ben insanın sorumluluklarından kolayca kaçabileceği Tanrısız bir dünya anlayışını kabullenemezdim.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Aslına bakarsanız içinde yaşadığımız mekan ve çağdan dolayı bir katliam beklemiyorduk. Yaşadığımız mekan, Avrupa. İçinde bulunduğumuz çağ, 20. yüzyılın sonuydu.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Ben Müslümanım ve Müslüman olarak kalmaya kararlıyım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Çünkü İslam benim için iyi ve asil olmanın en doğru ifadesidir.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Biz savaşı öldüğümüz zaman değil, düşmanlarımıza benzediğimiz zaman kaybederiz.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Bizi, yok etmekle tehdit ediyorlar; ama bilsinler ki Müslümanlar yok olmayacaktır.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Bu adil bir barış olmayabilir fakat süren bir savaştan daha iyidir.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Hayat kısa sözüne hiç itibar etmedim. Çünkü yeterince uzun yaşadığımı düşünüyorum

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Hayat tehlikeli bir şeydir. Güvensizlik yaşamanın bedelidir. Sadece ölenler ile asla doğmayacak olanlar mutlak anlamda güvendedirler.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Hukuk benim için sadece meslek değil inancım, yaşam tercihim ve hayat felsefem.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

İnsan şahsiyetini alçaltan, onu eşyayla bir tutan her şey gayri insanidir.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Kaybedenlere karşı duyduğumuz sempati asla aklımızdan kaynaklanmamaktadır. Bu sadece öldükten sonra anlayabileceğimiz, yani bu dünyaya ait olmayan bir duygudur.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz sokaktır. Nefret sadece bizim ruhlarımızı zedelemiyor, Bosna'nın özünü de zedeliyor.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Okumak özgürlüktür.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Putları reddet, idealleri koru.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Şimdi güneşin altındaki yerimizi alma zamanı.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Şunu unutmamalıyız: Hz. Muhammed putperestlere karşı savaştı, ama onlarla anlaşma da yaptı.
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Aliya İZZETBEGOVİÇ

Tanrısız ve insansız bir dünya cenneti kurmayı hayal edenler, bu hayallerinin enkazı altında kalmaya mahkumdurlar.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Yaradanın iradesine teslimiyet, insanların iradelerine kârı bağımsızlık demektir.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Yeryüzünde söylenmemiş hiçbir söz yoktur. Duyulmamış söz vardır.

Aliya İZZETBEGOVİÇ

Yugoslavya Hükümetini diyemem ama Yugoslavya'yı çok severim. Fakat itiraf edeyim ki özgürlüğü daha çok severim.

Alphonse De Lamartine

Bir işi öğretmeyecek durumda olanlar, yapılmasını emrederler.

Alphonse De Lamartine

Gurur, insanı mutluluktan uzaklaştırır.

Alphonse De Lamartine

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.

Alphonse De Lamartine

Tek bir kişiyi özlersiniz ve her yer ıssız gelir.

Amar Gopal BOSE

Yaptığımız her şeyde "yeteri kadar iyi" bizim için yalnızca başlangıç noktasıdır.

Andre Gide

Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez.

Andre Gide

Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.

Andre Gide

Aptal görünmeye çalışmak en büyük akıllılıktır.

Andre Gide

Arkadaş, insanların sana sundukları gibi benimseme yaşamı. Yaşamın daha güzel olabileceğine inandır kendini.

Andre Gide

Arzular! Hiç mi yorulmayacaksınız?

Andre Gide

Başka birinin sizin kadar iyi yapabileceği bir şeyi bırakın o yapsın, siz yapmayın.

Andre Gide

Bilge kişi, her şeye şaşan kişidir.

Andre Gide

En güzel çiçek, en çabuk solandır.

Andre Gide

Gençlik hata, olgunluk mücadele, ihtiyarlık ise pişmanlıktır.

Andre Gide

Gerçeği arayanlara inanın. Bulduklarını iddia edenlerden çekinin.

Andre Gide

Güzel geleceği bekleyerek görkemli gençliklerimizi eskitiyorduk, işte burada hata yapıyorduk.

Andre Gide

Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır.

Andre Gide

Her İsviçreli kendi buzulunu içinde taşır.

Andre Gide

Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken, kötü bir şey yapmamak: İşte, budur iyilik.

Andre Gide

İhtişam baktığın şeyde değil bakışında olmalı.

Andre Gide

İnsan kendini sürükleyeni isteyerek izlediği vakit bağını hissetmez; ama direnmeye, uzaklaşarak yürümeye başladığı vakit çok acı çeker.

Andre Gide

İnsan yalnız tek bir istemeli ve durmadan hep onu istemeli, o zaman onu elde edeceğimizden emin olabiliriz.

Andre Gide

İnsanın hayatı, insanın hayalidir.

Andre Gide

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

Andre Gide

Karanlığa küfretmektense, bir küçük ışık yakın, daha iyi edersiniz.

Andre Gide

Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir.

Andre Gide

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez.

Andre Gide

Kitabım kendisinden çok, kendi kendinle ilgilenmeyi öğretsin sana. Sonra kendi kendinden çok, kendi dışında kalanlarla ilgilenmeyi...

Andre Gide

Kuşkular, mutluluğu bize haram etmeye yeter.

Andre Gide

Nice hastalıklar vardır, elde olmayanı istemekten gelir.

Andre Gide

Olmadığın biri olarak sevilmektense, olduğun biri olarak nefret edilmek daha iyidir.

Andre Gide

Platon'un anlattığı, hiçbir tasın içinde alıkonulamayan Ameles kaynağının suyunu andırır. Her an, getirdiği her şeyi alıp götürür.

Andre Gide

Ruhumuz bir değer kazandıysa, başka ruhlara göre daha candan tutuştuğu için kazandı.

Andre Gide

Umutsuzluk nedeniyle korkup kaçma. Umut umutsuzluğun ötesindedir. Aş, yürü, geç onu. Karanlık geçidin ötesinde, ışık bulacaksın.

Andre Gide

Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra dersi verir.

Andre Gide

Yükümüz ne kadar ağır ve zahmetli olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir.

Andre MALRAUX

Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır.

Andre MAUROIS

Bir kadın aynı zamanda hem sevdalı, hem anne olamaz

Andre MAUROIS

Çalışma, sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.

Andre MAUROIS

Fırtınalar, insanın denizi sevmesine engel olamaz.

Andre MAUROIS

İstemek, "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir.

Andre MAUROIS

Pek az kişiye, mutluluğa erişmek için bir fırsat düşmemiştir, ama pek az kişi de bu fırsattan yararlanmayı bilmiştir.
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Andre MAUROIS

Ülkede kolluk kuvvetlerine olan güven zayıfladıkça, aslında rezil birer hırsız olan eşkiyalar tanrılaştırılır

Andre MAUROIS

Yaşlanmak, meşgul bir adamın zaman ayıramadığı kötü bir alışkanlıktan başka bir şey değildir

Andrew CARNEGIE

Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir.

Andrew CARNEGIE

Fazla zeki ve çalışkan değildi, fakat kendinden daha zeki ve insanları çalıştırmayı bilirdi.

Andrew CARNEGIE

Her şeyi kendisi yapmak veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisi toplamak isteyen hiçbir insan büyük lider olamaz.

Andrew CARNEGIE

Kendine yardım etmek istemeyen insanlara yardım etmeye çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Eğer kendisi tırmanmak istemiyorsa, hiş kimseyi merdivenden yukarı itemezsin.

Andrew CARNEGIE

Kırk yıldır Tanrı'yı taleplerimle rahatsız etmiyorum.

Andrew MANGO

Her şeyden ötesi, O (Atatürk) bir kurucudur, modern zamanların en büyük ulus kurucusudur.

Angela MERKEL

Avrupa, inanç ve din özgürlüğünün olduğu; bunlara saygının kıymet taşıdığı bir yerdir.

Angela MERKEL

Bizim vazifemiz Hıristiyan ve diğer din mensuplarına özgürce inançlarını yaşayabilmelerini sağlamak.

Angela MERKEL

Çok problemimiz var. Önemli olanlara odaklanmak zorundayız.

Angela MERKEL

Dünya genelinde din ve inanç özgürlüğü için mücadele etmeliyiz. Din özgürlüğü, en önemli insan haklarından biridir.

Angela MERKEL

Entegrasyon her zamankinden daha güncel bir hal almıştır.

Angela MERKEL

Euro çökerse Avrupa da çöker.

Anna Cummins

Bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyuya kalma. Böyle yaparsan, bir başkasının bu yapılmazı yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın.

Anna Cummins

Sevgi dolu konuşmalarınızı arkadaşlarınızdan ölene dek esirgemeyin. Bunları şimdi söyleyeceğinize mezar taşlarına yazmayın.

Anne FRANK

Anne ve babalar sadece iyi tavsiye verebilir ya da çocukları doğru bir yola yöneltebilir ama bir kişinin son karakter biçimlenmesi kendisinin ellerindedir.

Anne FRANK

Kimsenin vererek yoksullaştığı görülmemiştir.

Anne FRANK

Mutlu olan kişi başkalarını da mutlu eder.

Anne FRANK

Tembellik cazip görünebilir ama sadece çalışmak sizi gerçekten doyurur.

Anton ÇEHOV

Ağlattığın bir kadının gözyaşlarını ya o an silersin ya da o göz yaşlarında boğulmamak için ömür boyu çırpınmak zorunda kalırsın.

Anton ÇEHOV

Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte. Hep kıyamadıklarımız kıyar bize.

Anton ÇEHOV

Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.

Anton ÇEHOV

Basit kadın, güzel olmayı zeki olmaya tercih eder. Çünkü; basit erkekte zekayı anlayacak kafa değil, güzelliği görecek göz vardır.

Anton ÇEHOV

Birileri arkanızdan konuşuyorsa, onlardan öndesiniz demektir.

Anton ÇEHOV

Bizi çalışmak kurtarır.

Anton ÇEHOV

Doğru zamanda gelen yanlış insana tanıdığın şansı, yanlış zamanda gelen doğru insana tanımadığın sürece üzülen hep sen olursun.

Anton ÇEHOV

Eğer bir insanı gerçekten unutmak istiyorsan, onunla yaşadıklarını değil onun sana yaşattıklarını hatırla.

Anton ÇEHOV

Eğer sen kusursuz olsaydın, başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın.

Anton ÇEHOV

Eğer yalnızlıktan korkuyorsanız, evlenmeyin.

Anton ÇEHOV

Erkekler hür ve eşit olarak doğarlar, ancak daha sonra bazıları evlenir.

Anton ÇEHOV

Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar.

Anton ÇEHOV

Gözlerime bakıp da yapılan sahte bir gülücük yerine, yüzüme karşı gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederim.

Anton ÇEHOV

Hayat seni güldürmüyorsa, espiriyi anlamadın demektir.

Anton ÇEHOV

Hayata karşı ilk küskünlüğümüz; yanımızda sandığımız kişileri karşımızda görmemizle başlar.

Anton ÇEHOV

Hayatınızın sonuna kadar yaşamadıkça talihinizden şikayet etmeyin.

Anton ÇEHOV

Her şey basit olmalıdır... Tümüyle basit... Teatral olmamaktır esas olan.

Anton ÇEHOV

İki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kadın birinci seferde evet demez, mükemmel erkekse ikinci şansı vermez.

Anton ÇEHOV

İki şeyin sınırı yoktur: dişilik ve onu istismar etmek.

Anton ÇEHOV

İnsan, inandıklarıdır.

Anton ÇEHOV

İnsana kelebek hayatta bir kere konar; kaçırırsan başka şansın yoktur. Çünkü, o kelebek, ertesi gün ölmüş olur.

Anton ÇEHOV

İnsanlara ne kadar değer veriyorsan, o kadar tepene biniyorlar. Hele bir de verdiğin değeri onlara belli ettiğinde.

Anton ÇEHOV

İşte hayat! İnsan hayatı tıpkı tarlada açan bir çiçeğe benzer. Bir katır gelip yer onu, çiçek sizlere ömür.

Anton ÇEHOV

Kadın para harcayan bir sazlıktır.

Anton ÇEHOV

Kendinden başka kimseye benim diyemezsin! Çünkü, sadece yanındadır!

Anton ÇEHOV

Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür.

Anton ÇEHOV

Köpeğin ölümü de köpekçe olur.
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Anton ÇEHOV

Mutlak bir mutluluk yoktur. Her mutluluk kendi içinde bir zehir taşır ya da dışarından gelen bir zehirle zehirlenir.

Anton ÇEHOV

Ölüm, korkunç bir şeydir. Ama, insan eğer ölmeyi başaramayıp sonsuza kadar yaşasaydı, bu daha korkunç olurdu.

Anton ÇEHOV

Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, henüz ölmedik. Kötü haber, halen yaşıyoruz.

Anton ÇEHOV

Sen sevdiğin için sakın utanma! Bil ki utanması gereken, sevildiğini bildiği halde, sevmesini bilmeyendir aslında!

Anton ÇEHOV

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir iştir.

Anton ÇEHOV

Siz bana aptal hayaller peşinde koşmayan bir kalp gösterin. Ben de size mutlu bir insan göstereyim.

Anton ÇEHOV

Unutma; insanları tanıman için en uygun zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır. Çünkü, o zaman sahte yüzler açığa çıkmıştır!

Anton ÇEHOV

Yalan kadar insanı alçaltan bir şey yoktur!

Archibald Joseph CRONIN

Üzüntü yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez. Sadece bugünün gücünü tüketir.

Aristoteles

Aşağıda olan kimse düşmekten korkmaz.

Aristoteles

Bir gerçeğin amacını anlamadan bilemeyiz.

Aristoteles

Çok süslenenlere bakın, hepsi de gizlenmek istiyorlar.

Aristoteles

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Aristoteles

Güzellik, Tanrı'nın armağanıdır.

Aristoteles

Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir. Vicdan olmadan bilgi sahibi olmak tehlikelidir.

Arnold GLASOW

Pek çok problem, çalışmak gerektiğinde boş gezmekten ya da susup dinlemek gerektiğinde konuşmaktan kaynaklanır.

Artemus WARD

Başınıza bir felaket geldiğinde onu en misafirperver halinizle karşılayın. Siz ne kadar samimi davranırsanız o kadar çabuk gidecektir.

Arthur Koestler

Bir toplumun elde edebileceği özgürlük, o toplumun olgunluk derecesine bağlıdır.

Arthur SCHOPENHAUER

Evlenmek insanın haklarının yarıya düşmesi ve görevlerinin iki katına çıkmasıdır.

Arthur SCHOPENHAUER

Hayatın ilk kırk yılı bize metni verir. Kalan otuz yılı ise yorum sağlar.

Arundhati ROY

Hepimiz yüreğimiz kadar aydınlatıyoruz dünyayı. Kimimiz güneş gibi, kimimiz mum gibi.

Arzu BALOĞLU

İyileştirme, tasarım ve yenilikçi yatırımlar üzerinde hız arttırılmalıdır

Asım ÖZTÜRK

Öngörü oluşturabilmek için birçok bilginin özümlenmiş olması gerekir.

Aşk-ı Azam

Zor diye bir şey yok. Zorlanıyorsan, yanlış limana sığınıyorsundur.

Atilla YARDIMCI

Sanayi toplumu olma, doğru planlama ve ulaşılabilir hedef belirleme alışkanlıkları kazandırmıştır.

Attila İLHAN

Bazıları şiir sevmez! Çünkü onların yaraları yoktur. Yaraladıkları vardır!

Augustinus

Dünya bir kitap gibidir. Seyahat etmeyenler sadece bir sayfasını okur.

Augustinus

Düşünceler kılıçla bastırılmaz.

Ayn ROND

Para sadece bir araçtır. Sizi istediğiniz yere götürecektir ancak hiçbir zaman sürücü koltuğuna oturmayacaktır.

Azmi AÇIKDİL

Hizmet; günü kurtarmak değil geleceği tasarlamaktır.

Bahtiyar VAHAPZADE

Geçmişine taş atanın geleceğine gülle atarlar.

Baki

Ya Rab! Şu "Aferin" ne tükenmez hazinedir!

Baron WESSENBURG

Dünyada hiçbir şey ortalama kapasiteli birinin eline güç verildiğindeki kadar kibir yaratmaz.

Bear STEARNS

Çin parası değerlenince ekonomisi yavaşlayacak, bu da başta G7 ülkeleri olmak üzere öteki ülkelerin ekonomilerini hareketlendirecek, bu süreçte emtia fiyatları da gerileyecek.

Beaumarchais

Her şeye gülüyorum, ağlamaktan korktuğum için.

Ben BELLA

Gelişmekte olan ülkeler ara sanayilerle uğraşmayı bıraksınlar, doğrudan en yüksek teknolojiye yatırım yapsınlar. Yoksa, gelişmiş ülkelere hiç bir zaman yetişemeyecekler.

Bendixline

Bir insanın gerçek zenginliği bu dünyaya ne kadar dokunup güzelleştirebildiği ile ölçülür.

Benjamin BUTTON

Hayatlarımızı bazen yakaladığımız fırsatlar belirler. Bazen de kaçırdığımız ...

Benjamin Disraeli

Alışkanlıkların zinciri, önce hissedilemeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.

Benjamin Disraeli

Başarının sırrı amaca sadakattir.

Benjamin Disraeli

Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir.

Benjamin Disraeli

Bir insan hakkında fıkralar üretilmeye başlandı mı, artık onun istifasının zamanı gelmiş demektir.

Benjamin Disraeli

Canım ne zaman roman okumak isterse, oturur bir tane yazarım.

Benjamin Disraeli

Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur.

Benjamin Disraeli

En yalnız olduğumuz anda arkadaşlığı buluruz.

Benjamin Disraeli

Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.

Benjamin Disraeli

Gerçekler hakkında bilgisiz olduğunuzun farkına varmak, bilgi için büyük bir adımdır.
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Kılavuz (söz)

Kaynak

Söz

Benjamin Disraeli

Hatırlanmasında yarar varsa, kimse unutulmaz.

Benjamin Disraeli

Her kadın evlenmeli ama hiçbir erkek evlenmemeli.

Benjamin Disraeli

İnsanın cahil olduğunu bilmesi, bilgiye atılmış ilk adımdır.

Benjamin Disraeli

İnsanlarla kendileri hakkında konuşun, sizi saatlerce dinlerler.

Benjamin Disraeli

Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.

Benjamin Disraeli

Kitaplar öldürücüdür, kitaplar insan ırkının lanetleridir, mevcut kitapların onda dokuzu saçmadır ve okunabilecek kitaplar da bu saçmalığı ispat edenleridir.

Benjamin Disraeli

Nasıl olduğunu anlayamadığınız yerde,din başlar.

Benjamin Disraeli

Olgun devlet adamını sevindirmek isterseniz eleştiriniz. Basit bir hükümet adamanı sevindirmek isterseniz övünüz.

Benjamin Disraeli

Sessizlik, çok kez toplumun değer ve hükümlerini sözlerden daha güçlü olarak belirtir.

Benjamin Disraeli

Tüm büyük seyyahlar gibi hatırladığımdan fazlasını gördüm ve gördüğümden daha fazlasını hatırlarım.

Benjamin Disraeli

Üç çeşit yalan vardır; yalan, kuyruklu yalan ve istatistik.

Benjamin Disraeli

Yaşamda başarılı olmanın sırrı, kişinin zamanı geldiğinde hazır olmasıdır.

Benjamin Disraeli

Zaman değerlidir, ama doğruluk daha değerlidir.

Benjamin FRANKLIN

“Para her şeyi yapar” diyen adam, “para için her şeyi yapan” adamdır.

Benjamin FRANKLIN

Acısız kazanç yoktur!

Benjamin FRANKLIN

Aşksız evliliklerin olduğu yerde evliliksiz aşklar meydana gelir.

Benjamin FRANKLIN

Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır.

Benjamin FRANKLIN

Bırak bütün insanlar seni tanısın; ama hiç kimse seni tam olarak tanımasın. İnsanlar, sığ yerini gördükleri dereyi kolay geçerler.

Benjamin FRANKLIN

Bilge; adil bir şekilde kazanabileceğinden, gösterişsiz bir şekilde kullanabileceğinden, neşeyle dağıtabileceğinden ve huzurla geride bırakabileceğinden daha fazlasını arzulamaz.

Benjamin FRANKLIN

Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kazancı getirir.

Benjamin FRANKLIN

Bir ayak kaymasından kendinizi kurtarabilirsiniz, fakat bir dil kaymasından asla kurtulamazsınız.

Benjamin FRANKLIN

Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz.

Benjamin FRANKLIN

Bir koyunum ve bir ineğim olduğundan beri herkes bana selam veriyor.

Benjamin FRANKLIN

Bir köpekle iki tavşan avlanmaz.

Benjamin FRANKLIN

Boş bir çuvalın ayakta kalması zordur.

Benjamin FRANKLIN

Boş vakit, insanın kendisi için faydalı şeyler yaptığı zamandır. Ve ancak çalışkan olanlar buna ulaşır.

Benjamin FRANKLIN

Bugünü görmek, geleceği görmekten daha kolaydır.

Benjamin FRANKLIN

Cahilin soru sorduğu görülmemiştir.

Benjamin FRANKLIN

Çocuklarınıza dillerini tutmasını öğretin. Konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir.

Benjamin FRANKLIN

Delilik, aynı şeyi tekrar yapmak ve farklı sonuç beklemektir.

Benjamin FRANKLIN

Demokrasi, iki kurtla bir kuzunun öğle yemeğinde ne yeneceğini oylamasıdır. Özgürlük ise tam teçhizatlı bir kuzunun oylamaya karşı çıkmasıdır.

Benjamin FRANKLIN

Deney, okulların en gelişmişidir, o okulda aptallar bile bir şeyler öğrenir

Benjamin FRANKLIN

Deniz fenerleri bile kiliselerden daha yararlıdır.

Benjamin FRANKLIN

Dişlerinin arasında olmasına rağmen bazen kendi diline bile hakim olamıyorsan, başkalarının söylediklerini önemsememelisin.

Benjamin FRANKLIN

Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir.

Benjamin FRANKLIN

Eline diken batmadan gül toplayamazsın!

Benjamin FRANKLIN

En kötü öğretmen, deneyimdir. Hep önce sınav yapar, sonra öğretir.

Benjamin FRANKLIN

En sert kanun bazen en ciddi adaletsizliğe dönüşebilir.

Benjamin FRANKLIN

Erken yatıp erken kalkmak, bireyi sağlıklı, varlıklı ve akıllı yapar.

Benjamin FRANKLIN

Evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra birini kapatın…

Benjamin FRANKLIN

Fotoğrafımın paranın üstüne konulmasına sevinmiştim ama bir de onu kalça ceplerine koymasalar.

Benjamin FRANKLIN

Geçici güvenlik uğruna temel özgürlüğünü feda eden insanlar ne özgürlüğe ne de güvenliğe layıktırlar.

Benjamin FRANKLIN

Görmek kolay, önceden görmek zordur.

Benjamin FRANKLIN

Hayatı seviyorsanız, zamanınızı boşa geçirmeyiniz. Çünkü, zaman hayatın ta kendisidir.

Benjamin FRANKLIN

Hayatın en büyük trajedisi, çok çabuk yaşlanmamız ama çok geç akıllanmamızdır.

Benjamin FRANKLIN

Hepimiz cahil doğarız ama aptal kalmayı sürdürmek için çok çalışmak gerekir.

Benjamin FRANKLIN

Herkesi kınamak ve herkesi övmek, akılsızların yapacağı bir şeylerdir.
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Kılavuz (söz)

Kaynak

Söz

Benjamin FRANKLIN

Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmez.

Benjamin FRANKLIN

Hiçbir ulus şimdiye kadar ticaret yüzünden mahvolmamıştır.

Benjamin FRANKLIN

İnsan isteklerinin yarısını elde ederse, üzüntülerini iki kat çoğaltmış olur.

Benjamin FRANKLIN

İnsanın cehaletinin farkında olması, bilgi yolunda atılmış büyük bir adımdır.

Benjamin FRANKLIN

İnsanlar her zaman kahraman olmazlar ama her zaman insan olabilirler.

Benjamin FRANKLIN

İşini yönet, yoksa işin seni yönetir.

Benjamin FRANKLIN

İyi kalpli insan, başkalarını haset ettirmemek için kendisinde birkaç kusur bırakır.

Benjamin FRANKLIN

İyi mazeretler bulmayı başaranların, başka şeyler başarabildiği çok nadiren görülür.

Benjamin FRANKLIN

Kibir; bollukla kahvaltı yaptı, yoksullukla öğlen yemeği yedi ve rezillikle akşam yemeği yedi.

Benjamin FRANKLIN

Kim seni kendinden daha fazla kandırdı?

Benjamin FRANKLIN

Küçük balıklar, kıyıya yakın durmalıdır.

Benjamin FRANKLIN

Küçük işlerle uğraşanlar, çoğu zaman büyük işleri göremeyecek hale gelirler.

Benjamin FRANKLIN

Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.

Benjamin FRANKLIN

Madem ki bu zenginlikler senin, neden öbür dünyaya götürmüyorsun?

Benjamin FRANKLIN

Mutlu olmanın iki yolu vardır: ya arzularımızı azaltmak ya da olanaklarımızı çoğaltmak.

Benjamin FRANKLIN

Özgürlükler nerede ise benim ülkem orasıdır.

Benjamin FRANKLIN

Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapandır.

Benjamin FRANKLIN

Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: insan paranın sahtesini yapar, para da insanın.

Benjamin FRANKLIN

Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın.

Benjamin FRANKLIN

Paranın satın alacağından değil paranın satın alacağı insanlardan korkunuz!

Benjamin FRANKLIN

Suyun önemini kuyu kuruyunca anlıyoruz.

Benjamin FRANKLIN

Tanrı, kendilerine yardım edenlere yardım eder.

Benjamin FRANKLIN

Tanrı’nın yargılarını görebilmek için etrafıma bakındım. Ancak onun hiçbir işaretine rastlamadım.

Benjamin FRANKLIN

Tasarruf edilmiş her kuruş, kazanılarak hak edilmiş bir (1) kuruştur.

Benjamin FRANKLIN

Tembellik o kadar yavaş hareket eder ki yoksulluk çok geçmeden ona yetişir.

Benjamin FRANKLIN

Unutulmak istemiyorsan, ya okunacak şeyler yaz ya da yazılmaya değer şeyler yap.

Benjamin FRANKLIN

Üç kişi bir sırrı saklayabilir, eğer ikisi ölmüşse.

Benjamin FRANKLIN

Vücutlar yaşlansa bile bütün hastalıklar kesinlikle önlenebilir ya da tedavi edilebilir. Sonuçta da yaşam süremiz yüksek standartlarda uzatılabilir.

Benjamin FRANKLIN

Yapmak istediğin her şeyi düşünerek karar ver, verdiğin kararı da mutlaka gerçekleştir.

Benjamin FRANKLIN

Yasalar örümcek ağına benzer. Ancak, küçük sinekleri yakalar. Büyük sinekler, gözünün önünde onu delip geçer.

Benjamin FRANKLIN

Zaman büyük bir öğretmendir ama ne yazık ki bütün öğrencilerini öldürür.

Benjamin FRANKLIN

Zamanı geldiğini düşündüğünde oğlunu evlendir, kızını ise ilk fırsatta.

Bernard GILPIN

Mertebesi ne olursa olsun herkesin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Düşünen kafalar ve yorulan eller kaybettikleri enerjiyi geri almak için zamana gereksinim duyar.

Bernard SHAW

Gemiler, suyun üzerinde yüzmekle batmazlar, asıl onları batıran içine sızan sudur. İnsan da gemi gibidir; bin derdi de olsa insanı yıkmaz, insanı yıkan içine attıklarıdır.

Bernard SHAW

Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkınız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkınız yoktur.

Bertie Charles Forbes

İş adamı bilmediğini okumadan bildiği okumaz.

Bertie Charles Forbes

İş denilen şeyin kaynağında, mutluluk üretmek vardır, milyon dolarları cebe indirmek değil.

Bertolt BRECHT

A diyen B demek zorunda değildir. A'nın yanlış olduğunu da belirtebilir.

Bertolt BRECHT

Barış, insandan yana olan tüm çabaların, tüm üretimin, yaşama sanatını da içermek üzere tüm sanatların temelidir.

Bertolt BRECHT

Bir banka kurmanın yanında, bir banka soymak nedir ki?

Bertolt BRECHT

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır.

Bertolt BRECHT

Doğaya hayranlığımız, şehirlerin yaşanmazlığından ileri gelmektedir.

Bertolt BRECHT

Duvara tebeşirle, "Savaş İstiyoruz" diye yazmışlar. Bunu yazan, vuruldu çoktan.

Bertolt BRECHT

Gerçeği bilmeyen sadece aptaldır. Fakat gerçeği bilen ve ona yalan diyen, suçludur, canidir.

Bertolt BRECHT

Gerçek ilerleme, ilerici olmaktan değil, ilerliyor olmaktan meydana gelir.

Bertolt BRECHT

Haksızlık her yerde ve her zaman olduğu için, haklılığın karakter özelliklerini taşımaya başlar.

Bertolt BRECHT

Hatalar kötü değil. Onları düzeltmemek bile kötü değil. Kötü olan, onları gizlemektir.
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Kılavuz (söz)

Kaynak

Söz

Bertolt BRECHT

Her insan kendi adasında yaşar.

Bertolt BRECHT

Her öğretmen, zamanı geldiğinde öğretmeyi bırakmasını öğrenmelidir. Bu zor bir sanattır.

Bertolt BRECHT

Hiçbir ilerleme mantığa geri dönüş kadar zor değildir.

Bertolt BRECHT

Hiçbir şey bilmeyen cahildir, ama bilip de susan ahlaksızdır.

Bertolt BRECHT

İnsan değişir ve değiştirir.

Bertolt BRECHT

İnsan, ancak onu düşünen hiç kimse kalmadığı zaman gerçekten ölür.

Bertolt BRECHT

İnsana yararlı buluşlar bastırılır. Ona zarar verenler ise desteklenir.

Bertolt BRECHT

İnsanın kaderi insandır.

Bertolt BRECHT

Karnını doyuranlar; açlara seslenip gelecek güzel günlerden bahsediyor.

Bertolt BRECHT

Mizahın olmadığı bir ülkede yaşamak kötüdür. Fakat çok daha kötü olan, mizahsız yaşayamayacağın bir ülkede yaşamaktır.

Bertolt BRECHT

Önce ekmek, sonra ahlak.

Bertolt BRECHT

Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar.

Bertolt BRECHT

Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil dünyanın onunla şekillendirildiği bir çekiçtir.

Bertolt BRECHT

Savaş da aşk gibi mutlaka bir yolunu buluyor.

Bertolt BRECHT

Savaşan kaybedebilir, savaşmayansa çoktan kaybetmiştir.

Bertolt BRECHT

Yazarlar, hükümetlerin savaş yaptıkları kadar hızlı yazamazlar, çünkü yazmak düşünmeyi gerektirir.

Bertolt BRECHT

Yazıklar olsun kurtarıcı bekleyenlere!

Bertrand Russell

Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir.

Bertrand Russell

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

Bertrand Russell

Ben dine hastalık olarak bakıyorum. İnsan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı.

Bertrand Russell

Benim dinim şudur: Her görevi yapmak ve bunun için hem burada hem de buradan sonra bir ödül beklememek.

Bertrand Russell

Bilimde gerçek yalnızca bir an'dır.

Bertrand Russell

Bir uçurumun kenarında yürürken düşme şansınız, korktuğunuz kadar artar.

Bertrand Russell

Boş vakti, 'anlamlı' değerlendirmek uygarlığın hayatımıza soktuğu son zırvadır. Ve günümüzde çok az kişi bu seviyeye erişmiştir.

Bertrand Russell

Çoğu insanın Tanrıya inanması küçük yaştan öyle yetiştirildikleri içindir.

Bertrand Russell

Değişik çevirisi: Dünyanın en büyük sorunu, aptallar özgüven içindeyken akıllı insanların kuşkuyla dolu olmasıdır.

Bertrand Russell

Din, bence, ilk ve temel olarak korku üzerine kuruludur.

Bertrand Russell

Dünyadaki en büyük problem aptalların kendinden emin, akıllıların ise her daim şüpheci olmasıdır.

Bertrand Russell

Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır.

Bertrand Russell

Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.

Bertrand Russell

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav; bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır.

Bertrand Russell

Düşüncelerim için ölmeyi göze almam çünkü yanılıyor olabilirim.

Bertrand Russell

Düşünürler arasında can düşmanımın aleyhimdeki konuşmasını felsefeden habersiz bir dostumun konuşmasına üstün tutarım.

Bertrand Russell

Erkekler düşünmekten, yeryüzündeki her şeyden daha fazla; harap olmaktan hatta ölmekten bile daha fazla korkar.

Bertrand Russell

Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı.

Bertrand Russell

Gizem hoşluk verir ama bilgisizliğe dayandığından bilimsel değildir.

Bertrand Russell

Hatırladığım kadarıyla, kutsal kitaplarda zekayı öven tek bir kelime bile yoktur.

Bertrand Russell

Hayat, kurban değil suçlu olmak için verilen bir mücadeledir.

Bertrand Russell

Hem dinlerin zarar verdiğinden hem de yalan olduklarından çok eminim.

Bertrand Russell

Her şeyin bir nedeni varsa, Tanrının da bir nedeni olmalıdır. Nedensiz herhangi bir şey var olabiliyorsa, bu Tanrı gibi dünya da olabilir.

Bertrand Russell

Hiç kimse diğer insanların gizli erdemleri hakkında dedikodu yapmaz.

Bertrand Russell

İlk defa cezaevine girişini anlatırken

Bertrand Russell

İnsanlar bilgisiz doğar, aptal değil; sadece eğitilerek aptal olurlar.

Bertrand Russell

İnsanların düşünceleri çoğunlukla kendilerini huzurlu kılacak tarzda kurulmuştur. Çoğu insan için doğruluk ikincil bir öneme sahiptir.

Bertrand Russell

İnsanlığın iki tür ahlak anlayışı vardır; Biri sözünü edip uygulamadığımız; diğeri, uygulayıp sözünü etmediğimiz.

Bertrand Russell

İşte evren karşımızda duruyor ve hepsi bu.

Bertrand Russell

Mantık eğitimi almayanlar geçerliliği olmayan sonuçlar çıkarmaya eğilimlidirler.
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Kılavuz (söz)

Kaynak

Söz

Bertrand Russell

Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir konudur.

Bertrand Russell

Mutluluğun sırrı, dünyanın korkunç bir yer olduğu gerçeğiyle yüzleşmektir.

Bertrand Russell

Ne kadar az bilirseniz, o kadar şiddetle savunursunuz.

Bertrand Russell

Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz.

Bertrand Russell

Ne yazık ki çoğu insan daha önce mutlu olduğunu ancak mutsuzluğa düştüğü zaman anlıyor.

Bertrand Russell

Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır.

Bertrand Russell

Saygınlık, düzen ve rutin: modern endüstri toplumunun demir gibi katı disiplini.

Bertrand Russell

Sevgi bilgeliktir, nefret ise aptalcadır.

Bertrand Russell

Sokrates, stoalıların tarihi boyunca en önde gelen azizi idi.

Bertrand Russell

Tarihsel bakımdan İsa'nın yaşamış olup olmadığı tamamıyla belirsizdir.

Bertrand Russell

Tek kitaplı adamdan kork.

Bertrand Russell

Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.

Bertrand Russell

Yukarıdaki orantı ara sıra işe yarar.

Bertrand Russell

Zamanın önemsizliğini anlamak bilgeliğin kapısıdır.

Beydeba

Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir.

Bilal CİVELEK

Bazı insanların içinde hangi canavarı beslediğini görmek için hafiften kuyruğuna basmak gerek!

Bilal CİVELEK

Duygusal insanlardan korkmayın, onların yürekleri pamuktandır. İnsanları kıracak sözler bilmezler.

Bilal KAAFARANİ

Risk, inovasyonun göbek adıdır.

Bill GATES

Başarı, kötü bir öğretmendir. O, akıllı insanları baştan çıkarıp asla kaybetmeyeceklerine inandırır.

Bill GATES

Tarihte inovasyonun bu kadar kısa sürede, bu kadar çok insana bu kadar çok vaatte bulunduğu bir dönem daha önce hiç yaşanmamıştı.

Bill PARCELLS

Hiç kimseyi suçlamayın, hiçbir şey beklemeyin, bir şeyler yapın.

Bill YOUNG

Mükemmellik'e ulaşmak için uğraşın. Başarıya boş verin.

Blaise Pascal

Kalbin mantığa sığmayan apayrı bir mantığı vardır

Blaise Pascal

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir

Bob MARLEY

Güçlü olmaktan başka bir seçeneğin kalmayana kadar ne kadar güçlü olduğunu bilemezsin.

Bob STONE

Bazıları ters giden şeyleri düzeltmeye çalışır. Ben ise düzgün giden şeyleri bulup, bunları geliştirmeye çalışırm.

Boris PASTERNAK

En iri gözler korkunun gözleridir.

Brigitte NICOLE

Eğer başka birinin hayatını biraz daha yaşanır hale getirme gücünüz varsa, bunu yapın. Dünyanın buna ihtiyacı var.

Brown

Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir.

Bruce LEE

Bilgi bize güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız.

Bud SHUSTER

Temiz su bir ülkenin bütçesinde gider değil, geleceğe yaptığı yatırımdır.

Burçak GÜVEN

Zenginlik, harcama yetkisini bireye verse de hesap sorma yetkisini de topluma yükleyen bir kavram.

Cahit ARF

Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana hayatımı geri verdi.

Cahit ARF

Bilim ve inanç, iki ayrı unsurdur. Birleşirse, devrim yapabilirsiniz.

Cahit ARF

Çocukluğumda benim için üç şey vardı: matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan şeydi.

Cahit ARF

Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı, sonsuzdur.

Cahit ARF

İki kere iki nasıl dörtse, ben de o kadar akılcıyımdır.

Cahit ARF

İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır.

Cahit ARF

İşlerinizi başkalarına yaptırmayın. Çünkü kendi istedikleri gibi yaparlar.

Cahit ARF

Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.

Cahit ARF

Matematk her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu.

Cahit ARF

Osmanlı Devleti, fazla büyüktü ve gerideydi. Türkiye, daha küçük ve ileride olacak.

Calvin COOLIDGE

Eğer üstünüze doğru gelen on sıkıntı görüyorsanız, emin olabilirsiniz ki bunlardan dokuzu size ulaşmadan yok olacak ve siz sadece içlerinden biriyle savaşmak zorunda kalacaksınız.

Camius Sagir

Dininde ihlaslı olursan, az amel sana yeter

Can YÜCEL

Gitmek gerekir bazen. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan.

Carl Gustav JUNG

Kimse bir başkasını yargılayabilecek kadar kusursuz değildir. Ama bazıları kendinden bu hakkı görebilecek kadar hadsizdir.

Carl SANDBERG

Hiçbir şey, ilk önce "düş" olmadan gerçekleşmez.
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Carol BARTZ

Yönetim, mevcut kaynakların yapılacak işler arasında dağıtımını sağlamaktan ibarettir. Liderlik ise insanlık üzerine odaklanır. Benim tanımıma göre lider, insanların başarılı olmasına katkıda bulunan kişidir.

Carolyn MARLAND

Eğer dinlemezseniz, bir şey satamazsınız.

Cemile Sena ONGUN

İnsan, bir günahı işlerken de kendisinin sevap işlediğini zannedecek kadar tersine çevirebilen bir akla sahiptir.

Cenk KOÇAŞ

Değer rekabeti hem rakipleri hem müşteriyi güldürür.

Cesare PAVESE

Ağlamak anlamsız. İnsan doğar ve yalnız ölür.

Cesare PAVESE

Ancak bir özveriyi gerektiren sevgiye inan; bunun dışında her şey, çoğu zaman, boş sözlerden başka bir şey değildir.

Cesare PAVESE

Başkalarıyla –hatta karşına çıkan tek insanla– sanki her şey o an başlayacak ve biraz sonra bitecekmiş gibi yaşamalısın.

Cesare PAVESE

Bir insan acı çekiyorsa, başkaları bir sarhoşmuş gibi davranırlar ona: "Hadi, kalk bakalım; yeter bu kadar; hadi işine; öyle değil; ha şöyle..."

Cesare PAVESE

Birisine iyilik etmeye çalış. Çok geçmeden onun hoşnutlukla parlayan yüzünden nasıl tiksindiğini göreceksin.

Cesare PAVESE

Ders verilmez, alınır.

Cesare PAVESE

Dünya nasıl olması gerekiyorsa öyle. Kendini kurtaramayanı hiç kimse kurtaramaz.

Cesare PAVESE

Eğer acı çekiyorsak, suç her zaman bizdedir.

Cesare PAVESE

Gerçeğin mutlak mantığına inanan düşünürler bu konuyu bir kadınla ciddi olarak tartışmamışlardır.

Cesare PAVESE

Gerçeklik insanın şu ya da bu şekilde içinde bir bitki gibi yaşayacağı bir zindandır.

Cesare PAVESE

Günleri değil, anları hatırlarız.

Cesare PAVESE

Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır.

Cesare PAVESE

Hiçbir kadın bir adamla parası için evlenmez. Kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar akıllıdır.

Cesare PAVESE

İnsan kendini bir kadına duyduğu aşk yüzünden öldürmez.Aşk bizi tüm çıplaklığımız, sefilliğimiz, düşkunlüğümüz ve hiçliğimizle açığa vurduğu için öldürür.

Cesare PAVESE

Kadınlar kendilerini guçsüz olana bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunarlar.

Cesare PAVESE

Kendimi yalnız bırakmamak için bütün gece aynanın karşısında oturdum

Cesare PAVESE

Sana yapılan bir yanlışın intikamını almak, sana yapılan adaletsizliği gönül rahatlığıyla dile getirme özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır.

Cesare PAVESE

Sıkılgan katillerdir intihar edenler. Sadizm yerine mazohizm.

Cesare PAVESE

Tiksiniyorum bütün bunlardan sözler değil, eylem artık yazmayacağım.

Cesare PAVESE

Yalnız bir insanla arkadaşlık et, herkesten çok konuştuğunu göreceksin.

Cesare PAVESE

Yaşanacak bir yaşam vardır. Binilecek bisikletler var, yürünecek yaya kaldırımları ve tadına varılacak güneş batışları vardır.

Cesare PAVESE

Yazmak güzel şey; hem kendine hem bir kalabalığa konuşmak gibi iki zevki birleştiriyor.

Chandra Mohan Jain

Biraz yenilikçi ol, Yaratıcılık budur. Yeni yollar, yeni yöntemler dene. Daha önce kimsenin yapmadığı yeni şeyler dene.

Chandra Mohan Jain

En büyük yaratıcılık, başka bir konuda eğitim görmüş insanlardan ortaya çıkar.

Chandra Mohan Jain

Yaratıcı insan içsel bir kavrayışa sahiptir. Başkalarının daha önce görmediğini görür, başkalarının daha önce duymadığını duyar. İşte bu, yaratıcılıktır.

Chandra Mohan Jain

Yaratıcı, yeni, eşsiz, orijinal demektir. Yaratıcı, taze, daha önce bilinmeyen demektir. Ona açık olmak zorundasın. Ona hazır olmak zorundasın. Hafızanı bir kenara koy.

Charles BUKOWSKI

Aslında insanların gerçek yüzleri her zaman ortadadır. Sadece bakmakta ve anlamakta geç kalırsın.

Charles KETTERING

Benim bütün ilgim gelecektir, çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim.

Charlotte Joko BECK

Aydınlanma erişilen bir şey değildir, bir şeyin yokluğudur.

Charlotte Joko BECK

Kim olduğumu bildiğim zaman, Rahibe Teresa gibi ben de, ne yapacağımı bilmekte hiç zorlanmayacağım.

Christopher MORLEY

Ağır kalpler de tıpkı gökyüzündeki ağır bulutlar gibidir ve en iyi şekilde ufak bir suyun bırakılmasıyla rahatlarlar.

Chuck PALAHNIUK

Göz gördüğünü sevmez, sevdiğini görür.

Claude BERNARD

Sanat, “ben”; ilim, “biz”dir.

Claudianus

Zafer, basiretsiz halka hep zarar vermiştir.

Cucong

Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.

Cüneyt ÜLSEVER

Bir dostunuz varsa şanslısınız. İki dostunuz varsa çok şanslısınız. Üç dostunuz varsa bir yerde yanılıyorsunuz, durun dostlarınızı yeniden gözden geçirin.

Dalai LAMA

İçindeki endişeleri çıkaranlarla değil, içindeki mutluluğu çıkaran insanlarla birlikte ol.

Dale CARNEGIE

Ayağına gelen fırsatı kaçırmayan kişi onda dokuz başarılı olur, ama kendi fırsatını kendi yaratan kişinin başarısı kesindir.

Dale CARNEGIE

Başarı yolundaki sürat, isteğin şiddeti kadardır.

Dale CARNEGIE

Başkaları ile ilgilenirsen iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin; başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen, iki yılda bile tek dost kazanamazsın.

Dale CARNEGIE

Başkalarına kendilerinden bahsetme fırsatı veriniz.

Dale CARNEGIE

Başkalarını örnek alma, kendini tanı, olduğun gibi görün ve buna inan, çünkü dünyada senin gibisi yoktur.

Dale CARNEGIE

Batan güneş için ağlamayın, yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.
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Dale CARNEGIE

Bir dosta sahip olmak istiyorsan, ilk önce sen bir dost ol.

Dale CARNEGIE

Bir kadının yüzündeki ifade, taşıdığı giysilerden daha önemlidir.

Dale CARNEGIE

Çeneni çalıştırmadan önce, kafanın motorlarının çalışıp çalışmadığını kontrol et!

Dale CARNEGIE

Dostluk havası yaratmak için bir gülümseme yeterlidir.

Dale CARNEGIE

Dökülen süte ağlamanın bir faydası yoktur. Yapacağımız şey bundan sonra dökmemektir.

Dale CARNEGIE

En tesirli konuşma en kısa olanıdır.

Dale CARNEGIE

Gülümseyin; öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele, ruhunuzu da katın.

Dale CARNEGIE

Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür.

Dale CARNEGIE

İlmini çoğaltmak istiyorsan bağışlayıcı ol.

Dale CARNEGIE

İnsan zekanın karşısında saygıyla eğilir, ama iyi davranış ve şevkatin önünde diz çöker.

Dale CARNEGIE

İnsanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu vardır. Evet, sadece tek bir yol. Karşımızdaki kişide işi yapma isteğini uyandırmak.

Dale CARNEGIE

Kendini başka bir adamım mevkine koyabilen ve kafasının nasıl işlediğini kavrayan bir kimse, geleceğin kendisi için ne sakladığını merak etmekten kurtulur.

Dale CARNEGIE

Konuşma, bir bayanın etekliği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır.

Dale CARNEGIE

Mükemmel bir kadın buluncaya kadar evlenmeyen adamın Tanrı yardımcısı olsun. Eğer bunu bulursa, daha çok yardımcısı olsun.

Dale CARNEGIE

Şunu veya bunu yapamayacağım deme, ne yapacaksan yap!

Dale CARNEGIE

Üzüntü en sağlam insanı bile hasta edebilir.

Dale CARNEGIE

Yaptığı işte eğlenmeyen kişiler nadiren başarılı olurlar.

Dale CARNEGIE

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.

Dale CARNEGIE

Yersiz yeminlere kendini alıştırma, en iyisi yemin gerektirmeyecek kadar doğru konuş.

Dale MORRISON

İyi liderler, büyük hayalleri kurabilecek özgüvene ve başkalarının bu hayalleri gerçekleştirmesini sağlama yeteneğine sahip kişilerdir.

Dan MILLMAN

Dostumuz ya da düşmanımız yoktur, sadece öğretmenlerimiz vardır.

Daniel WEBSTER

Değerli olan, yeni; yeni olan, değerlidir.

Dante Alighieri

Güçlü bir ateş, küçük bir kıvılcımdan sonra gelir...

Dave RAMSEY

Finansal huzur bir şeylere sahip olmak değildir. Kazandığınızdan daha azıyla yaşayabilmeyi öğrenmek, bu sayede yatırım yapacak paraya sahip olmaktır.

Dave RAMSEY

Paranızın üstünde kontrol sahibi olun yoksa yokluğunda, o sizi sonsuza dek kontrolü altına alacaktır.

David FILO

Araçların oluşturulmasından çok kötüye kullanılması ciddi sorunları ortaya çıkarabilir.

David Joseph SCHWARTZ

En büyük ve karlı yatırım, kendine yapılan yatırımdır.

David NIVEN

Aklınız gelecekte, gözünüz adımlarınızda olsun.

David NIVEN

Aşk, birbirine kusursuzca uyan iki yapboz parçası gibi değil, iki insanın benzeyen benzemeyen bir sürü özelliği var.

David NIVEN

Bir birey için en gerekli ve hayati olan güç insanın ruhundadır.

David NIVEN

Evlilik, bir fantezi değil, sistematik bir çaba gerektiren bir kurumdur.

David NIVEN

Geleceğe ve başkalarına inançla yaklaşın ama geleceğinizi istediğiniz gibi yapabilmek için çalışmanız gerektiği gerçeğini de unutmayın.

David NIVEN

İnanç sahibi olun, ama gerçeklerden de uzaklaşmayın.

David NIVEN

Kendini topluma bağlı, muktedir ve değerli bulan insanların, ilişkilerinde mutlu olma ve ilişkilerini geliştirebilme şansı diğerlerinin iki katıdır.

Deepak CHOPRA

Hayatın amacı, amaçlı bir hayattır.

Demokritos

Haksızlığın sonu, sürekli bir felaket korkusudur.

Denis Diderot

İhtiyacın kanunu olmaz.

Denis Diderot

İnsanlar ikiye ayrılır; tanıdıkça büyüyenler, tanıkdıça küçülenler.

Denis WAITLEV

Hayat seyrettiğimiz bir film gibidir. O filmde neler olup bittiği o kadar önemli değildir, önemli olan olup biteni sizin nasıl gördüğünüzdür.

Derby BROWN

Kendini reklam vermenin gerekliliğinden muaf sanan şirket, er ya da geç kendini işinden de muaf bulacaktır.

Dominique SCHNAPPER

İnsanlar kendi aralarında ve toplum kurumlarına karşı minimum bir güveni olmadan, ne ekonomik faaliyetler, ne siyasi meşruluk, ne de sosyal düzen ayakta durabilir.

Donald TRUMP

Henüz büyük bir başarı yakalayamamış olsanız bile öyleymiş gibi yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Kendinize olan güveniniz sizi insanların gözünde cazip kılar.

Dorothy THOPMSON

Tatil denen şey, iş değişikliğinden başka bir şey değildir. Hayatını beyniyle kazananlar ellerini, elleriyle kazananlar ise beynini meşgul edecek bir şeyler arar durur.

Douglas MERRILL

Aramada kişiselleştirme uygulamaları önemli. Kişiselleştirme uygulamaları, kullanıcının ilgi alanlarını doğru analiz ederek, ilintili arama sonuçlarını listeleyebilir.

E. Langeridge

Bir hapishanenin damlı, parmaklıklı pencerelerinden iki tutuklu bakıyordu. Biri önündeki çukuru görüyordu, öteki de gökteki yıldızları.

Eddi ANTER

Cehalet okulda okumamak değildir. Cehalet öğrenmeyi bilmemektir.

Eddi ANTER

İnsanoğlunun en büyük cahilliği kendini okuyamamasıdır.
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Edip CANSEVER

İnsan yaşadığı yere benzer.

Edmund BURKE

Yasalar, evler gibi, birbirlerine yaslanır.

Edward Bulwer-Lytton

İyi bir yüz, iyi bir tavsiye mektubudur.

Edward GIBBON

Her insan iki tür eğitime sahiptir; birincisi başkalarının ona verdiği eğitim, ikincisi de, ki bu daha önemlidir; onun kendi kendine sağladığı eğitimdir.

Edward John PHELPS

Hiç yanlışlık yapmayan biri hiçbir iş yapmamış demektir

Edwin T. FREEDLEY

Para, isteklerimizi karşılamadığı sürece değersizdir.

Elbert HUBBARD

Hiçbir zaman açıklamaya kalkmayın. Dostlarınızın açıklamaya ihtiyacı yoktur, düşmanlarınıza gelince, onlar nasıl olsa inanmazlar.

Elenor ROOSEVELT

Her gün sizi korkutan bir şey yapın.

Elif ŞAFAK

“Aşk” ayrılınca değil, vazgeçince biter.

Elif ŞAFAK

“Aşk” diye bir şey yaşıyorum; ne “tek taraflı” demeye dilim var ne de “karşılıklı olduğuna” ispatım.

Elif ŞAFAK

“Kendi adıma üzüldüm” diyemediğimizden “senin adına sevindim” dediğimiz anlar vardır.

Elif ŞAFAK

Acı seni daha güçlü yapar. Korku seni daha cesur. Kırık bir kalp ise seni daha akıllı yapar.

Elif ŞAFAK

Artık sana yazamam ama, seni yazarım, söz!

Elif ŞAFAK

Aşkın olduğu yerde, er ya da geç ayrılık vardır.

Elif ŞAFAK

Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin, eğer halen sevebiliyor oluşuma “Aşık” olurdun.

Elif ŞAFAK

Bazen biriyle fena halde arkadaş oluyorum, sonra biraz tanıyınca geçiyor.

Elif ŞAFAK

Beni kaybetmekten korkacak biriyle tanışmak istiyorum.

Elif ŞAFAK

Bir adam ayrıldığı kızın arkasından “zaten hiç sevmedim” diyorsa, cümlenin başındaki “adam” kelimesi için özür dilerim.

Elif ŞAFAK

Bir şehir ol. Mesela İstanbul gibi. De ki: “Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni.”

Elif ŞAFAK

Biri var beni ağlatan, güldürenlerden daha çok sevdiğim.

Elif ŞAFAK

Boş yere canı yanmaz insanın… Ya bir eksiklik vardır geleceğe dair ya da bir fazlalık geçmişten gelen!

Elif ŞAFAK

Bütün gece ağlamaktan helak olup, ertesi sabah hiçbir şey yokmuş gibi kalkan bünyeye “kadın” denir.

Elif ŞAFAK

En sahici dostluklar, ortak varlıklar üzerinde değil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardır.

Elif ŞAFAK

En yasak, en ırak ve en yabancı olanın suretinde geldi, buldu beni aşk

Elif ŞAFAK

En zoru da, yüreğinde söyleyemeyeceğin sözlerin kalmasıdır.

Elif ŞAFAK

Ertelemek, yaşamın mayasını kaçırır. Kızdıysan bağır, sevindiysen söyle. Özlediysen, arkasından koş

Elif ŞAFAK

Ertelenmiş umutlar perişan eder insanı.

Elif ŞAFAK

Ey kendisinde kaybolmuş kişi! Bilmezsin, bedenin sana mezar olmuş! Nefsini tanımadıkça, nefsin seni gömer olmuş!

Elif ŞAFAK

Fotoğrafları seviyorum. Çünkü, içindeki insanlar değişse veya gitse bile onlar hep oradalar ve asla değişmiyorlar.

Elif ŞAFAK

Geride bıraktıkların mı var? Boşver! Sana iyi gelen insanların geride ne işi var?

Elif ŞAFAK

Görsen, hayalimdeki seni kıskanırsın.

Elif ŞAFAK

Gözlerinle görmediğin ama sesini duyduğun, varlığıyla huzur bulduğun bir denizin yakınında yürümek gibidir “uzaktan sevmek”.

Elif ŞAFAK

Haddini aşmamak, kalp kırmamaktır edep. Dedikodudan, haksızlıktan ve ithamdan uzak durmaktır edep. İnsan ayrımı yapmamaktır edep.

Elif ŞAFAK

Her “insan” huzur verir. Kimileri gelince, kimileri gidince…

Elif ŞAFAK

İnanç aşk gibidir, ispat istemez. Mantıksal bir açıklama beklemez. Ya vardır ya da yok.

Elif ŞAFAK

İnsanlardan sıkılmaya başladıysan, gerçeklerin farkına varmaya başlamışsındır.

Elif ŞAFAK

Kahve aşk gibidir, her ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olur.

Elif ŞAFAK

Kazanması yıllar süren, kırılması saniyeler alan ve dağıldıktan sonra tekrar toparlanması için ömür gereken şeye güven denir.

Elif ŞAFAK

Kelebek gibidir aşk. Peşinden koştukça kaçar. En iyisi, bırak uçsun. Belki hiç beklemediğin bir anda gelip omuzuna konar.

Elif ŞAFAK

Mutlu bir çift gördüğünüzde “Allah bozmasın” demeyin! Çünkü, Rabbimiz bozmaz! İnsanlar bozmasın yeter!

Elif ŞAFAK

Ne kadar silersen sil, Ya yırtılır defterin ya da izi kalır cümlelerin… !!!

Elif ŞAFAK

Orada bırakacağım onu. Evimdeki bir odada. Ne uzak ne de gereğinden yakın. Dört duvar arasında, yüreğimdeki bir kutuda duracak; ne sevmekten ne de nefret etmekten vazgeçebildiğim.

Elif ŞAFAK

Sen yokken birkaç defa daha sevdim seni… Helal et!

Elif ŞAFAK

Seveceksen öyle sev… Ne kusursuz insan ara ne de insanda kusur

Elif ŞAFAK

Sizi bilmem ama ben pişmanlık duyan, utanabilen insanları seviyorum. Pişkinlik ne kadar ucuzsa utanç o kadar değerlidir çünkü.

Elif ŞAFAK

Susuyorum, konuşmam gereken yerlerde. Anlatacak çok şeyim olsa da, emin değilim anlaşılmak istediğimden.

Elif ŞAFAK

Şimdi herkes sussun! Ve biraz da huzur konuşsun! Çünkü, o bugüne kadar hiç söz ettirmedi kendisinden.
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Elif ŞAFAK

Şüphe fena bir şey değil ki. Şüphedeysen, hayattasın demektir. Arayıştasın.

Elif ŞAFAK

Vazgeçmek de mümkündü! Ama vazgeçmek ne mümkündü!

Elif ŞAFAK

Ve bir şarkı yalnızca birini hatırlatır. Yalnızca bir anıyı. Herkesi aynı melodiyle Sevemezsin…

Elif ŞAFAK

Ya aşkı öğret bana ya da aşkın yokluğuna üzülmemeyi.

Elif ŞAFAK

Yaşadıkça düzelmiyordu hayat, tıpkı yaşlanmakla büyümediği gibi kişinin…

Elizabeth Barrett BROWNING

Neden yaşanır, yaşamak nedir? Yemek, içmek ve nefes almak değil, varlığınızın her lifine kadar içinizdeki hayatı tutku ve sevinçle hissetmektir.

Emile ZOLA

Gerçeği susturup yerin altına gömerseniz gelişip büyür ve o denli büyük bir patlama gücü edinir ki, patladığı gün yoluna çıkan her şeyi havaya uçurur.

Emile ZOLA

Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz.

Emine SUPÇİN

Hiçbir şeyden çekmedik, namuslu gibi görünen namussuzlardan çektiğimiz kadar!

Emrehan HALICI

Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması için devrim niteliğinde bir değişikliğe ihtiyaç var

Emrehan HALICI

Yenilikçilik az sayıdaki insanın geliştirdiği başarılı tasarılarla ortaya çıkmaktadır.

Enver YÜCEL

Gönenci paylaşabilmek ve riski ödüllendirmek çok önemlidir

Epiktetos

Bir insanın bildiğini zannettiği bir şeyi öğrenmesi imkansızdır. O nedenle öğrenemiyoruz bir türlü. Çünkü, herkes her şeyi biliyor.

Epiktetos

Felsefe çalışıyorum deme. Kendimi kurtarıyorum de.

Epiktetos

Zenginlik çok şeye sahip olmak değil az sayıda isteğin olmasıdır.

Eric FELLMAN

Yaşam denilen şey, siz başka planlar yaparken akıp giden zamandır.

Erich FROMM

Birini mükemmel olduğu için sevmezsin. O, sen sevdiğin için mükemmeldir.

Erich FROMM

Düşünmek günah işlemeye benzer, insan onun zevkini bir kere tattı mı artık ondan bir daha vazgeçemez.

Erich FROMM

Önemli olan sözler değil, davranışlardır. Sevdiğini söyleyen biri yerine, sevgisini gösteren birine inanın.

Ernest CALLENBACH

Para harcamanın mutluluğa eşit olmadığı gerçeğini kabul ettiğinizde savaşın yarısını kazanmışsınız demektir.

Ernest HEMINGWAY

Nerede olursan ol, kendi iç dünyana sığınmak zorundasın.

Ernest RENAN

Öğrenilen şeylerden büyük bir kısmının kaybolduğu doğrudur. Ama, zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalır.

Ernesto Che GUEVERA

Aç insanların karnını doyurduğum zaman bana “kahraman” diyorlar. Bunların neden aç olduğunu sorduğum zaman ise bana “komünist” diyorlar.

Ernesto Che GUEVERA

Arkamdan konuşmaya devam et. Çünkü, karşıma çıkacak kadar büyük değilsin.

Ernesto Che GUEVERA

Aslanların sessiz kaldığı yerlerde, kuşlar ve kartallar volta atar; ama bilmezler ki, aslan o sessizliği bozarsa, kıyamet kopar.

Ernesto Che GUEVERA

Ayakkabılarımın altı delikti ama üstü her zaman boyalıydı.

Ernesto Che GUEVERA

Bana güç veren zaferlerim değil, yaşamdaki yenilgilerimdir.

Ernesto Che GUEVERA

Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi!

Ernesto Che GUEVERA

Ben, ben olmadan önceki “ben (Ernesto Che GUEVARA)”

Ernesto Che GUEVERA

Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz.

Ernesto Che GUEVERA

Bir devrimci, başkasına atılan tokadı kendi yüzünde hissedendir.

Ernesto Che GUEVERA

Bir şeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz! Bir şeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız!

Ernesto Che GUEVERA

Bir yalan, hangi amaç için söylenmiş olursa olsun, her zaman, en kötü gerçekten daha kötüdür!

Ernesto Che GUEVERA

Bir, iki, birden çok Vietnam yaratalım.

Ernesto Che GUEVERA

Çoğu bana maceracı diyecek, evet öyleyim. Ama farklı bir türden. İnançları doğrulamak uğruna, postunu tehlikeye atan türden.

Ernesto Che GUEVERA

Devrimcinin görevi, devrim yapmaktır!

Ernesto Che GUEVERA

Devrimden başka hayat yoktur!

Ernesto Che GUEVERA

Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa, ayaklarımın üzerinde ölmeyi tercih ederim.

Ernesto Che GUEVERA

Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı, kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.

Ernesto Che GUEVERA

Düşmanın yoksa, hayatta hiç başarılı olamadın demektir

Ernesto Che GUEVERA

Eğer bir gün beni başım eğik görürsen, bil ki başım, yere düşmüş birini kaldırmak için eğilmiştir…

Ernesto Che GUEVERA

En kolayıdır, kaybetmek. Mesele, kazanmak için uğraşmakta! Savaşmadan esir olacağına, savaşarak ölmeli insan aslında!

Ernesto Che GUEVERA

En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun, her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetmeniz.

Ernesto Che GUEVERA

Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır.

Ernesto Che GUEVERA

Gerçekçi olun, imkansızı gerçekleştirin!

Ernesto Che GUEVERA

Hayat korkakları affetmez.

Ernesto Che GUEVERA

Hayat ne aşk davasıdır, ne de ekmek kavgasıdır. Hayat insan kalabilme mücadelesidir. Şerefinle, namusunla, onurunla.
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Ernesto Che GUEVERA

Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun.

Ernesto Che GUEVERA

Hayatta öyle seçimler yap ki; kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin!

Ernesto Che GUEVERA

İki şeye hakkım var; özgürlük ve ölüm! Birine sahip olamazsam, ötekini isterim! Çünkü, kimse beni canlı tutsak edemez!

Ernesto Che GUEVERA

İnsanda en büyük hata; karşıdaki insana gereğinden fazla değer vermek değil, kendine hak ettiğinden daha az değer vermektir.

Ernesto Che GUEVERA

İyilik yapmaya devam et! Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile, sen o iyiliğe layıksın!

Ernesto Che GUEVERA

Kaybetmekten korkma! Bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin! Ve unutma! Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin!

Ernesto Che GUEVERA

Kaybettiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir.

Ernesto Che GUEVERA

Ne kadar farklı olursa olsun, sana ait olmayana tenezzül etme! Ve ne kadar basit olursa olsun, senin olandan asla vazgeçme!

Ernesto Che GUEVERA

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir.

Ernesto Che GUEVERA

Saklayacak bir şeyin yoksa, korkacak bir şeyin de yok demektir.

Ernesto Che GUEVERA

Savaşan, kaybedebilir. Savaşmayan, çoktan kaybetmiştir.

Ernesto Che GUEVERA

Sevgili dediğin, güzelliğiyle seni kendine aşık eden değil, sana kendin olabilme şansını verendir.

Ernesto Che GUEVERA

Yağmur, komünisttir; çünkü, herkese eşit yağar! Rüzgar ise kapitalisttir; zayıf olanı yıkar!

Ernesto Che GUEVERA

Yoksula gülmedim, zenginliğe özenmedim, faşistleri sevmedim, ezilenleri dövmedim, ben devrimci doğdum, devrimci öleceğim.

Ernst von FEUCHTERSLEBEN

Planlar, anlayışlı insanların düşleridir.

Evan CORNOG

Amerikan başkanlığında liderliğin esası ve başarının sırrı, hikaye anlatımıdır.

Evliya Çelebi

Çok gerekmedikçe paranı, inancını ve fikri yorumunu gizli tut.

Fakir BAYKURT

Eğer kitaplığınız olursa, yolunuz, çeşmeniz ve köprünüz de olur.

Fakir BAYKURT

Öğretmenler, egemen sınıfların emir kulu ya da yönetici tabakaların avutucuları değildirler.

Farid FARJAD

Yıllar sonra öğrendim ki bağırıp çağırmana gerek yok. Sesini duymak isteyene bir fısıltın yeter.

Fatih Sultan Mehmet

Vebal nedir, bilir misiniz? Hak etmeyenlere makam mevkii vermektir...

Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Fatma BİLGİNDAL

Dert bir değil ki sallayayım, gözlerimde yaş kalmadı ki ağlayayım.

Fenelon

Ne kadar çok söylersen, karşındaki o kadar az hatırlar.

Fernando PESSOA

Ne mutlu her şeyden vazgeçebilene, her şeyden vazgeçebileceği için, hiçbir şeyi elinden alınamayacak, azaltılamayacak olana.

Feyza ALGAN

Yanlış insanla doğru şeyler yaşayamazsınız.

Feyzan SAYALI

Bireysel ve örgütsel gelişim hedefleri, kurumsal hedeflere ve stratejilere entegre edilmelidir.

Fidel CASTRO

Biz yenilirsek kalkar yine deneriz, dikdatörler yenilirse sonları olur.

Figen ATASOY

Var etmenin anlamı, Üretkenliğin doyuruculuğu, Sınırın nerede biteceğinin bilinmezliği...

Francis BACCON

Bilgi güçtür.

Francis BACCON

Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.

Francis BACCON

Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

Francis BACOON

Büyük bir zenginliğin dört bir yana dağıtılmadıkça hiçbir yararı yoktur, var demek kuruntudur ancak.

Francis BACOON

Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit insanlar ona hayran olur. Akıllı insanlar da ondan yararlanırlar.

Francis Jonson OXFORD

Dikkatimizi hayatımızdaki eksiklere değil sahip olduklarımıza verirsek az bir zenginlik bile yeterli olur.

Francis QUARLES

Tatilin esiri olacağınıza onu işinizin uşağı yapın.

Francis Scott FITZGERALD

İnsan umutsuzluğun durumunu görebilmeli ve bunu düzeltmek için azimle çalışmalıdır.

Francis William BOURDILLON

Aklın bin tane gözü vardır, kalbin tek bir tane; ama tüm bir hayatın ışığı söner, sevgi sona erdiğinde.

François-Rene de Chateaubriand

Orjinal bir yazar, kimseyi taklit etmeyen biri değil, onu kimsenin taklit edemediği bir yazardır.

Franklin Delano ROOSEVELT

Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir.

Franklin Delano ROOSEVELT

Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

Franklin Delano ROOSEVELT

Dünyaya bir daha gelecek olsam reklamcı olmak isterdim.

Franklin Delano ROOSEVELT

İnsanlar kader mahkumları değil, kendi zihinlerinin mahkumudurlar.

Franklin Delano ROOSEVELT

Korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir.

Franklin Delano ROOSEVELT

Mutluluk, basitçe paraya sahip olmaya değil, yaratıcı bir çabanın başarıya ulaşmasındaki tutkuya bağlıdır.

Franklin Delano ROOSEVELT

Sözcükleri ağzınızdayken yutmak onları daha sonra yemekten daha iyidir.

Franklin Delano ROOSEVELT

Vergi teşviki ihtiyacı olana değil, aksine ihtiyacı olmayana sağlanır.
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Franz KAFKA

Asla eğilip bükülme; ruhun hafiflemesin, makul olmaya çalışma; kendi ruhunu başkalarına göre biçimlendirme.

Fred Dewitt Van AMBURGH

Hayat, çalışmak ve dinlenmekten ibarettir. Ve dinlenmenin kalitesine bağlı olarak başarı ya da başarısızlık öyküsü yazılır.

Freda ADLER

Ne kadar ilerlediğimiz, yalnızca yanıtını verdiğimiz sorularla değil, hala sormakta olduğumuz sorularla ölçülebilir.

Friedrich SCHILLER

Mutlu çocuk! Beşik nasıl da büyük geliyor sana. Büyü de bak, dünyaya sığabilecek misin?

Friedrich SCHILLER

Özgürlük ot değil ki yerden bitsin.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Bir ülkede akıl ve sanattan çok servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşalmıştır.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Doruk noktasına yaklaştıkça hayat da güçleşir. Soğuk artar, sorumluluk çoğalır.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

İnsan dostunu, düşmanından daha zor affeder.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme! Yoksa değersiz olan hep sen olursun!

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Özgürlük kendimizden sorumlu olma iradesidir.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Yükselmek için yalnız kendi gücünüzü kullanın, başkasının sizi yükseltmesine fırsat vermeyin ya da başklarının sırtına ve başına tırmanmayın.

Fudayl bin İyaz

Dost olarak Allah yeter. Ünsiyet edilecek olarak Kur’an yeter. Vaiz olarak ölüm yeter. İlim olarak Allah’tan korkmak yeter. Allah’tan gafil olmak da cehalet olarak yeter.

Fulke GREVILLE

İnsanı, kendisi kadar kimse kandıramaz.

Fyodor Dostoyevski

Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir.

Fyodor Dostoyevski

Bir insanı hayal kırıklığına uğratmak en büyük insanlık suçudur.

Fyodor Dostoyevski

İnsanların yüzüne iyi bakın, acısı çok olanın gülüşü çok güzel olur.

Fyodor Dostoyevski

Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar, öylece ortada kalakalacağız.

Fyodor Dostoyevski

Konuşarak anlatılmaz her şey, bazen susmak yeter aslında. Unutma; konuşmak bir ihtiyaç olabilir ama susmak en iyi cevaptır anlayana.

Fyodor Dostoyevski

Yenilikçilere ve dahilere, kariyerlerinin başında hemen hemen her zaman deli gözüyle bakılmıştır.

Gabriel Garcia MARQUEZ

Gitme zamanı gelmişse 'dur' demenin; zaman geçmişse 'dön' demenin ve aşk bitmişse 'yeniden' demenin hiçbir anlamı yoktur.

Galileo Galilei

Hayatımda, kendisinden bir şeyler öğrenemeyeceğim bir adamla karşılaşmadım.

Galileo Galilei

Kuşku, keşiflerin babasıdır.

Gazzali

Tamahkar, açgözlü olma. Kalbin katı ve kara olur. Çok mal artırmak için hasislik yapma.

George Bernard Shaw

Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insansa başkalarının aklını da kullanır.

George CHAPMAN

Dalkavukların arkadaşlıkları, köpeğe benzeyen kurtlarınki kadardır.

George ELIOT

Cebiniz delikse, onu para ile doldurmanın bir yararı yoktur.

George Gordon BYRON

İşi çok olanların gözyaşları için vakitleri yoktur.

George SANTAYANA

Geçmişi hatırlamayanlar, onu hatırlamaya tutsaktırlar.

Georges CUVIER

Olayları gözleyen adam doğayı dinler; deney yapan adam ise onu sorguya çeker ve sırrını söylemeye zorlar.

Gerhart HAUPTMANN

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük cinayettir.

Giovanni BOCCACIO

Çocuğuna bıraktığın ad, babanı utandırmasın.

Gotama Buda

Aklınla ve sağlıklı zihninle uzlaşmıyorsa hiçbir şeye inanma, onu ben demiş olsam bile.

Gotama Buda

Bırakmayı öğren. Mutluluğun anahtarı budur.

Gotama Buda

Bir derdin varsa, derman bulmaya çalış; bulamıyorsan da, onu dert etme.

Gotama Buda

Bir kişinin kendi kendini yenerek kazandığı zafer, bir başkasının savaşta bin kişiyi bin kez yenerek kazandığı zaferden daha iyidir.

Gotama Buda

Bizden nefret edenlerden nefret etmeden yaşayalım. Gelin, bizden nefret edenler arasında nefretten kurtulmuş olarak yaşayalım.

Gotama Buda

Bu dünyayı bir hava kabarcığı bir serap gibi düşün. Dünyayı böyle gören kişiyi ölüm görmez.

Gotama Buda

Bu dünyayı yaratan, zihninizdir.

Gotama Buda

Buddha denizinin kıyıları yoktur.

Gotama Buda

Bütün biçimler gerçek dışıdır, bunu idrak edebilen kişi acılara tepki vermez; işte bu saflık yoludur.

Gotama Buda

Damı basit yapılmış bir eve yağmur dolması gibi, derin düşünmeyen beyine de tutku öyle dolar.

Gotama Buda

Derin düşünen bilge kişinin tek bir günlük yaşamı, bilgisiz ve kontrolsüz kişinin bütün bir yaşamından daha değerlidir.

Gotama Buda

Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak.

Gotama Buda

Gökten altın yağsa insanın arzuları doyurulamaz. İsteğin küçük bir zevk verdiğini ve aslında acıya neden olduğunu bilen kişi, bilge kişidir.

Gotama Buda

Her şeyi anlamak, her şeyi affetmek demektir

Gotama Buda

Hınca hınçla cevap verilirse, hınç ortadan kalkar mı?

Gotama Buda

İlahi olanı tanımak istersen, rüzgarı yüzünde, sıcak güneşi elinde hisset.
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Gotama Buda

İnsanlar arasında nehri geçip karşı kıyıya ulaşan azdır. Büyük bir çoğunluk nehrin kıyısında bir aşağı bir yukarı doğru koşup durur.

Gotama Buda

Kendi kendinize ışık olun. Yalnız kendinize güvenin. Biricik ışık olarak kendi içinizdeki doğruluğa inanın.

Gotama Buda

Kendine bir ışık ol, kendini gerçeğin içine doğru tut.

Gotama Buda

Kin taşımak yanan bir kömür parçasını başkasına atmak için eline almak gibidir. Sadece kendini yakarsın.

Gotama Buda

Nasıl ki okçu okların düz olmasına özen gösterir, usta da dağınık düşüncelerini öyle toparlayıp yönlendirir.

Gotama Buda

Ne anne, ne baba ne de herhangi bir akraba insana iyi yönetilen bir akıldan daha fazla yararlı olabilir.

Gotama Buda

Ne ateş, ne su, ne de rüzgâr iyi edimlerin kutsallığını zedeleyemez ve bu kutsal şeyler tüm dünyayı aydınlatır.

Gotama Buda

Nedensellik, etkileşim, koşullar ve ayırt edici algılama... Dört büyük element bunlardandır.

Gotama Buda

Nedensellikler, zerreler, en küçük şeyler, madde, fiziksellikler hepsi gerçekte zihinde oluşan, zihnin oluşturduğu şeylerdir.

Gotama Buda

Nefret hiçbir zaman nefretle yok edilemez. Nefret sevgiyle yok edilir bu ölümsüz kanundur.

Gotama Buda

Nefretin üstesinden nefret gelmez. Nefretin üstesinden sevgi gelir.

Gotama Buda

Öfkeniz yüzünden cezalandırılmayacaksınız, öfkeniz tarafından cezalandırılacaksınız.

Gotama Buda

Öfkeye tutunmak, zehri kendin içip ötekinin ölmesini beklemek gibidir.

Gotama Buda

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.

Gotama Buda

Ölüm, bilginin son bulması, isteğin bitmesidir.

Gotama Buda

Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk.

Gotama Buda

Övmek veya yermek bilge kişinin dengesini bozamaz.

Gotama Buda

Sağlık en büyük hediyedir, doyumluluk en büyük zenginlik, güven en iyi akrabalıktır. Nirvana ise en büyük mutluluk.

Gotama Buda

Sizi kendinizden başka hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ışık olun.

Gotama Buda

Uykuda yaşayan insanı uyandırmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Belirli şartlar sağlanamazsa farkındalık oluşmaz.

Gotama Buda

Varlığın öteki kıyısına vardığında önce, sonra ve ortada olandan vazgeç.

Gotama Buda

Varoluşun sırrı korkusuz olmaktır. Ne olacağınızdan korkmayın, kimseye güvenmeyin. Tüm yardımı reddettiğiniz an özgürsünüz.

Gotama Buda

Vejetaryen olmak, nirvanaya ulaşan bir yolda bir adımdır.

Gökhan ÖZÇAĞIRAN

Kurumun günlük işleyişinde kritik öneme sahip bilgilerin bulunduğu donanımlar/yazılımlar, iş sürekliliği çözümleriyle desteklenmelidir.

Graham BELL

Bir kapı kapandığında başkası açılır. Fakat biz sıklıkla ve uzun süre kapanan kapıya üzülerek baktığımız için açılan kapıyı göremeyiz.

Grimm Kardeşler

Sanat, kalpten kalbe konuşur.

Gustave Le Bon

İnsanlarla hayvanlar arasındaki bir fark da şudur: İnsanlar hayal (gaye, ideal) için, hayvanlar ise gerçek için (peşin menfaat) çarpışırlar.

Guy De Maupassant

Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir.

Güler SABANCI

Kalıcı olmak istiyorsanız gereğini, hazırlığını ve planlamasını doğru yapmalısınız.

Güler SABANCI

Öncelikleri doğru tespit ederek işe başlamak, başarının ta kendisidir.

Gündüz AKTAN

Her şeyi gör. Çoğunu görmezden gel. Çok azını değiştir.

H. Jackson BROWN

Yeni şeyler denemediğiniz sürece, yeni şeyler öğrenemezsiniz.

Hacı Bayram-ı Veli

Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne de uçulur.

Hacı Ömer SABANCI

Hayatta kendine güveneceksin! Yani öyle parana, puluna, soyadına değil! Önce kendine güveneceksin!

Hal JINOTT

Çocuk, donmamış beton gibidir. Üzerine ne düşerse iz yapar.

Haldun TANER

Dünyada hiçbi şey, karşısındakini kandırdığını sanan bir budalanın sevinci kadar komik değildir.

Han Fei Dse

Bilmeden konuşmak aptallık, bilip de susmak korkaklıktır.

Hank PAULSON

Yapmamayı göz alamayacağınız tek şey, öğrenmemektir.

Harriet Beecher STOWE

Bir köşeye sıkıştığınızda artık daha fazla asılamayacağınızı duyumsayacak denli her şeyin sizin aleyhinize olduğunu düşündüğünüz anda asla vazgeçmeyin. Çünkü, o an rüzgarın yönünü değiştireceği andır.

Haruki MURAKAMİ

Paranızı paranın alabileceği şeylere harcayın. Zamanınızı ise para ile satın alamayacağınız şeylere harcayın.

Hasan-ı Basri

Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istiyorsanız, onu nereye harcadığına bakınız.

Hasan-ı Basri

Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.

Hasan-ı Basri

Misafire karşı edep şöyledir; önce selam, sonra ikram, sonra taam ve sonra kelam.

Helen KELLER

Hayat ya cesaret isteyen bir maceradır ya da hiçbir şeydir.

Helen ROWLAND

Paralı aptalın dalkavukluğu çok olur.

Henri POINCARE

Düşünce yalnızca iki uzun gece arasındaki ani bir parlamadır ama o parlama da her şeydir.

Henri-Frederic Amiel

Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.
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Henry ADAMS

Bir öğretmen sonsuzluğu etkiler; etkisinin nerede durduğunu hiçbir zaman söyleyemez.

Henry CLAR

Nezaket ve iyilik dolu davranışlar, ne kadar küçük ve sıradan olursa, minnetkar ve kadirşinas kalplerde o kadar derin iz bırakır.

Henry David Thoreau

Bir insan geride bırakmaya cesaret edebileceği şeylerin çokluğu kadar zengindir.

Henry David Thoreau

Doğruyu konuşmak iki kişi ister; doğru söyleyen, doğru dinleyen.

Henry David Thoreau

İnsanlar, aletlerin aleti oldular.

Henry David Thoreau

Mesele neye baktığınız değil, onda ne gördüğünüzdür.

Henry David Thoreau

Su, bilge adamın tek içeceğidir.

Henry David Thoreau

Zenginlik hayatı doyasıya yaşayabilme becerisidir.

Henry FORD

Bir insanın üniversiteyi bitirmesine yardımcı olabilirsiniz, fakat ona istemezse düşünmeyi öğretemezsiniz.

Henry FORD

Hayatın gerçek amacı, bilgi değil, eylemdir.

Henry FORD

Kazanacağınızı ya da kaybedeceğinizi düşünüyorsanız, her iki durumda da siz haklı çıkarsınız!

Henry Latham DOHERTY

Büyük bir insan, gücü elinde bulunduran ama onu kötüye kullanmayandır

Henry Louis MECKEN

Bir işi yapabilecek yetenekte olanlar, o işi yaparlar. Yapamayanlar ise, o işi öğretirler.

Herb KELLEHER

Eğer yaptığınız şeyler ve bunları neden yaptığınız hakkında tehlikede olan siz değil de başkalarıysa, onların kalplerinde ve beyinlerinde işinize yönelik bir sadakat uyandıramazsınız.

Herb KELLEHER

Kolaylıkla taklit edilemeyen soyut değerler, satın alınabilen somut değerlerden daha önemlidir.

Herbert George Wells

Az bir rüzgar ateşi körükler, çok rüzgar ise söndürür.

Herbert George Wells

Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun.

Herbert J. TAYLOR

Tembellik, dünyada en büyük şeyin israfıdır. HAYATIN.

Herbest

Kaptanı iyi olmayan gemiye her rüzgar kötüdür.

Herman Warden LAY

Yarın şans kapınızı çalabilir. Öyle olursa, ne ala. Ama bu mutlaka olacak diye düşünmeyin ve hepsinden önemlisi, durduğunuz yerde ayağınıza gelmesini beklemeyin.

Honore de Balzac

Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi asla.

Honore de Balzac

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak şarttır.

Honore de Balzac

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan bahsetmeyiniz

Honore de Balzac

Sanatın vazifesi; doğayı kopya etmek değil, doğayı ifade etmektir.

Honore de Balzac

Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.

Honore de Balzac

Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh.

Honore De MIRABEAU

Boş vaktimi dünyadaki hiçbir zenginliğe değişmem.

Horatius

Ancak, kendi kendisini yönetebilen akıllı insanlar özgürdür.

Horatius

Başlamak, yarı bitirmektir.

Horatius

Bilmeye cesaret et.

Horatius

Birikmiş para ya bize hizmet eder ya da bize egemen olur.

Horatius

Kitapsız büyüyen çocuk, susuz yetişen ağaca benzer.

Howard GARDNER

Liderliğin anahtarı bir hikayenin etkili bir şekilde anlatılmasında yatar.

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

Her ferdi, hatta cemiyeti hoşlandığı yem ile avlarlar.

Hz. Aişe

Kadın üzerine insanların içinde en büyük hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.

Hz. Ali

Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür.

Hz. Ali

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.

Hz. Ali

Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık yurtta gurbette düşmektir.

Hz. Ali

Akıl olgunlaştıkça söz azalır.

Hz. Ali

Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.

Hz. Ali

Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: Geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.

Hz. Ali

Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.

Hz. Ali

Akıllının sanısı, câhilin algısından daha doğrudur.

Hz. Ali

Akrabalarına saygılı davran; zîrâ onlar kendileriyle uçtuğun kanatların, ona varacağın kökün, kendisiyle hamle yapacağın elindir.

Hz. Ali

Âlim ölü olsa bile diridir, câhil diri olsa bile ölü.

Hz. Ali

Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men eder.

Hz. Ali

Allah'ın bir meleği vardır, her gün bağırır; doğun ölüm için. Toplayın yok olmak için, yapın yıkılmak için.
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Hz. Ali

Allah'ın evini (Kâbe'yi) ziyaret etmek, cehennem azabından güvende olmak demektir.

Hz. Ali

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir.

Hz. Ali

Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken başkasını ayıplamandır.

Hz. Ali

Ayrılıktan uzak dur, zira halktan kopan azınlık şeytanındır.

Hz. Ali

Babanın, misafirin ve mazlumun duaları geri çevrilmez.

Hz. Ali

Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.

Hz. Ali

Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir.

Hz. Ali

Batıla yardım eden, hakka zulmeder.

Hz. Ali

Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi.

Hz. Ali

Bildiği halde susmak, bilmediği halde söylemek kadar çirkindir.

Hz. Ali

Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.

Hz. Ali

Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış.

Hz. Ali

Bilgiyle dirilen, ölmez.

Hz. Ali

Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması da çirkindir.

Hz. Ali

Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar.

Hz. Ali

Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

Hz. Ali

Bir insana herkesin içinde verilen öğüt; öğüt değil hakarettir!

Hz. Ali

Bir kadının gözleri bir erkeğin zulmünden dolayı yaş dökerse, melekler attığı her adımda o erkeğe lanetler yağdırır.

Hz. Ali

Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma.

Hz. Ali

Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdır, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.

Hz. Ali

Bir memlekette ayaklar baş olursa, başlar ayaklar altında kahrolur.

Hz. Ali

Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır: O işi işlemek suçu, o işe razı olmak suçu.

Hz. Ali

Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun.

Hz. Ali

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.

Hz. Ali

Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma. Cezalandırdığın zaman da sevinme.

Hz. Ali

Bugün için çalışan yalnız bugün rahat eder. Fakat yarını düşünerek çalışan hem bugün hem yarın rahat eder.

Hz. Ali

Bulutlu sema gibi olma, güneşli sema gibi açık ol.

Hz. Ali

Büyük günahların kefâreti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır.

Hz. Ali

Cennet, itaat edenin mükâfatıdır.

Hz. Ali

Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.

Hz. Ali

Cesaretin zekatı, Allah yolunda cihat etmektir.

Hz. Ali

Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermekse utançtandır ve kötüdür.

Hz. Ali

Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz.

Hz. Ali

Derdin sendendir bilmezsin, çaren de sendedir görmezsin; evrende bir noktayım sanırsın, tüm alemler, kainat, sende özetlenmiştir de, görmezsin.

Hz. Ali

Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.

Hz. Ali

Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz.

Hz. Ali

Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir.

Hz. Ali

Dostları yitirmek, gurbete düşmektir.

Hz. Ali

Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.

Hz. Ali

Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur.

Hz. Ali

Dua mü'minin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur.

Hz. Ali

Dua müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur.

Hz. Ali

Dünün geçti, yarının da belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak.

Hz. Ali

Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.

Hz. Ali

Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.

Hz. Ali

Düşünce sâf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.

Hz. Ali

Eğer bir gün dünyaya ait derdin olursa Rabbine dönüp 'Rabbim çok büyük derdim var' deme! Derdine dönüp 'Çok büyük Rabbim var' de.
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Hz. Ali

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.

Hz. Ali

Eğer ilim ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.

Hz. Ali

Emaneti, peygamberlerin evladının katiline ait olsa bile sahibine geri verin.

Hz. Ali

Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır.

Hz. Ali

En büyük günah, haksız yere Müslüman bir kimsenin malını gasp etmektir.

Hz. Ali

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

Hz. Ali

En iyi ibadet, sabır, sükut ve kurtuluşu (İmam Mehdi’nin zuhurunu) beklemektir.

Hz. Ali

En tehlikeli düşman, bize benzeyip de bizden olmayandır.

Hz. Ali

Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.

Hz. Ali

Evvela kendi nefsine, sonra insanlara nasihat et.

Hz. Ali

Ey âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin.

Hz. Ali

Ey âdemoğlu, kendi nefsinin vasîsi ol da malında, senden sonra ne yapmalarını istiyorsan sen yap.

Hz. Ali

Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir.

Hz. Ali

Fazîlet sâhibi olanların kıymetini, fazîlet sâhibi olanlar bilir.

Hz. Ali

Gaflet nefislerin sapkınlığı ve uğursuzlukların belirtisidir.

Hz. Ali

Gazabın alt ettiği kimse, helâkten güvende olmaz.

Hz. Ali

Gazabın alt ettiği kimse, ölümünü istemiştir.

Hz. Ali

Geceyle gündüz yaşayanların eserlerini gidermek, geçmişlerin izlerini yok etmek için çalışıp duran iki emekçidir.

Hz. Ali

Görüşlerin en kötüsü dinle, şeriatla çelişen görüştür.

Hz. Ali

Gözle görmek bir şeyi duymaya benzemez.

Hz. Ali

Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, Allah korkusu ile ağlasın.

Hz. Ali

Güzel ahlak, en güzel dindarlıktır.

Hz. Ali

Hâin kişilere vefâda bulunmak, Allah'a hıyânette bulunmaktır; hâinlere gadretmekse, Allah'a vefâ etmek demektir.

Hz. Ali

Haklı olduğun zaman hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

Hz. Ali

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

Hz. Ali

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Hz. Ali

Halk ile dostluk ve samimiyeti, Allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.

Hz. Ali

Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.

Hz. Ali

Hayâ elbisesini giyin, vefalı olmayı zırh yap, kardeşliği koru, kadınlarla sohbetini azalt, böylelikle yücelik senin için kamil olur.

Hz. Ali

Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.

Hz. Ali

Her insanın kıymeti, ahlakının güzelliği kadardır.

Hz. Ali

Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ. Ona bilgi kondukça genişler.

Hz. Ali

Her şeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir.

Hz. Ali

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. Hatayı işleyene hatasını, başka birisini misal göstererek anlatınız.

Hz. Ali

Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.

Hz. Ali

Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terk etmedikçe imanın tadını anlamaz.

Hz. Ali

Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.

Hz. Ali

Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.

Hz. Ali

Hikmet mü’minin yitik malıdır; bu mal, şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir.

Hz. Ali

Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al.

Hz. Ali

Hilim (yumuşak huyluluk) gibi üstünlük yoktur.

Hz. Ali

Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

Hz. Ali

İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.

Hz. Ali

İki şey halkı yok eder: Fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek.

Hz. Ali

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik.

Hz. Ali

İlim alçakta olanları yükseltir, ilimsizlik de yüksektekileri alçaltır.

Hz. Ali

İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir.

25

Kılavuz (söz)

Kaynak

Söz

Hz. Ali

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense malı korursun. Mal, vermekle azalır; ilim, öğretmekle çoğalır.

Hz. Ali

İman gönülle tanımak, dille ikrâr etmek, âzâ ile de kullukta bulunmaktır.

Hz. Ali

İman, kabul olan söz (dil ile şehadet etmek), yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir.

Hz. Ali

İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.

Hz. Ali

İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.

Hz. Ali

İnsanların değeri , düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.

Hz. Ali

İnsanların en âcizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha âcziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir.

Hz. Ali

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir.

Hz. Ali

İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar.

Hz. Ali

İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.

Hz. Ali

İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.

Hz. Ali

İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur.

Hz. Ali

İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.

Hz. Ali

Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım.Son sözleri

Hz. Ali

Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Hz. Ali

Kanaat et (kısmetine razı ol), aziz olursun.

Hz. Ali

Kendi kendine zulmeden, başkasına nasıl adalet edecek, şaşarım.

Hz. Ali

Kendi reyinle hareket etme; kendi reyine uyan, helâk olur gider.

Hz. Ali

Kendini Allah ve Resulünün itaatine adayan kimsenin nefsi kurtulmuş, sağlam kalmıştır; muamelesi ise kârlı ve ganimetlidir.

Hz. Ali

Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır.

Hz. Ali

Kıskançlık, acizliğin isyanıdır.

Hz. Ali

Kimin dileği uzar giderse kötü işleri de çoğalır gider.

Hz. Ali

Kişinin değeri yaptığı bağıştadır.

Hz. Ali

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.

Hz. Ali

Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrûmiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın.

Hz. Ali

Kötülükte bulunanları iyilik edene mükâfat vererek payla, yola getir.

Hz. Ali

Kudret altında olan her aziz, zelildir.

Hz. Ali

Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.

Hz. Ali

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir.

Hz. Ali

Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır.

Hz. Ali

Nefsine zulmeden, başkasına karşı nasıl adaletle muamele edebilir?

Hz. Ali

Nice kan vardır ki onu dil döker.

Hz. Ali

Öl de alçalma, azı yeter bul da yüzsuyu dökme. Çalışıp bir şey elde edemeyen kişi, oturunca hiçbir şey elde edemez.

Hz. Ali

Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır.

Hz. Ali

Perde kaldırılırsa bile yakınım artmaz benim.

Hz. Ali

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

Hz. Ali

Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir.

Hz. Ali

Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela ise sabrın payıdır.

Hz. Ali

Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.

Hz. Ali

Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz.

Hz. Ali

Sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa.

Hz. Ali

Sana güvenen bir insana yalan söyleme. Sana yalan söyleyen bir insana asla güvenme.

Hz. Ali

Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir. Senden hoşlanmayana rağbet etmense alçalmandır.

Hz. Ali

Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldir.

Hz. Ali

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

Hz. Ali

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

Hz. Ali

Sırrın senin esirindir, serbest bırakırsan sen onun esiri olursun.
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Hz. Ali

Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarsınız. Halbuki içinizde koca bir evren saklıdır.

Hz. Ali

Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.

Hz. Ali

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Hz. Ali

Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Hz. Ali

Suçların en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.

Hz. Ali

Susmak hikmettir; susmak selamettir; sır saklamak, saadetin bir köşesidir.

Hz. Ali

Şehvetle kul olan parayla alınmış köleden de aşağılıktır.

Hz. Ali

Şerden çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.

Hz. Ali

Şeytanın gazaptan ve kadınlardan daha büyük tuzağı yoktur.

Hz. Ali

Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı, genişlik yüz gösterir.

Hz. Ali

Tamah insanı helak edince bir şey elde etmek de ümitsizlik verir.

Hz. Ali

Tamah seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı.

Hz. Ali

Tevhid Allah'ı vehmine göre tavsif etmemek, adaletse Allah'ı hikmet ve adalete zıt şeylerle töhmetlememektir.

Hz. Ali

Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.

Hz. Ali

Uzun arzulu olan, ameli unutur.

Hz. Ali

Üç şeyi doğru seç! Eşini, eşini ve arkadaşını!

Hz. Ali

Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir.

Hz. Ali

Üst olmak, ihtiyata riayetle olur. İhtiyata riayet, düşünüp taşınmakla mümkündür, düşünüp taşınmak da sırları gizlemekle olur.

Hz. Ali

Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma.

Hz. Ali

Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış.

Hz. Ali

Yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir.

Hz. Ali

Yoksulluk bir insan olsaydı, onu katlederdim.

Hz. Ali

Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.

Hz. Ali

Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve Allah’ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır.

Hz. Ali

Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet.

Hz. Ebubekir

Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.

Hz. Ebubekir

Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.

Hz. Ebubekir

Dört şeyi dört yere bırakın: Uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete.

Hz. Ebubekir

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

Hz. Ebubekir

Haramı terk etmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.

Hz. Ebubekir

Haramı terk etmek, helali talep etmekten hayırlıdır.

Hz. Ebubekir

Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.

Hz. Ebubekir

Kalp katılığı çok yalan ve hasetten meydana gelir.

Hz. Ebubekir

Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.

Hz. Ebubekir

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.

Hz. Ebubekir

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Hz. Ebubekir

Muhammed'e tapan bilsin ki o öldü. Allah'a tapan bilsin ki Allah ölmez.

Hz. Ebubekir

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

Hz. Ebubekir

Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.

Hz. Ebubekir

Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.

Hz. Ebubekir

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış, hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!

Hz. Ebubekir

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

Hz. Ebubekir

Seni anlamaktan aciz olduğunu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir.

Hz. Ebubekir

Şayet ben Allah'a ve resulüne karşı gelirsem, bana itaat etmeyiniz.

Hz. Ebubekir

Şu dört özelliği taşıyan Allah'ın iyi kullarındandır: Tövbe edene sevinen, günahkarın bağışlanmasını dileyen, kötüye (ıslahı için) dua eden, iyiye yardımda bulunan.

Hz. Ebubekir

Üç şey var ki, kimde bulunursa aleyhine döner; zulmetmek, ahdi bozmak ve hile yapmak.

Hz. Ebubekir

Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terk etmektir.
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Hz. Hüseyin

Alimin nişanelerinden biri de kendi sözünü eleştirmesi ve muhtelif görüşlerin hakikatinden haberdar olmasıdır.

Hz. Hüseyin

Allah, gücünü aldığı kimseden itaat istemediği gibi, teklif yükünü de ondan kaldırır.

Hz. Hüseyin

Allah’a isyan ederek bir şeye ulaşmak isteyen kimse umduğundan uzaklaşarak, korktuğu şeye yaklaşmaktadır.

Hz. Hüseyin

Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir.

Hz. Hüseyin

Heyhat! Zillet (boyun eğmek) bizden uzaktır.

Hz. Hüseyin

İnsanların en cömerti istemeden veren, en asili de intikama gücü yeterken bağışlayandır.

Hz. Hüseyin

Kardeşler dört kısımdır: 1-Sana ve kendine yararı olan. 2-Sana yarara olan 3-Senin zararına olan. 4-Ne sana ve ne de kendine yararı olan.

Hz. Hüseyin

Özür dilenecek hareketten sakın. Zira mü’min ne suç işler ve ne de özür diler, ama münafık her gün suç işleyip özür diler.

Hz. Hüseyin

Selamın yetmiş hasenesi(sevabı) vardır; altmış dokuzu selam verene, biri ise selamın cevabını alan kimseyedir.

Hz. Hüseyin

Yanında başkasının gıybetini eden bir adama şöyle buyurdu: “Ey adam! Gıybet etmekten sakın. Çünkü gıybet, cehennem köpeklerinin katığıdır.

Hz. Muhammed

...Onu (yani cinlerden 'ifrit'i-şeytanı) yakalayıp yatırdım yere. Ve dilinin soğukluğunu, elimin üzerinde duyuncaya dek boğazını sıktım.

Hz. Muhammed

"Acele edersem elde ederim" sanarak hiçbir şeyde acele etme.

Hz. Muhammed

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme.

Hz. Muhammed

[Mümin] kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

Hz. Muhammed

Acı da olsa doğruyu söyleyiniz.

Hz. Muhammed

Âdemoğlunun bir dere altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Hz. Muhammed

Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız.

Hz. Muhammed

Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.

Hz. Muhammed

Âhiret'e nazaran Dünya'nın değeri, ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden aldığı suyu göz önüne getirsin.

Hz. Muhammed

Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.

Hz. Muhammed

Akıllı kimse, kendisini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kimse, nefsini hevasına tâbî kılar ve Allah’tan, olmayacak şeyler bekler.

Hz. Muhammed

Akrabaya verilen sadakanın sevabı iki kat olarak yazılır. Hem sıla-i rahim hem de sadaka sevabı.

Hz. Muhammed

Ali bedenimde baş gibidir.

Hz. Muhammed

Alimlere [bilginlere] sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.

Hz. Muhammed

Alimlere uyunuz. Çünkü onlar, dünyanın kandilleri, ahiretin de lambalarıdır.

Hz. Muhammed

Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir. Bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliği iki gözünün önüne getirir.

Hz. Muhammed

Allah bütün işlerde yumuşaklığı sever.

Hz. Muhammed

Allah erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin.

Hz. Muhammed

Allah hüzünlü kalbi sever.

Hz. Muhammed

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.

Hz. Muhammed

Allah Teala sizin kalıbınıza ve malınıza bakmaz, kalbimize ve amellerinize bakar.

Hz. Muhammed

Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

Hz. Muhammed

Allah-u Teâlâ zâlimi imhâl eder (bir müddet cezasını tehir eder), tâ ki gazabına uğrayınca onu kimse kurtaramaz.

Hz. Muhammed

Allah, Kitabı, Resulü, mü'minlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir.

Hz. Muhammed

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

Hz. Muhammed

Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder.

Hz. Muhammed

Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

Hz. Muhammed

Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hiçbir itaat yoktur. İtaat ancak marufta [iyilikte]'dir.

Hz. Muhammed

Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.

Hz. Muhammed

Allah'tan faydalı ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden Allah'a sığının.

Hz. Muhammed

Allah’a amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır

Hz. Muhammed

Allah’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir.

Hz. Muhammed

Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın bir kimseye senin sayende hidayet vermesi, senin için kırmızı develere malik olmaktan hayırlıdır.

Hz. Muhammed

Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah da sizi sevsin.

Hz. Muhammed

Allah’ı zikir, kalplerin şifasıdır.

Hz. Muhammed

Allah’ım! Bana kendi sevgini ve Sen’in yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.

Hz. Muhammed

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymayan nefisten sana sığınırım.
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Hz. Muhammed

Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Sen’den başkasına muhtaç etme.

Hz. Muhammed

Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir!

Hz. Muhammed

Allah’ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir.

Hz. Muhammed

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Hz. Muhammed

Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir.

Hz. Muhammed

Ana babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsun.

Hz. Muhammed

Ana ve baba, cennet kapılarının tam ortasıdır. İnsanı cennete ulaştıracak en iyi şey, anaya ve babaya iyilik etmektir.

Hz. Muhammed

Analarınıza ve babalarınıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilikte bulunsun.

Hz. Muhammed

Arzusu ve hedefi Allah'tan başka şey olarak sabahlayan Allah'tan [Allahın kullarından] değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

Hz. Muhammed

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür.

Hz. Muhammed

Babalarınıza iyilik edin ki oğullarınız da size iyilik etsin.

Hz. Muhammed

Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.

Hz. Muhammed

Başkaları hakkında hüsnü zan beslemek, kişinin kulluğunun güzelliğindendir.

Hz. Muhammed

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.

Hz. Muhammed

Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Hz. Muhammed

Ben şu iki zayıfın hakkını yemeyi size haram kılıyorum: yetim ve kadın hakkı.

Hz. Muhammed

Ben terörle muzaffer oldum.

Hz. Muhammed

Benden sonra erkeklere, kadınlardan daha zararlı fitne ve fesad (âmili) olarak hiçbir şey bırakmadım.

Hz. Muhammed

Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. [Tabiatıyla] Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz.

Hz. Muhammed

Benim şeytanım kâfir idi. Lâkin Allah ona karşı bana yardım etti de (şeytanım) Müslim oldu.

Hz. Muhammed

Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.

Hz. Muhammed

Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.

Hz. Muhammed

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

Hz. Muhammed

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

Hz. Muhammed

Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

Hz. Muhammed

Bin yıl ölü kalmaktansa bir dakika Allah için yaşamak, ondan hayırlıdır.

Hz. Muhammed

Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selam verir.

Hz. Muhammed

Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selâm verir.

Hz. Muhammed

Bir anlık tefekkür, bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır.

Hz. Muhammed

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

Hz. Muhammed

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

Hz. Muhammed

Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan [yabancı] bir kadınla yalnız kalmasın.

Hz. Muhammed

Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.

Hz. Muhammed

Bir günah işlediğin vakit, hemen arkasından bir sevap ve bir iyilik yap ki, onu mahvetsin. Gizli günaha gizli iyilik, aşikare günaha da aşikare iyilik yap.

Hz. Muhammed

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Hz. Muhammed

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

Hz. Muhammed

Bir kadını aşağılatmak istiyorsan evine (evlendiğin kadının üstüne) başka bir kadını daha al.

Hz. Muhammed

Bir kul ki Allâh-u Teâlâ onun kalbinde beşere merhamet yaratmamıştır, haib ve hâsir olmuştur.

Hz. Muhammed

Bir Müslümana, bir başka Müslümanı korkutmak helâl olmaz!

Hz. Muhammed

Bir müslümanın diktiği ağaçtan ve ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.

Hz. Muhammed

Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır.

Hz. Muhammed

Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz.

Hz. Muhammed

Bir şey sattığında, satın aldığında ve alacağını istediğinde kolaylık gösteren kula Allah merhamet etsin.

Hz. Muhammed

Bir topluluk bir yere vardığında içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir.

Hz. Muhammed

Biri Allah korkusundan ağlayan, diğeri Allah rızası için gece nöbet bekleyen iki gözü Cehennem ateşi yakmaz.

Hz. Muhammed

Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin.

Hz. Muhammed

Biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe, tam iman etmiş sayılmaz.

29

Kılavuz (söz)

Kaynak

Söz

Hz. Muhammed

Biriniz yemeğe davet edilince, oruçlu ise "Ben oruçluyum" desin.

Hz. Muhammed

Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir.

Hz. Muhammed

Bizi aldatan bizden değildir.

Hz. Muhammed

Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab'ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.

Hz. Muhammed

Buluşup el sıkışan iki müslüman yoktur ki, ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın.

Hz. Muhammed

Bütün insanlar günah işler. Fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.

Hz. Muhammed

Büyüklerle oturunuz, âlimlere sorunuz. Hikmet ehli ile düşüp kalkınız.

Hz. Muhammed

Cahiller cesur olurlar.

Hz. Muhammed

Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki, Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.

Hz. Muhammed

Cehennemde kâfirin dili, Uhud Dağı gibi büyük, derisinin kalınlığı ise, üç günlük yoldur...

Hz. Muhammed

Cehenneme baktım. Çoğunun kadın olduğunu gördüm. Ne için böyledir dedim. Çok lânet ederler, kocalarına şükretmezler ve onlardan şikâyet ederler, dediler.

Hz. Muhammed

Cenab-ı Allah’a, kabul edileceğine kesin olarak inanmış bir kalp ile dua edin!

Hz. Muhammed

Cenab-ı Hakk'ın rızası aranan bir ilmi sırf Dünya metaına nail olmak için öğrenen bir kimse, Kıyamet Günü'nde Cennet'in kokusunu bile duymaz.

Hz. Muhammed

Cennet [nefse ağır geldiği için] hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.

Hz. Muhammed

Cennet annelerin ayakları altındadır.

Hz. Muhammed

Cennet ehlinin çocuğu olmaz, orada doğum yoktur.

Hz. Muhammed

Cennet sermayesi "La ilahe illallah", nimetin sermayesi ise "Elhamdülillah"tır.

Hz. Muhammed

Cennet, onun ayakları altındadır.

Hz. Muhammed

Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer.

Hz. Muhammed

Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın.

Hz. Muhammed

Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.

Hz. Muhammed

Cennette siyah gözlülerin (hurilerin) toplanma yerleri vardır. Orada, benzerini mahlukâtın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar.

Hz. Muhammed

Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.

Hz. Muhammed

Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.

Hz. Muhammed

Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır.

Hz. Muhammed

Çocuğa, yedi yaşına varınca namazı emredin. On yaşına varınca, -eğer namaz kılmıyorsa- onu dövün.

Hz. Muhammed

Çocuk doğuran siyah kadın, çocuk doğurmayan (beyaz) ve güzel kadından daha hayırlıdır.

Hz. Muhammed

Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin.

Hz. Muhammed

Daha vakti var, ilerde yaparım' demek, şeytanın müminlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.

Hz. Muhammed

Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.

Hz. Muhammed

Din kardeşine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet sana bela verir.

Hz. Muhammed

Doğrusu, oruçlunun iftar anında öyle bir duası vardır ki asla geri çevrilmez

Hz. Muhammed

Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.

Hz. Muhammed

Dört şey peygamberin sünnetlerindendir: Utanmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.

Hz. Muhammed

Dua da bir ibadettir.

Hz. Muhammed

Dünyada iki yüzlü olanlar, Kıyamet Günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.

Hz. Muhammed

Dünyanızı ıslah ediniz. Yarın ölecekmiş gibi de Ahiret için çalışınız.

Hz. Muhammed

Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.

Hz. Muhammed

Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır.

Hz. Muhammed

Eğer biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse hemen kalkıp namaz kılsın ve o rüyayı kimseye anlatmasın.

Hz. Muhammed

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir.

Hz. Muhammed

Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir.

Hz. Muhammed

Emanete riayet etmeyenin imanı, ahde vefa etmeyenin dini yoktur.

Hz. Muhammed

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

Hz. Muhammed

En büyük hıyanet, seni doğru kabul eden Müslüman kardeşine yalan söylemendir.

Hz. Muhammed

En hayırlı erkek, eşine en iyi davranandır.

Hz. Muhammed

En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir.
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Hz. Muhammed

En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır.

Hz. Muhammed

En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır.

Hz. Muhammed

En üstün cihat, kişinin kendi nefsiyle cihat etmesidir.

Hz. Muhammed

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.

Hz. Muhammed

En üstün iman, sabır ve hoşgörüdür.

Hz. Muhammed

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

Hz. Muhammed

Erdemlerin en üstünü : sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir.

Hz. Muhammed

Erkek, kadının üzerine hayvan gibi atılmamalı, önce oynamalı, öpüşmelidir.

Hz. Muhammed

Erkeklerle güzel sesle konuşmayınız.

Hz. Muhammed

Evden önce komşu, yoldan önce arkadaş önemlidir.

Hz. Muhammed

Evin bir köşesinde serili olan bir hasır, doğum yapmayan kadından daha hayırlıdır.

Hz. Muhammed

Evlâdım! Evine girince selâm ver ki, selâmın hem sana, hem de aile halkına bir bereket olsun.

Hz. Muhammed

Evlat kokusu cennet kokusudur.

Hz. Muhammed

Evlat kokusu, Cennet kokusudur.

Hz. Muhammed

Evlerinizin hayırlısı, içinde ikrama mazhar olan yetimin bulunduğu evdir.

Hz. Muhammed

Ey insanlar! Allah’a tövbe ve istiğfar ediniz! Ben günde yüz kere tövbe ediyorum.

Hz. Muhammed

Ey maymun evladı (Yahudiler), Tanrı sizi zelil edip size azabını indirmedi mi?

Hz. Muhammed

Ey Tanrım, beni miskin yaşat ve miskin öldür...

Hz. Muhammed

Fakirler, Cennet'e, zenginlerden beş yüz yıl önce girerler.

Hz. Muhammed

Farz ibadetlerinden sonra Allâh yanında amellerin en sevgilisi (rızâsına muvâfık olanı), Müslümanın kalbine sevinç koymaktır.

Hz. Muhammed

Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.

Hz. Muhammed

Gece karanlığı olmaya başladığı zaman; çocuklarınızın dışarıda bulunmalarına engel olun. Çünkü o sırada şeytanlar çevreye yayılıp dolaşırlar...

Hz. Muhammed

Gece şu taraftan [doğudan] gelince, gündüz de şu taraftan [batıdan] gidince, güneş de batınca oruçlu orucunu açmıştır.

Hz. Muhammed

Gerçek Müslüman, odur ki Müslümanlar kendisinin elinden ve dilinden emindir. Gerçek muhacir [göç eden e.n.] ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir.

Hz. Muhammed

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir.

Hz. Muhammed

Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yan yanayız.

Hz. Muhammed

Giyinirken ya da abdest alırken sağınızdan başlayın.

Hz. Muhammed

Gizli ve âşikâr her işinde Allah'tan korkmayı tavsiye ederim.

Hz. Muhammed

Görmediği halde, vaat edilen cennet için, peşin olan şehveti terk eden kimseye ne mutlu.

Hz. Muhammed

Gözlerinizi haramdan sakının.

Hz. Muhammed

Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendini zapt eden, iradesine sahip olan adamdır.

Hz. Muhammed

Güler yüzlülük kini giderir.

Hz. Muhammed

Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer.

Hz. Muhammed

Günahlara tevbe eden, günah işlemeyen gibidir. Günahlara tevbe ve istiğfar edip o günaha devam eden, Rabbi ile istihza (alay) eden gibidir.

Hz. Muhammed

Güneş ile Ay kıyamet gününde (ziyaları sönüp birbiri içine) dürülürler.

Hz. Muhammed

Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır.

Hz. Muhammed

Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır.

Hz. Muhammed

Güzel söz sadakadır.

Hz. Muhammed

Güzel söz sadakadır.

Hz. Muhammed

Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmıştır.

Hz. Muhammed

Hakiki mücahit, yegane galip ve azametiyle baş döndüren Allah’a itaat hususunda sürekli nefsiyle yaka paça olan insandır.

Hz. Muhammed

Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır.

Hz. Muhammed

Hangi köle kaçarsa, bilsin ki ondan zimmet [garanti] kalkmıştır, dönünceye kadar namazı kabul edilmez.

Hz. Muhammed

Haramın her türlüsünden çekinin.

Hz. Muhammed

Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

Hz. Muhammed

Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

Hz. Muhammed

Hasetten kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.
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Hz. Muhammed

Hayır, büyüklerinizle beraberdir.

Hz. Muhammed

Hayırlı bir işe vesile olan, onu yapan gibidir.

Hz. Muhammed

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

Hz. Muhammed

Her duyduğu şeyi söylemesi kişiye günah olarak yeter.

Hz. Muhammed

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

Hz. Muhammed

Her hastalığın kökü, yemek üzerine yemek yemektir.

Hz. Muhammed

Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

Hz. Muhammed

Her kim ilim tahsili için bir yola sülûk ederse bu yüzden Allah-u Teâla, ona Cennet'e gidecek yolu kolaylaştırır.

Hz. Muhammed

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

Hz. Muhammed

Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.

Hz. Muhammed

Her sarhoşluk veren şey [dinde yasaklanan içki olan] hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.

Hz. Muhammed

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.

Hz. Muhammed

Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da açlıktır.

Hz. Muhammed

Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan kimse, rüya görme özelliğini kaybeder.

Hz. Muhammed

Hiç kimse öfkeli olduğu iki kişi arasında hükmetmesin.

Hz. Muhammed

Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür.

Hz. Muhammed

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Hz. Muhammed

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Hz. Muhammed

Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlahi koruma ve teminattan mahrum kalır.

Hz. Muhammed

Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetini artıran ve onu helak olmaktan koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir.

Hz. Muhammed

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

Hz. Muhammed

Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe [gerçekten] iman etmiş olamaz.

Hz. Muhammed

Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine [müteakip] hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.

Hz. Muhammed

Hükümdar, Allâh'ın adl ve emânının yerde gölgesidir.

Hz. Muhammed

Irkçılığa çağıran bizden [Müslümanlardan] değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden değildir.

Hz. Muhammed

İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur.

Hz. Muhammed

İçinizde ehl-i beytimin durumu, Nuh peygamberin gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helâk olur.

Hz. Muhammed

İçinizden her kim mescide tükürüp (balgam çıkaracak olursa) tükürüğünü bir müminin tenine veya libâsına dokunup eza vermemek için yok etsin.

Hz. Muhammed

İçinizden kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir.

Hz. Muhammed

İhtiyara, sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin.

Hz. Muhammed

İki bayram ayı eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü'l-Hicce aylarıdır.

Hz. Muhammed

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

Hz. Muhammed

İki günü bir olan bizden değildir.

Hz. Muhammed

İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

Hz. Muhammed

İki müslüman birbirleriyle karşılaşıp da el sıkışırsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

Hz. Muhammed

İki nimet vardır ki,insanların çoğu o nîmetlerin kadrini bilmiyorlar da aldanıyorlar. Bunlar sağlık ve boş vakittir

Hz. Muhammed

İki sesi Allah sevmez: Musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda saz çalmayı.

Hz. Muhammed

İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.

Hz. Muhammed

İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.

Hz. Muhammed

İlim öğrenmek her Müslüman için farzdır. İlim öğrenen kişiye, denizdeki balıklara kadar her şey istiğfar eder.

Hz. Muhammed

İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

Hz. Muhammed

İlmin kaldırılıp bilgisizliğin geçerli sayılması şarap (ve alkollü içkilerin ) içilmesi, zinanın açıktan yapılması kıyamet alametlerindendir.

Hz. Muhammed

İlminden faydalanılan bir alim, bin Abid’den daha hayırlıdır.

Hz. Muhammed

İmamdan evvel başını (secdeden) kaldıran her hanginiz, acaba şundan korkmaz mı ki, (Tanrı) başını eşek başına, yâhud sûretini, eşek sûretine çevirsin.

Hz. Muhammed

İman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlakça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır.

Hz. Muhammed

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.

Hz. Muhammed

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.
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Hz. Muhammed

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.

Hz. Muhammed

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.

Hz. Muhammed

İman yetmiş küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir.

Hz. Muhammed

İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir" buyurmuştur.

Hz. Muhammed

İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.

Hz. Muhammed

İmanın efdali, nerede olursan ol, Allah’ın seninle olduğunu bilmendir.

Hz. Muhammed

İnsan dilinin altında gizlidir.

Hz. Muhammed

İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras (aç gözlülük) ve arzu.

Hz. Muhammed

İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat.

Hz. Muhammed

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

Hz. Muhammed

İnsanlar "inandık" demekle, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?

Hz. Muhammed

İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.

Hz. Muhammed

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda(yapılan saldırılara) sabırla karşı koyan, kor parçasını avuçlayan gibi olacak.

Hz. Muhammed

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Hz. Muhammed

İnsanlara layık oldukları değeri verin.

Hz. Muhammed

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Hz. Muhammed

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Hz. Muhammed

İnsanlara verilenlerin en hayırlısı güzel ahlaktır.

Hz. Muhammed

İnsanları inandıklarından vazgeçirmek, onları bir şeye inandırmaktan daha zordur.

Hz. Muhammed

İnsanların eh hayırlısı; kalbi temiz, sözü doğru olan kişidir.

Hz. Muhammed

İnsanların en âcizi duada âciz olan, insanların en cimrisi de selâm vermekte cimri olandır.

Hz. Muhammed

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

Hz. Muhammed

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

Hz. Muhammed

İnsanların en iyisi, geç kızıp öfkesi çabuk geçendir. En kötüsü de, çabuk kızıp öfkesini geç yenendir

Hz. Muhammed

İnsanların peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de 'Utanmadıktan sonra dilediğini yap!' sözüdür.

Hz. Muhammed

İnsanoğlu Allah'a karşı kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır.

Hz. Muhammed

İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.

Hz. Muhammed

İslâm, güzel ahlâktır.

Hz. Muhammed

İslam'ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir.

Hz. Muhammed

İş, ehlinin gayrına verildiği zaman kıyameti bekle.

Hz. Muhammed

İşaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek böyle söylemiştir.

Hz. Muhammed

İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.

Hz. Muhammed

İşler ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.

Hz. Muhammed

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. etmez ise ehli sen olursun.

Hz. Muhammed

Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur.

Hz. Muhammed

Kadere iman, Allah’ın birliği [tevhid ç.n.] inancı ile irtibatlıdır.

Hz. Muhammed

Kadın, ocak başında olsa dahi erkeğinin dâvetine icâbet etsin.

Hz. Muhammed

Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar... Size doğru bir kadının geldiğini gördüğünüz zaman bilesiniz ki size yaklaşan bir şeytandır.

Hz. Muhammed

Kadınların hayırlısı ile evlenmeye bakın. Denginiz olanlarla evlenin! Birbirine denk olanları da evlendirin.

Hz. Muhammed

Kanaate sarılınız. (Çünkü) Kanaat tükenmeyen bir maldır.

Hz. Muhammed

Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.

Hz. Muhammed

Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği hor görme.

Hz. Muhammed

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

Hz. Muhammed

Kendin için sevip arzu ettiğin şeylerin diğer insanlar için de gerçekleşmesini dile ki, kamil manada müslüman olasın.

Hz. Muhammed

Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı [atışlarınıza] hedef ittihaz etmeyin.

Hz. Muhammed

Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı hedef ittihaz etmeyin.

Hz. Muhammed

Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.
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Hz. Muhammed

Kıyamet günü cehennem, yetmiş bin yuları olduğu halde getirilir. Her yularında, onu çeken yetmiş bin melek vardır.

Hz. Muhammed

Kıyamet günü cennete ilk çağrılacaklar, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamd edenlerdir.

Hz. Muhammed

Kıyamet günü kâfir, dilini siccine doğru çekerken, insanlar onu ayaklarının altında çiğnerler.

Hz. Muhammed

Kıyamet Günü, tacirler facir olarak ba’s olunurlar. Allah’tan korkan, iyilik eden, ve tasadduk edenleri müstesna.

Hz. Muhammed

Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.

Hz. Muhammed

Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları benim üzerime en çok salavat getirenleridir.

Hz. Muhammed

Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır.

Hz. Muhammed

Kıyamet gününde ilk hesaplaşacak kimseler komşulardır.

Hz. Muhammed

Kıyamet yaklaştığında Müslüman'ın rüyası yalan çıkmayacak. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir.

Hz. Muhammed

Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.

Hz. Muhammed

Kim -din- kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.

Hz. Muhammed

Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa hiç şüphesiz Allah onun derecesini yükseltir.

Hz. Muhammed

Kim Allah yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Hz. Muhammed

Kim Allah'a dua etmeyi terk eder, bir şey istemezse, Allah ona öfkelenir.

Hz. Muhammed

Kim Allah’ı gazaplandırmakla bir güç sahibini hoşnut ederse, Allah’ın dininden çıkmış olur.

Hz. Muhammed

Kim beni rüyasında görürse, beni gerçekten görmüş gibidir. Çünkü, şeytan benim şeklime girip görünemez.

Hz. Muhammed

Kim benim sünnetimi diriltirse [ihya ederse ve yaşamında tatbik ederse] beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir.

Hz. Muhammed

Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır.

Hz. Muhammed

Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.

Hz. Muhammed

Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe [nafile ç.n.] oruç tutmasın.

Hz. Muhammed

Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.

Hz. Muhammed

Kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur.

Hz. Muhammed

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Hz. Muhammed

Kim darda kalmış olana kolaylık gösterirse, Allah da kendisine dünyada ve ahirette kolaylık gösterir.

Hz. Muhammed

Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere olur.

Hz. Muhammed

Kim inanarak ve sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.

Hz. Muhammed

Kim insanların kendisi için ayağa kalkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın.

Hz. Muhammed

Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.

Hz. Muhammed

Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.

Hz. Muhammed

Kim ki Allah’a ve Ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sükut etsin.

Hz. Muhammed

Kim kölesi ile yüz okiyye üzerinden mükâtebe yapsa da, kölesi, bunun on okiyyesi hariç hepsini ödese, yine de köledir.

Hz. Muhammed

Kim küçüklerimize merhamet etmez, büyüklerimizin hakkını tanımaz ise bizden değildir.

Hz. Muhammed

Kim mahlûkun rızasını, Halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, Allahu Teala o mahluku ona musallat eder.

Hz. Muhammed

Kim malı olan bir köle azat ederse, kölenin malı kendisinin olur, yeter ki efendisi bu hususta bir şart koşmamış olsun.

Hz. Muhammed

Kim orucu fecirden önce niyetlemezse [kesin kılmazsa] onun orucu yoktur.

Hz. Muhammed

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.

Hz. Muhammed

Kim üzerinde ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

Hz. Muhammed

Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Hz. Muhammed

Kimsenin görmesini istemediğin bir işi yalnız kaldığın zaman da yapma.

Hz. Muhammed

Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır)dir.

Hz. Muhammed

Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden her biriniz, kiminle arkadaşlık yaptığına baksın.

Hz. Muhammed

Kişi din kardeşine kâfirlik isnat ederse, bu isnat ikisinden birine döner.

Hz. Muhammed

Kişi dostunun yolundadır.O halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye iyi dikkat etsin.

Hz. Muhammed

Kişi haksız olarak bir şeye lanet ederse, o lanet kendine döner.

Hz. Muhammed

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

Hz. Muhammed

Kişi yalan söylediği zaman o yalandan gelen kokudan, melek ondan bir mil uzaklaşır.

Hz. Muhammed

Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; [önünden geçtiği takdirde] siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar.
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Hz. Muhammed

Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir.

Hz. Muhammed

Koca karısına dayak atarken yüzüne vurmaz, ancak yaralamayacak şekilde döver.

Hz. Muhammed

Kocasının izni olmadan sokağa çıkan kadını melekler kötüler, lanetler ve bu durum kadının eve dönmesine kadar devam eder.

Hz. Muhammed

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Hz. Muhammed

Kostantiniyye [İstanbul] bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.

Hz. Muhammed

Koşarak yürümek mü’min’in değerini yok eder.

Hz. Muhammed

Köleyi ölme anında azat edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir.

Hz. Muhammed

Kötü ahlaklılık, uğursuzluktur.

Hz. Muhammed

Kul namazı da terk etti mi, işte o zaman küfürle arasında hiçbir perde kalmamış demektir.

Hz. Muhammed

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede duayı çokça yapınız.

Hz. Muhammed

Kur'an'ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur'an'a inanmamıştır.

Hz. Muhammed

Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır.

Hz. Muhammed

Kuvvetli insan, kendini yenen insandır.

Hz. Muhammed

Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir!

Hz. Muhammed

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

Hz. Muhammed

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

Hz. Muhammed

Mazlumun bedduâsından sakın.Çünkü,onun duâsıyla Allah arasında (kabûlünde mani) bir perde yoktur.

Hz. Muhammed

Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.

Hz. Muhammed

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.

Hz. Muhammed

Meddâhların (dalkavukların) yüzlerine toprak saçınız.

Hz. Muhammed

Mektuba cevap vermek,selama mukâbele etmek gibi haktır.

Hz. Muhammed

Melekler, nurdan yaratılmıştır. Cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Âdem ise, size anlatılan şeyden yaratılmıştır.

Hz. Muhammed

Meniyi kadının rahmine değil dışarıya akıtmak, çocuk öldürmenin bir çeşididir.

Hz. Muhammed

Merhamet ancak cehennemlik kimselerde bulunmaz.

Hz. Muhammed

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Hz. Muhammed

Muhakkak ki kişi güzel ahlakı sayesinde, gündüz oruçlu, gece namazlı olanların derecesine yükselir.

Hz. Muhammed

Mü’minin ferasetinden kaçınınız, muhakkak o, Allah’ın nuruyla bakar.

Hz. Muhammed

Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz.

Hz. Muhammed

Mümin bir midesine koymak için yer. Kâfir ise, karnındaki yedi bağırsağını doldurmak (karnını şişirmek) için yer.

Hz. Muhammed

Mümin kardeşin senden uzakta olduğunda seni nasıl anmasını istiyorsan, sen de onu o şekilde an.

Hz. Muhammed

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.

Hz. Muhammed

Mümin, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.

Hz. Muhammed

Müminin kalbinde korku ile ümit birleştiği sürece Allah Teala o kuluna umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar.

Hz. Muhammed

Müminin saygınlık ve onuru, Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip insanlardan bir şey beklememesidir.

Hz. Muhammed

Müminler arasında imanca en kâmil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.

Hz. Muhammed

Müminlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.

Hz. Muhammed

Münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Hz. Muhammed

Münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, Va’d ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Hz. Muhammed

Müslüman (erkeklerden) kim, Allah yolunda, ilâ-yı kelimetullah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vâcip olur.

Hz. Muhammed

Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kişidir. Mümin de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.

Hz. Muhammed

Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.

Hz. Muhammed

Müslüman üzerine, atı ve kölesi için zekât mükellefiyeti yoktur.

Hz. Muhammed

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Hz. Muhammed

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Hz. Muhammed

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.

Hz. Muhammed

Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş (kalın) derili olan bu toplumlar... kıl giyerler.

Hz. Muhammed

Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.
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Hz. Muhammed

Namaz, insan ile şirk ve küfür arasında bir perdedir. Namazı terk etmek, bu perdeyi kaldırmaktır.

Hz. Muhammed

Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin.

Hz. Muhammed

Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin.

Hz. Muhammed

Neden bakire bir kız almadın? Bakire alsaydın, sen onu o da seni bilirdin ve birbirinizle sevişirdiniz.

Hz. Muhammed

Nerede olursan Allah’tan kork, fenalık yaparsan, arkasından iyilik yap, fena işi silip götürsün, insanlara karşı güzel ahlakla muamele et.

Hz. Muhammed

Nikahın hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır.

Hz. Muhammed

Nimete şükür ve hamd etmek, elden çıkıp gitmemesini sağlayan bir garantidir.

Hz. Muhammed

Okumak, kadın ve erkek her Müslümana farzdır.

Hz. Muhammed

Oruç sabrın yarısıdır. Her şeyin bir zekatı var, bedenin zekatı ise oruçtur.

Hz. Muhammed

Oruçlu iken vefat edene, Allah kıyamete kadar oruç tutmuş sevabı yazar.

Hz. Muhammed

Oruçlu kimse, döşeğinde uykuda bile olsa hep ibadette sayılır.

Hz. Muhammed

Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.

Hz. Muhammed

Ölmeden önce ölünüz.

Hz. Muhammed

Ölülerinizi hayırla yâd ediniz.

Hz. Muhammed

Ölümden önce Allah'a ulaşınız.

Hz. Muhammed

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.

Hz. Muhammed

Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.

Hz. Muhammed

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine.

Hz. Muhammed

Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.

Hz. Muhammed

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.

Hz. Muhammed

Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim.

Hz. Muhammed

Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e arazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.

Hz. Muhammed

Rabbini gazaplandıracak bir meselede sultanı hoşnut eden, Allah'ın dininden çıkmış olur.

Hz. Muhammed

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Hz. Muhammed

Ramazan ayında verilen bir sadaka, başka aylarda verilen bin sadakadan daha hayırlıdır.

Hz. Muhammed

Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.

Hz. Muhammed

Rüya üç kısımdır: Allah'tan müjde olan doğru rüya, şeytanın sizi üzmek için gösterdiği rüya, kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerden ileri gelen önemsiz rüya.

Hz. Muhammed

Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır.

Hz. Muhammed

Selam, konuşmaktan önce gelir.

Hz. Muhammed

Siz kendiniz namuslu olun ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar.

Hz. Muhammed

Siz ne haldeyseniz, başınıza o halde insanlar getirilir.

Hz. Muhammed

Sizden biriniz cinsi münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın. Zira cinsel organına bakma körlüğe sebep olabilir.

Hz. Muhammed

Sizden biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi başkası için de sevmedikçe, imanı kamil olmaz.

Hz. Muhammed

Sizden biriniz yemek yediği zaman, yemek yediği parmaklarını yalamadıkça, yâhud (birisine) yalatıp temizlemedikçe bir bezle silmesin.

Hz. Muhammed

Sizden herhangi biriniz vurduğu zaman yüze vurmaktan sakınsın.

Hz. Muhammed

Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini mü’min kardeşi için de istemedikçe kamil mü’min olamaz.

Hz. Muhammed

Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz; çünkü severlerse sizi yerler, sevmezlerse gebertirler.

Hz. Muhammed

Sizin biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnundaki nesneyi nefesiyle üç defa dışarı çıkarsın. Çünkü şeytan uyuyanın genzinde geceler.

Hz. Muhammed

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlardır.

Hz. Muhammed

Sizin hayırlınız, hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şeririniz ise, hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayandır.

Hz. Muhammed

Sizin hayırlınız, kadınlarına ve kızlarına hayırlı olandır.

Hz. Muhammed

Sizin kadınlarınızın hayırlısı çocuk doğuran sevimli kadınlardır.

Hz. Muhammed

Sokakta giderken kadın denilen şeytanı gördüğünüz an derhal eve dönüp karılarınızla sevişin ve kabaran şehvetinizi giderin.

Hz. Muhammed

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ıstırap sizden birinin çimdikten duyduğu ıstırap kadardır.

Hz. Muhammed

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir. Namusunuzu titizlikle koruyun.

Hz. Muhammed

Şiirde hikmet vardır.

Hz. Muhammed

Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.
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Hz. Muhammed

Tedbir ve temkin Allah'tan; acelecilik ise şeytandandır.

Hz. Muhammed

Temenni Allah'tan, acele şeytandandır.

Hz. Muhammed

Temizlik imanın yarısıdır.

Hz. Muhammed

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Hz. Muhammed

Üç dua geri çevrilmez. Oruçlunun duası, misafirin duası ve mazlumun duası.

Hz. Muhammed

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

Hz. Muhammed

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

Hz. Muhammed

Üç şey ölünün ardından (kabre kadar) gider: Âilesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malı, kalan de amelidir.

Hz. Muhammed

Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak [kan aldırmak], kusmak, ihtilam olmak.

Hz. Muhammed

Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak, heva hevese uymak ve sapık önder.

Hz. Muhammed

Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.

Hz. Muhammed

Vatan sevgisi imandandır.

Hz. Muhammed

Veren el alan elden hayırlıdır. Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir.

Hz. Muhammed

Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helâk olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.

Hz. Muhammed

Yabancı bir erkekle konuşurken hoş bir eda ile konuşmayın. Yoksa kalbinde (cinsel) hastalığı bulunan kimse cinsellik ümidine kapılır...

Hz. Muhammed

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.

Hz. Muhammed

Yaptıklarınızı Allah için yapma hususunda teyakkuz halinde olun ve bilin ki Allah halis olmayan ameli kabul etmez.

Hz. Muhammed

Yatağına giderken, namaza abdest alır gibi abdest al, sonra sağ tarafına yat.

Hz. Muhammed

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

Hz. Muhammed

Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.

Hz. Muhammed

Yumuşaklık, bulunduğu şeyi süsler, bulunmadığı şeyi ise çirkinleştirir.

Hz. Muhammed

Yüce Allah ölçülü davrananı zengin eder, israf edeni de fakir düşürür. Tevazu göstereni yükseltir, büyüklenen kimseyi de kırıp geçirir.

Hz. Muhammed

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

Hz. Muhammed

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

Hz. Muhammed

Zekât olarak hububâttan hububât al, davardan koyun al, deveden erkek veya dişi bir deve (bâir) al, sığırdan da bir sığır al.

Hz. Muhammed

Zekatı hakkaniyetle toplayan tahsildar, evine dönünceye kadar, Allah Teâlâ yolunda cihâd yapan asker gibidir.

Hz. Muhammed

Zekâtta haddi aşan, vermeyen gibidir.

Hz. Muhammed

Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.

Hz. Muhammed

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!

Hz. Muhammed

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir.

Hz. Muhammed

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

Hz. Muhammed

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

Hz. Muhammed

Zenginlik, mal zenginliğinde değil, gönül zenginliğindedir.

Hz. Muhammed

Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.

Hz. Osman

Ben terazi değilim ki yanılma ve hatadan uzak olayım.

Hz. Osman

Biliniz ki Allah kiminle beraberse o hiçbir şeyden korkmaz. Allah kime gazap etmişse onun affını isteyeceği başka kimse yoktur.

Hz. Osman

Bir zorlukla karşılaştığında sabret. Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki arkasından kolaylık gelmesin.

Hz. Osman

Cenâb-ı Hakk dünyayı nasıl yokluğa mahkûm ettiyse, siz de onu bir tarafa atın.

Hz. Osman

Cennet mutluluğunu bilerek istirahat edene ve Allah'ı bildiği halde başkasını zikredene hayret ederim.

Hz. Osman

Çok konuşan yöneticiden ziyade çok iş gören yöneticiye muhtaçsınız.

Hz. Osman

Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.

Hz. Osman

Dünyanın kasaveti kalbin zulmeti, ahiret tasası kalbin nurudur.

Hz. Osman

Dünyayı terk eden Allah'ın sevgilisi olur.

Hz. Osman

Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız. Kimsenin görmediği, vakıf olamadığı işlerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız.

Hz. Osman

Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.

Hz. Osman

Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir.

Hz. Osman

Güzel edep ve şüpheden sakınma o kadar güzeldir ki, bunların bir üçüncüsü yoktur.
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Hz. Osman

İyilere dost ol, kötülerden emin olursun.

Hz. Osman

Kişi nefsini ihmal etse de, fakirlik canına tak dese de, gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar kendisini de güzelleştirir.

Hz. Osman

Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir.

Hz. Osman

Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene, cehennemdeki ıstırabı bilerek günah işleyene hayret ederim.

Hz. Osman

Ölüme, kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.

Hz. Osman

Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet (pişmanlık) edersin.

Hz. Osman

Zamanı kıyaslamayan, kaderleri tanıyamaz; gelecek günlerin neler vadettiğini de bilemez.

Hz. Ömer

Bir insanın kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde koruyor mu ve insanlara merhametli davranıyor mu ona bakınız.

Hz. Ömer

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma; namaz ve niyazına bakma; aklına ve doğruluğuna bak.

Hz. Ömer

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız.

Hz. Ömer

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir.

Hz. Ömer

Seni ölüme de götürsedoğruluktan sakın ayrılma.

Hz. Ömer

Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık göstermeden yumuşak ol.

Hz. Yakup

Allah'ım! Bir bekleyiş içinde olanlara beklediklerini nasip et.

Hz. Yusuf

Allah'ın iradesi mümkün olmayanı mümkün kılar.

Hz. Yusuf

Aşk acısı, can yakıcı ve beden eriticidir.

Hz. Yusuf

Kulluğun en güzel tecellisi, secdedir.

Ingmar BERGMAN

Yaşlanmak dağa tırmanmaya benzer. Çıktıkça nefesiniz daralır, yorgunluğunuz artar. Ama görüş açınız genişler.

Irwing WLADAWSKY-BERGER

İşler yolundayken kimse yenilikçiliği düşünmez

Isaac NEWTON

Kutsal cisimlerin hareketini hesaplayabiliyorum, ama insanların çılgınlığının düzeyini değil.

Ivan DOIG

Yeni kovanın delik olup olmadığını anlayana kadar eski kovanı sakın atma.

Ivan PANIN

Bir zencinin rengini değiştirmenin tek yolu, beyaz adamlara beyaz yürekler vermektir.

İbn-i Haldun

Kimsenin iç alemine karışma. Kimseyi iç alemine karıştırma. Kimseye iç alemini açma. Gizli tut. Yan ama tütme.

İbn-i Sina

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

İbrahim bin Ethem

Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz

İbrahim Hakkı Erzurumi

Allah adı her işten evveldir. Her dem Allah diyen kişi veli'dir.

İlker KOÇER

Birbirine yakın ürün/hizmet üreten firmalar açısından birleşmeler, müşteri kitlesinin memnuniyeti ve iş kültürlerinin farklılığı gibi kan uyuşmazlığı oluşturması, olası sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

İnan Durak TAŞ

Çok fazla bir şey beklemeyin yeni yıldan. Ocağınız tütsün, nefesiniz yetsin, sevdikleriniz gitmesin yeter.

İsabel ALLENDE

Hayatınızı anlatacak olan sizsiniz; ya kendi efsanenizi yaratırsınız ya da yaratamazsınız.

İsmail AYTEMİZ

Sahip olunan ortaklıklar son bulacaksa, karşılıklı anlayış ve güvenle son bulmalıdır.

İsmail SÜZÜK

Ati sonsuz yalan, mazi ise yaradır. Yaşamda yalnız kalan sadece anılardır.

İsmail SÜZÜK

İnsanın zapt edemediği iki gerçek: Nefis ve dil.

İsmail SÜZÜK

Tanrı'nın sevgisini göz ardı etme ve O'nun yolundan ayrılma!

İzzet Molla

Akıl odur ki ede düşmanını kendine dost.

J. Kenfield MORLEY

Başınızı derde sokmak için ne kadar uğraştıysanız bundan kurtulmak da en az o kadar zaman alır. Hatta çoğu zaman daha da uzun sürer.

Jack BEHRMAN

Güç meşruluk gerektirir. Tersi despotizmdir.

Jack WELCH

Bugün artık rahatça çalıştığımız hiçbir konu yok. Her alanda ve her bölgede acımasız bir rekabetle karşı karşıyayız. Güvenebileceğimiz tek şey, kendi yeteneğimiz ve rakiplerimize karşı yaratabileceğimiz üstünlüktür.

Jack WELCH

Dışımızdaki dünya bizden daha hızlı değişiyorsa, sonumuz yakın demektir.

Jack WELCH

Kendi kaderini kontrol et, yoksa bunu başkası, senin adına yapacaktır!

Jack WELCH

Sakin ve mantıklı bir davranış sergilememelisinz. Çılgınlığın sonunda olmalısınız.

James AUSTEN

İnsanın acısını almak için iş kadar, acele, önemli, zorunlu bir uğraş kadar güzel çare olamaz. Üzüntülü işler bile üzüntüyü dağıtır.

James Bryant CONONT

Kaplumbağaya dikkat et! Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.

James HILLMAN

Bize "o"nun ne olduğunu anlatma..., var olduğunu onayla.

James HILLMAN

Upuzun ağaçlar, bir yandan ışığa uzanırken, öte yandan derinlere kök salarlar.

James TUHRBER

Ne öfkeyle maziye, ne de korkuyla geleceğe bakınız; yalnızca bilinçle çevrenize bakınız.

James YORKE

B planını iyi yapanlar en başarılı insanlardır.

Jane AUSTEN

Bize genelde ihanet eden kendi kibrimizdir.
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Jane AUSTEN

İyi yazılmış bir kitabı her zaman kısa bulurum.

Jane STEVENSON

İnovasyon büyüme motorunun yakıtıdır. Yakıtı sağlayan merci liderliktir.

Jean HOLLAND

"Politik Değilim" diyen büyük tehlike içinde demektir. Sadece en uygun olanlar hayatta kalır, ve en uygun olanlar da şirket içi politikaları en iyi anlayanlardır.

Jean Jeacques ROUSSEAU

En çok yaşamış olan, uzun yıllar yaşamış olan değil, yaşamın anlamına en fazla varabilmiş olan insandır.

Jean Jeacques ROUSSEAU

Yalnız hayatını kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen kimseden asil düşünceler beklemek çok güçtür.

Jean Paul SARTRE

Aşk, iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır. Boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkumdur.

Jean-Joseph Vade

Hiç kimsenin sevgilisi çirkin değildir.

Jeffrey A. Krames

Kurumlar, biriktirdiği bilgiyi elde tutmayı ve hızlı bir şekilde tekrar kazanabilmeyi sağlamalıdır.

Jeffrey A. Krames

Sebatın, sıkı çalışmanın ve sadakatin yerini hiçbir şey tutamaz.

Jeffry KALMIKOFF

İnsanların ürününüz hakkında konuşmasını istemiyorsanız siz de yeteri kadar iyi olduğunu düşünmüyorsunuz demektir.

Jerry YANG

Araçların oluşturulmasından çok kötüye kullanılması ciddi sorunları ortaya çıkarabilir

Jim HENDRIX

Dünya barışın ne demek olduğunu sevginin gücü, güce olan sevgiyi aştığında öğrenecek.

Jim ROHN

Herhangi bir sorunu çözmek istiyorsanız, şu üç soruyu kendinize sorun: ne yapabilirim, ne okuyabilirim, kime sorabilirim.

Jim ROHN

Zorunlu eğitim, size geçiminizi sağlayacak kadar para; öz eğitim ise size bir servet verir.

Joe MOORE

Basit ama öğrenilmesi zor bir gerçek, birikimin ancak paraya sahipken yapılabileceğidir.

Joe TUROW

Bilgiyi nasıl kullanmaları gerektiğini bilmeyen insanlar, 21. yüzyılda başarılı olamayacaklardır.

Johann Gottlieb FITCHE

Hiçbir yerde, ne içimde ne de dışımda kalıcı bir şey var.

Johann Heinrich PESTALOZZI

Çocuğun kalbini bana veriniz. Ondan her şey yaparım.

Johann Wolfgang von Goethe

Bir adamda azim olmazsa bilgisi ölüdür.

Johann Wolfgang von Goethe

Bir ülkede cehaletin harekete geçmesinden daha korkunç, daha yıkıcı bir şey yoktur.

Johann Wolfgang von Goethe

Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize dikenin çiçeği var diye sevinelim.

Johann Wolfgang von Goethe

Dünyada en korkunç şey, bilgisizliğin egemen olmasıdır

Johann Wolfgang von Goethe

Gerçekliği pek az insan hayal edebilir.

Johann Wolfgang von Goethe

Herkes evinin önünü süpürse, tüm şehir tertemiz olur.

Johann Wolfgang von Goethe

İnanç, yaşamın gücüdür.

Johann Wolfgang von Goethe

İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman anlar

Johann Wolfgang von Goethe

Kalp ne ile doluysa dudaklardan o dökülür gider.

Johann Wolfgang von Goethe

Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkmak gerekir.

Johann Wolfgang von Goethe

Mal kaybeden bir şey kaybetmiştir. Onur kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden ise her şeyini kaybetmiştir.

Johann Wolfgang von Goethe

Nankörlük, zayıf insanların işidir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.

Johann Wolfgang von Goethe

Tanıyabiliyorsa bir kimse kendini Ve başkalarını, görecektir burda da Doğu ve batı'nın Birbirinden ayrılmaz olduğunu

Johann Wolfgang von Goethe

Yalnız bilmek yetmez uygulamak da gerek; yalnız istemek yetmez, yapmak da gerek.

John Dryden

Demiri sıcakken dövmek gerekir. Boş vaktiniz olduğunda da parlatırsınız.

John Dryden

Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz. Sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur.

John Dryden

Sabırlı insanın öfkesinden kork.

John JEWEL

Boş fıçı çok ses çıkarır.

John KEATS

Beyni geliştirmenin en güzel yolu, hiçbir fikre saplanmayıp tüm düşüncelere açık olmaktır.

John LENNON

Eğer ego-manyaklık, yaptığım şeye, sanatıma ve müziğime inanmaksa, bu bağlamda bana ego-manyak diyebilirsiniz. Ben yaptığım işe inanırım ve bunu da her zaman söylerim.

John LYLY

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır.

John Maxwell

Kişinin geleceğe yönelik umudu, şimdiki gücünün kaynağıdır.

John Maxwell

Pratik insan, istediğini elde etmeyi bilendir. Filozof, insanların ne istemesi gerektiğini bilendir. Başarılı insan, istemesi gerekeni elde etmeyi bilendir.

John MERRYMAN

İnsan mutlu olduğu için neşeli değil, neşeli olduğu için mutludur.

John O'Donohue

Duvar halısının altında, birbirine dolaşmış envai çeşit kapa iplik vardır.

John POOLE

Paranızı önce biriktirmeyi sonra harcamayı öğrenmelisiniz.

John Quincy ADAMS

Davranışlarınız, başkalarının daha fazla hayal kurması, daha fazla öğrenmesi, daha fazla çalışması ve daha iyi yerlere gelmesi için ilham kaynağı oluyorsa, o zaman lidersiniz demektir.

John Seely BROWN

Liderler sadece kararlar verip ürünler üretmez. Liderler, işlerine anlam katar.

John STEINBECK

Seyahat etmek evlilik gibidir. Yanıldığınız kesin bir şey vardır; kontrolün sizin elinizde olduğu.
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John Stuart MILL

Bastırmaya çalıştığımız düşüncenin yanlış bir düşünce olduğundan hiçbir zaman emin olamayız; emin olsak bile, bir düşünceyi bastırmak kötülük olur.

John Stuart MILL

Mutluluğumu, içimdeki istekleri tatmin etmek yerine isteklerimi azaltmakta aramayı öğrendim.

John WANAMAKER

Dinlenmeye vakit bulamayanlar er ya da geç hastalığa zaman ayırmak zorunda kalır.

John Wooden

Umut içerisinde yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan daha güzeldir.

Jonathan SWIFT

Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz. Onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını görürüz

Joseph Joubert

Çocukların öğütten çok iyi örneğe ihtiyacı vardır.

Joseph PARKER

Hiç çamur atma, hedefi kaçırabilirsin. Ama elini mutlaka kirletirsin.

Josiah Gilbert Holland

Bizi bizden başka kimse utandıramaz.

Josiah Gilbert Holland

Kalp, anlayıştan daha akıllıdır.

Josiah Gilbert Holland

Sorumluluk, güç ve kapasite ile el ele yürür.

Kaan KANÇAL

Eğer markanızı kontrol edemezseniz, markalaşma sürecinde başarılı olamazsınız.

Kanuni Sultan Süleyman

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Karamanoğlu Mehmet Bey

Bu günden sonra divanda, dergahda, bargahda, mecliste ve meydanda TÜRKÇE'den başka dil kullanılmayacaktır.

Karen LAMB

Bir yıl sonra, keşke bugün başlamış olsaydım diyebilirsiniz.

Karl KRANS

Polemik hasmın huzurunu kaçırmalı, fakat onu tedirgin etmemelidir.

Kate FLETCHER

Eylemciliğin ilk kurallarından biri de, insanın neyi değiştirmek için eylem yapmakta olduğunu bilmesidir.

Katherine MANSFIELD

Mutlu insan parlak zekalı olamaz.

Kaysın KULIEV

Savaşta sıkılan her kurşun, annelerin kalbinden geçer.

Kemal DERVİŞ

Gelişme ve yoksulluğun azaltılmasında süreklilik için gerekli olan, insanlara yetki ve sorumluluk vermektir.

Kemal DERVİŞ

Sadaka ve hayır işleri, insanın cömertliği ve dayanışma açısından çok iyi bir tavırdır.

Kemal DERVİŞ

Yoksulluğa karşı savaş hayır işleriyle kazanılmaz.

Ken LANGONE

Var olan en güçlü iki şey; nazik bir söz ve düşünceli bir davranış.

Kerim TANER

Yakalanan küresel liderlik, kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmelidir.

King Dse

Büyük insan görevini, küçük insan çıkarını düşünür

Konfüçyüs

Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur ve diğer her şey onun etrafında döner.

Konfüçyüs

Allah’ım, bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.

Konfüçyüs

Bildiğini bilenin arkasından gidin Bildiğini bilmeyeni uyandırın Bilmediğini bilene öğretin Bilmediğini bilmeyenden uzaklaşın

Konfüçyüs

Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin musikisini dinleyiniz.

Konfüçyüs

Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.

Konfüçyüs

Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.

Konfüçyüs

Hayatta üç şeyi iyi düşün: Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözünü.

Konfüçyüs

Herkesle arkadaşlık yapın ama sadece erdemli kişilerle dost olun.

Konfüçyüs

Hükümdar adil olursa kanuna gerek kalmaz.

Konfüçyüs

İşlerin çabucak yapılmasını arzulamak, onların düzgün biçimde yapılmasını engeller.

Konfüçyüs

Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın.

Konfüçyüs

Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.

Konfüçyüs

Tasarruf etmeyen kişi ıstırap çekmek zorunda kalacaktır.

Konfüçyüs

Uzağı düşünmeyen üzüntüye yakındır.

Konfüçyüs

Zaman sadece armutları olgunlaştırır, insanı olgunlaştıran çektiği acılardır.

Kurt COBAIN

Başkası olmak istemek, olduğunuz kişiyi harcamaktır.

La Bruyere

Zamanını kötü şekilde kullananlar, en çok zamanın kısalığında şikayet ederler.

La Edri

Bir insana tamamen güvendiğinizde, iki sonuçtan birini elde edeceğiniz kesindir: ya yaşam boyu bir dost, ya hayat boyu bir ders.

La Edri

Sözünü tartmadan söyleyebiliyorsan, aldığın cevaptan da incinmeyeceksin.

La Edri

Uyanmak en kıymetli mucize... Kulağına eğilip "hadi sil baştan" diye fısıldaması hayatın...

La Fontaine

Canlı bir dilenci olmak, gömülmüş bir imparator olmaktan daha iyidir.

La Fontaine

Sinek arabanın tekerleğine konmuş da "Anma toz kaldırıyorum!" demiş.

La Fontaine

Yıpranmak paslanmaktan iyidir.
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Lao Tzu

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.

Lao Tzu

Emretmeden yönetebiliyorsanız, lidersiniz demektir.

Larry LIGHT

Bugün yeni bir fikre ancak bir buçuk saatliğine sahip olabiliyorsunuz.

Lassy EISENBERG

Üzüntü, bugünün faresinin yarının peynirini yemesidir.

Leo AGUILA

Başarılı olmak isteyen kendine bir yol bulur, istemeyen ise mazeret.

Leo Nikolayevich TOLSTOY

Beklemesini bilen kişiye her şey kendiliğinden gelir.

Leo Nikolayevich TOLSTOY

Bir insanın alışamayacağı hiçbir yaşam koşulu yoktur, özellikle de o koşulların çevresindeki herkes tarafından kabullenildiğini görüyorsa.

Leo Nikolayevich TOLSTOY

Evinin duvarları insana yardım eder.

Leo Nikolayevich TOLSTOY

İnsanların çoğu yapıyor diye bir yanlış yanlış olmaktan çıkmaz.

Leonardo Da Vinci

Başkasının hayatına değer vermeyenin yaşamaya hakkı yoktur.

Leonardo Da Vinci

Bir gün hayvanların öldürülmesine de insanların öldürülmesi gibi bakılacak.

Leonardo Da Vinci

Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir yıl içinde asılmış olacaktır.

Leonardo Da Vinci

Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişemediği için Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim.

Leonardo Da Vinci

Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu.

Leonardo Da Vinci

Gençliğimden bu yana et yenimesine karşıyım. Bir gün insanların hayvanları öldürmeyi tıpkı insan öldürmek gibi cinayet kabul edeceğine inanıyorum.

Leonardo Da Vinci

Gerçek, zamanın tek kızıdır.

Leonardo Da Vinci

Hayata değer vermeyen onu hakketmemiştir.

Leonardo Da Vinci

İyi insanlar için öğrenme arzusu doğaldır.

Leonardo Da Vinci

Kendinden şüphe etmeyen sanatçı, bir yere varamaz.

Leonardo Da Vinci

Küçük bir hakikat, büyük bir yalandan iyidir.

Leonardo Da Vinci

Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.

Leonardo Da Vinci

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz.

Leonardo Da Vinci

Sevgili seven tarafından algılandığı şekliyle çizilir.

Leonardo Da Vinci

Su doğanın yakıtıdır.

Leonardo Da Vinci

Üreme faaliyeti ve bununla bağlantılı olan her şey o kadar iğrençtir ki insanlar hoş yüzler ve duygusal eğilimler de olmasa kısa sürede yok olacaktır.

Levent ARSLAN

Çalışanların akademik kariyerlerini sürdürmeleri, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasını ve gelişmeyi sağlar.

Lewis MUMFORD

Tutucular geleceğe, iyimserler ise geçmişe karşı kötümserdirler.

Lin YUTANG

Nasıl ki bir odadaki boş yerler onu oturulabilir kılıyorsa, kısa tatiller de hayatı çekici kılar.

Llloyd GEORGE

Bir insanın büyüklüğü, çenesinden yukarıya bakılarak ölçülür.

Lloyd GEORGE

Dünyanın en tehlikeli şeyi, bir uçurumu iki adımda aşmaktır.

Lord ACTON

Güç insanı bozar. Mutlak güçse insanı mutlak bozar.

Lord BEAVERBROOK

Dünyanın en zengin adamı olabilirsin ve yaşayan en başarılı insan olabilirsin ama sağlığın bozulduğunda çok mutsuz bir hale gelirsin.

Lord TENNYSON

Hiç hata yapmamış insan, en büyük hatayı yapmış demektir.

Louis Pasteur

Şans, bilen kafalara yardım eder.

Lucius Annaeus Seneca

Bütün zulümler, zayıflıktan doğar

Lucius Annaeus Seneca

Cüce, dağa da çıksa cüce; dev, kuyuya da girse devdir.

Lucius Annaeus Seneca

En güçlü insan kendisi üzerinde gücü olandır.

Lucius Annaeus Seneca

Herkes bir şeyden hoşlanmaz ki. Kimi gider dikeni koparır, kimi gülü.

Lucius Annaeus Seneca

Seyahat etmek ve yer değiştirmek zekaya güç katar.

Lucius Annaeus Seneca

Zenginliğe giden en kısa yol, zenginliği küçümsemeden geçer.

Ludwig TIECK

Tembellik, bütün ahlaksızlıkların başlangıcıdır.

Luis Noboa NARANJO

Hayatı rüyanız, umudunuz ve başarıya erişme hedefiniz olmadan yaşamayın.

Lung YUTANG

Ölüm demokratik bir müessesedir. Her şeyi; serveti, kudreti, şeref ve alçaklığı bir eder.

M. K. SONI

Her gününüz aynı olmayacaktır. Kötü bir gün için irikim yapın. Siz artık çalışmadığınızda, birikiminiz sizin için çalışacaktır.

Madame de Deffand

Bazı kimseler merdivenin tepesine kadar eriştiklerinde, onun yanlış duvara dayanmış olduğunu keşfederler.

Mahathir MUHAMMED

Seyahat zihninizde yeni ufuklar açar.

Mahatma Gandi

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi.
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Maksim GORKİ

Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemezsin.

Malcolm S. FORBES

Başarısızlık, ondan öğrendiğiniz sürece başarıdır.

Malcolm S. FORBES

Elindeki güç nedeniyle baştan çıkan insan, kısa bir süre sonra baş olmaktan çıkar.

Marcel LENOIR

Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil.

Marcel PROUST

Keşif gezisine çıkmak yeni manzaralar aramak değil, yeni gözler edinmektir.

Marcus AURELIUS

Mutlu yaşam çok az şeye bağlıdır.

Marcus BUCKINGHAM

Sürdürülebilir bireysel başarı için bilmeniz gereken tek şey var: Yapmaktan hoşlanmadığınız şeyi bulun ve onu yapmaktan vazgeçin.

Marcus BUCKINGHAM

Şartlar ne olursa olsun, mükemmel bir yöneticinin yapması gereken ilk iş, karşısındaki kişiyi düşünmek ve onun başarısına katkıda bulunmak için gereken her türlü düzenlemeyi yapmaktır.

Marcus Porcius Cato

Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.

Marcus Terentius Varro

Senden iyilere yerini vermesini bil.

Marcus Terentius Varro

Yolculuğun en uzun bölümü kapıdan çıkmaktır.

Marcus Tullius Cicero

Cesaretin ölçüsü, ölmek değil, yaşamaktır.

Marcus Tullius Cicero

Dostluk akrabalığın üzerindedir, zira iyi niyet akrabalıktan koparılabilirken dostluktan koparılamaz; nitekim iyi niyet ortadan kalktığında dostluğun adı da kalmaz, akrabalığınki ise devam eder.

Marcus Tullius Cicero

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.

Marcus Tullius Cicero

Erdemin armağanı onurdur.

Marcus Tullius Cicero

Geçmiş sıkıntıları hatırlamak insana keyif verir.

Marcus Tullius Cicero

Istırap çekmemiş olmak, ne büyük felakettir.

Marcus Tullius Cicero

Ruh gülmeyle yenilenir.

Marcus Tullius Cicero

Tutumluluk tüm erdemleri içinde barındırır.

Margaret MEAD

Kendini bir amaca adamış küçük bir grup insanın dünyayı değiştirebileceğinden hiçbir zaman şüphe duymayın. Aslında, dünyayı değiştirebilen tek şey budur.

Mario ANDRETTI

Eğer her şey kontrol altında gibi görünüyorsa, o zaman yeterince hızlı gitmiyorsunuz demektir.

Mark Twain

Başınızı belaya sokan bilmedikleriniz değildir. Tam tersine bildiğinizden emin olduklarınızdır.

Mark Twain

Bilmedikleriniz başınızı derde sokmaz. Esas sorun, çok iyi bildiğinizden emin olduğunuz bir şeyin bildiğiniz gibi olmadığı durumunda ortaya çıkar.

Mark Twain

En asil element, “Su”dur.

Mark Twain

Güzel bir övgü ile iki ay yaşayabilirim.

Mark Twain

Mizaç, pek çoğumuzun başını derde sokan şeydir. Gurur ise içine girdiğimiz beladan çıkmamıza engel olan.

Marshall Bruce Mathers III

Sahip olmak istediklerinizin tümünü bir seferde elde etmeniz için sadece tek bir şansınız olsaydı; bunu yakalar mıydınız, yoksa kaçmasına izin mi verirdiniz?

Martin Luther King

İlk adımınızı inançla atın. Tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz, yeter ki siz ilk adımı atın.

Martin Luther King

Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ancak bu arada, çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeşçe yaşamayı.

Martin Luther King

Oraya sizinle birlikte ulaşamayabilirim ama gözlerim zaferi gördü.

Martin SELIGMAN

Son 20 yılda psikolojideki en önemli buluş, insanların kendi düşüncelerini seçebilmesidir.

Mary Baker EDDY

Yalan, ölümlü; doğru, ölümsüzdür.

Mary Caroline RICHARDS

Çanak kırıldıktan sonra geriye ne kalacağını merak ediyorum.

Mary ENGELBREIT

Bir şeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan, ona olan bakış açını değiştir.

Mary OLIVER

Söyleyin bana, elinizdeki biricik ve çok değerli hayatınızda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Matthew FOX

Evren, ilahi rahimdir.

Matthieu RICARD

Yeryüzünü tanığım kabul ediyorum.

Max PLANCK

Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddi şekilde meşgul olan herkes, ilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: İman et!

Max PLANCK

İman, ilim adamının vazgeçemeyeceği bir vasıftır...

Max PLANCK

Zamanın rüzgarı hangi yönden eserse essin, sadece bilimin gerçeğine hizmet etmek esastır.

Max STIRNER

Büyükler neden büyüktür bilir misiniz? Biz dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım.

Mechthild von Magdeburg

Gerçekten bilge olan kişi, tüm yaratıkların önünde eğilir.

Mehmet Akif ERSOY

İnsan iki şeyi bilmelidir: bir haddini bir de hesabını.

Mehmet Akif ERSOY

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası; dostunun yüz karası ve düşmanının maskarası.

Mehmet ÖZ

Akıllıca çalışmak, bir sorunu çözmeye çabalamadan önce tanımlamak demektir.

Mehmet ÖZ

Başarı azimle gelir; zorlukları aşma, büyük resme bakma, iyi alışkanlıkların otomatikleşmesi için başlangıçta çok çalışma kararlılığıyla.

Mehmet ÖZ

Doğru yola çabucak geri döndüğünüz sürece, yanlış yolda çok uzun süre gitmezsiniz.
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Mehmet ÖZ

Gerçekte şişmanlık, başarısızlıktan kaçış yoludur, çünkü onu bahane ederek rekabete girmez ve hayatla yüzleşemeyiz.

Mehmet ÖZ

Gerekler her zaman gerçeklerle örtüşmez.

Mehmet ÖZ

İnsanlar doğru miktarda kilo alıp koruyacak şekilde yaratılmıştır. Burada asıl nokta, fabrika ayarlarınızı keşfetmektir.

Mehmet ÖZ

Mükemmellik imkansızdır. Mükemmellik peşinde koşulduğunu gösteren işaret, bir iş bitirilmeden diğer işin planlanmasıdır.

Mehmet ÖZ

Pratik mükemmeliyeti getirir.

Mehmet ÖZ

Stres, endişe ve depresyon ne kadar yüksek seviyede olursa, aşırı kilolu ve obez olma olasılığı o kadar yüksektir.

Mencius

Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama "BÜYÜK ADAM" denir.

Meral İNCİ ZAİM

Tek adam değil çok sesli ve ortak akla dayalı demokratik bir yapı önemlidir

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Akıl bir kuzu, nefs bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefs aklı yer.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem kendini.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah da onu başkasına muhtaç etmez.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Bir mum diğer bir mumu tutuşturduğunda ışığından hiç bir şey kaybetmez.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Cennetin mimarı bilim, cehennemin mimarı cahilliktir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Dışarıda değil, aradığını kendi içinde ara.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Dilini terbiye etmeden yüreğini terbiye etmeli insan; çünkü yürekte ne varsa dilden de o çıkar.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Ey insan, sen görünüşte maddi varlığınla küçük bir alemsin fakat manen gerçek varlığınla büyük bir alemsin.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Fakire verilen, daha onun eline geçmeden Allah'a ulaşır

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Gel de birbirimizin kıymetini bilelim. Çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Her şeye doğru demek aptallıktır; her şeye yanlış demek de zorbalıktır !

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Herkes bardağına göre denizden su alabilir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

İçindeki kapıyı çal, başka kapıyı değil.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar! Herkeste kusur görür, kendine kör bakar! Bil ki; neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar!

Mevlana Celaleddin-i Rumi

İnsanın değeri, aradığı şeydir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Kanaatten hiç kimse ölmedi. Hırsla da hiç kimse padişah olmadı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya o atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah'a bu zannı sebebiyle ulaşamaz.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Kıymet bilmek; kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken sımsıkı sarılmaktır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Kimine su olacaksın, kimine sel. Kimine mum olacaksın, kimine volkan. Ama kimseye kul olmayacaksın.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Korkacağın insan, elbisesi kirli olan değil, düşüncesi kirli olandır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doluyken, yerin üstündeki bu gösteriş de neyin nesi oluyor acaba.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin! Dua et Rabbim seni terk etmesin! İşte O terk ederse, gerçekten bitersin!

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Ölüm geldiğinde; mal gider, mülk gider, eş gider, dost gider. Ama, iman, kabre bizimler beraber girer.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Sabır öyle bir iptir ki, sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Sen Allah'a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Seni iki şey anlatır: Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken sergilediğin tavır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Suskunluğum asaletimdendir. Elbette her lafa verecek cevabım vardır. Önce lafa bakarım laf mıdır diye, sonra bir de söyleyene bakarım adam mıdır diye.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Şunu unutma evlat; Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda asla bulunmaz.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki; şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım.

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Zannetmeden önce öğren, Yargılamadan önce anla, Yaralamadan önce hisset, Konuşmadan önce düşün.

Michael Chaim MARKOVITZ

Kalkınmanın ve gönencin altyapısı eğitimdir.

Michael CRICHTON

Enformasyon toplumunda kimse düşünmüyor. Kağıdı ortadan kaldırmak istiyoruz ama gerçekte düşünceyi ortadan kaldırıyoruz.

Michael JOESPHSON

Bir insan, kesinliklerle başlarsa şüpheyle bitirir. Ancak şüpheyle başlamaktan hoşnutsa, kesin bilgiye ulaşır.
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Michel De Montaigne

Başkaları için yaşamayan, kendisi için de yaşamaz.

Michel De Montaigne

En çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir.

Michel De Montaigne

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse aklından şikayetçi değildir.

Michel De Montaigne

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılamaz.

Michel De Montaigne

Yaşlanmamın, yüzümden çok aklımda buruşukluklar yaratacağından korkarım.

Miguel de Cervantes

Akıllı adam bütün yumurtalarını bir sepete koymaz.

Miguel de Cervantes

Her parlayan altın değildir.

Mike DITKA

Başarı, kalıcı değildir. Başarısızlık da ölümcül değildir.

Mike McCalister

Şirketin gündelik operasyonel gereksinimleri ile inovasyon gündeminiz arasında bir denge kurmak için bu iki tarafta bulunan insanların birbirlerinden gece ve gündüz kadar farklı olduklarını anlamalısınız.

Mirza TAZEGÜL

Çay ocakta, yemek közde, söz kağıtta, insan hayatta demlenir.

Mirza TAZEGÜL

Yürekli konuşmak, yürekli davranıp yürekli yaşamak; dostlara ferahlık, düşmanlara darlık verir. Çekene sevinç, çekemeyene azap verir.

Mme Dorothee DELUZY

Düşmanı bağışlamak, dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Moliere

İnsanların çoğu hastalıktan değil, uygulanan tedaviden ölür.

Moliere

Kuşkular, en kötü gerçekten daha zalimdir.

Molla Penah VAKIF

Gözüm, gözünüzden ırak olsa da gönülden gönüle yollar görünür.

Molly SARGENT

Bu yıl, otomobilinize yaptığınız yatırım kadar kariyerinize de yatırım yaptınız mı?

Montesquieu

Bir tek kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir

Montesquieu

Dalkavuğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha verimli olursa o ülke batar.

Montesquieu

İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.

Muhammed İKBAL

Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik yararsızdır.

Muhtaru'l Ehadis

Nice ibadet eden cahil, nice ilim sahibi facir vardır. İbadet edenlerin cahilliklerinden, alimlerin facirliklerinden sakının.

Musa bin Meymun

Hayırseverlik bir nimettir ve hepimizin yapması gerekir. Bunun en güzel biçimi, yoksul bir insanın onurla ve etrafına faydalı olacak şekilde hayatını kazanmasını sağlamaktır.

Mustafa GÜNGÖR

Başarı hataları, başarısızlık yetenekleri gizler.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdın mı iş kendi kendine yürür.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır…

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bence dikdatör başkalarının iradesine ram edendir. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için ne yapacağız onları söyleyiniz.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bir şahsın, memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelenler için çalışmaktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bir ulusun yükselmesi de gerilemesi de eğitimin ulusal olup olmaması ile ilgilidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bütün ümidim gençliktedir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela hassasiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Değerini ve aklını kullanan bir odu için mevzinin de mevkinin de bir önemi yoktur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Doğru düşünmeyi biliyorsan ve doğru bir şey yapmak yolunda isen, mutlaka başarırsın.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Doğruyu söylemekten korkmayınız.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedekar ve muhteşem unsurlarıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Dünyayı soymadığımız için yoksuluz.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Egemenlik verilmez, alınır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Eğitim bir ulusu; ya özgür, bağımsız, ünlü büyük bir toplum olarak yaşatır ya da yoksulluk ve tutsaklık içinde bırakır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi anlamış bir gençliğe tevdi edeceğimden dolayı çok memnunum ve mesudum.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Güçsüz beyinler, zayıf gözler, gerçeği kolayca göremezler.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Hayatta en gerçek yol gösterici, ilimdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.
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Mustafa Kemal ATATÜRK

İstediğim her şeyi yaptım. Çünkü, yapamayacağım şeyi istemedim.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Kültür; okumak, anlamak, görebildiğinden anlam çıkarmak, etkilenmek, düşünmek ve zekayı eğitmektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Manidar başarılar, bütün ulusun iş birliği sonucunda gelir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafirdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin nimetlerinden yararlanmak, artık mutlu ve müreffeh yaşamak benim milletimin de hakkı.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa, orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Öğretmenler! Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir

Mustafa Kemal ATATÜRK

Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı Ulusal Egemenliktir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Tarih bir ulusun kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk çocuğunu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk milletinin tabiatına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı kutsaldır. O sonsuza kadar güven altında olmalı ve korunmalıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Uygar olmayan insanlar, uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yaşamın her türlü çalışma aşamasında olduğu gibi özellikle öğretim aşamasında disiplin başarının temelidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yolunda yürüyen yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görebilmesi gerekir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Zafer, "Zafer benimdir." diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım..." diye başlayarak sonunda "Başardım." diyebilenindir.

Mustafa MENTEŞ

Gereksinim duyulan makine değil iş modelidir. Doğru iş modelini de kuracak olan insandır.

Mustafa MENTEŞ

Türkiye'nin daha geniş bir coğrafyada etkin olması için ekonomik aktörlerin rekabetçi bir yapı ile küresel ekonomiye eklenmeleri, hem teknoloji hem de değer yaratmaları bir zorunluluk.

Mümin SEKMAN

Başarıncaya kadar her başarı hayaldir.

Mümin SEKMAN

Başkalarının kafasındaki siz, imajınızdır. Sizin kafanızdaki siz ise gerçeğinizdir.

Mümin SEKMAN

Bu dünyada başarı, bilenlerin değil yapabilenlerindir. Yapabilmek için yapmaya başlamak gerekir.

Mümin SEKMAN

Hayatın dört işlemi vardır: Başarı insanı toıplar. Başarısızlık ekslitir. Aşk çarpar. Ayrılık böler. Geriye sadece sen kalırsın.

Mümin SEKMAN

İnsanları kader karşılaştırır, karakterleri yakınlaştırır, kararları anlaştırır.

Mümin SEKMAN

Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, kötü olan her şeyin bir sonu var. Kötü haber, iyi olan her şeyin bir sonu var.

Mümin SEKMAN

Siz kendinizi başarılı yapmazsanız, kim sizi başarılı yapar ki?

Mümin SEKMAN

Yaşamadan öğrenilmez felsefesi, öğrenmeden yaşamayı seçenlerin ideolojisidir.

Nabi

Sana takdir olunmamış rızık eline geçmez. Sana ayrılmış olan da asla başkasına gitmez.

Napolyon Bonapart

Anneler bile elleriyle bebeği, öbür elleriyle dünyayı sallarlar.

Napolyon Bonapart

Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır.

Napolyon Bonapart

Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir.

Napolyon Bonapart

Kabiliyet, fırsat olmazsa çok az işe yarar.

Napolyon Bonapart

Lider, umut taciridir.

Napolyon Bonapart

Savaş sanatı karmaşık manevralar gerektirmez; en iyisi en basit olanıdır ve sağduyu her şeyin temelidir. Buna bakarak generallerin neden büyük hatalar yaptığı sorulabilir. Bunun sebebi, zeki olmaya çalışmalarıdır.

Napolyon Bonapart

Seninle aynı fikirde olmadıklarını söyleyenlerden korkma, seninle aynı fikirde olmayıp bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork.

Neale Donald Walsch

Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir.

Neale HURSTON

Araştırma, formüle edilmiş meraktır. Bir amaç eşliğinde eşeleyip kurcalamaktır.

Nelson

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz övün. Cehaletiniz ve saldırganlığınız görünsün istiyorsanız sövün.

Nezih KULETİN

Oluşturucu zeka "Bundan daha iyisi bulunamaz!" denilen her şeyi yeniden ve insanlığın yararına olabilecek bir biçimde tekrar bulabilir.
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Nicola TESLA

O kadar cahilsiniz ki; dininiz var diye ahlaka ihtiycaınız kalmadığını sanıyorsunuz.

Nicolas CHAMFORT

Fırsat dediğin insanın kapısını iki kere çalmaz.

Nurullah ATAÇ

Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.

Oliver CROMWELL

Seyahat, kimseye nereye gittiğini bilmeyenler kadar yarar sağlamaz.

Oliver REICHENSTEIN

Her şeyin bir arayüzü vardır. Arayüzleri biçimlendirmek, nesnelerin karakterini çizmektir.

Oliver Wendhell HOLMES

Bir adamın zihni, yeni bir fikirle genişlediği zaman bir daha asla eski boyutlarına dönmez.

Oliver Wendhell HOLMES

Güveninizi para değil paranızı güvenli bir yere koyun.

Oprah WINFREY

Bir sürü insan sizinle limuzine binmek ister. Onların arasından limuzin çalışmadığında sizinle otobüse binecek olanları seçmelisiniz.

Oscar Wilde

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen insandır.

Oscar Wilde

Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir. Çoğu insan sadece var olur.

Ovidius

Ceza kaldırılabilir. Suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar.

Owen MEREDITH

Cezalandırmak insana, bağışlamak Tanrı'ya vergidir.

Ozan KÖSEOĞLU

Teknoloji yatırımında ön plana çıkan üç etken: Teknoloji, İnsan ve İş Süreçleri.

Ömer DİNÇKÖK

Bütün yatırımların, büyümenin ve bir değer yaratmanın ilk koşulu, tasarruf etmekten geçiyor.

Ömer Hayyam

İçin temiz olmadıktan sonra hacı-hoca olmuşsun kaç para! Türban, takke, çarşaf, sarık; Tanrı kanar mı bunlara be alık!

Ömer Hayyam

Niceleri geldiler, neler istediler. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen de hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler.

Ömer Hayyam

Sırtından vurana kızma! Güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana darılma! İnsan yerine koyan yine sensin.

Ömer SEYFETTİN

Başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense, kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim.

Özdemir ASAF

Dost gerçekleri, düşman işine geleni, deli ağzına geleni, aşık içinden geçeni söylermiş.

Özgür TURAN

İnsan beyni öyle mucizevi bir şey ki, en derinlerde bir yerlerde neye inanırsa onu rahatlıkla gerçekleştirebilecek güçte.

Paolo LUGARI

Medeniyet, insanoğluyla su arasında bitmeyen bir diyalogdur.

Paul ARDEN

Makul bir insan mısınız? Çoğu insan makuldur ve bu yüzden de makul sonuçlar alır.

Paul GASCOIGNE

Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.

Paul JOHNSON

Başarı arayışını diğer insanların en geniş anlamda ihtiyaçlarıyla uyumlu kılmak için ahlak ilkelerine riayet edilmesi gerekir.

Paul JOHNSON

Başarılı bir insanın mutluluğu faydalı, memnuniyet verici ya da güzel bir şey üretmekle bulması yüksek bir ihtimal.

Paul JOHNSON

Faydalı, iyi kazandıran ve güvenli iş imkanları yaratabilen bir iş adamı iki kere hayır duası alır. Hem geçimini kazanmasını sağladığı kişiden hem de daha güvenli hale getirdiği toplumdan.

Paul JOHNSON

İşadamının yapması gereken şey işinin, yöntemlerinin, sağladığı ürünlerin/hizmetlerin ahlaka karşı olmamasını sağlamaktır.

Paul JOHNSON

Servet, şöhret ve başarı peşinde sadece bunlara ulaşmayı amaçlayarak koşmamalıyız. Mutluluğu yakalama şansımız olmasını da istiyorsak bakışımız daha yukarılara, ötelere uzanmalı.

Paul JOHNSON

Yerinde daha önce hiçbir şeyin olmadığı bir şeyler (gerçek, gözle görülebilir, meyve veren ve üretken bir şey) yapmak, insan içgüdülerinin en derin ve en sağlıklılarından birinin güzel bir ifadesidir.

Paul KRUGMAN

Bence ekonomi biliminin yoldan çıkmasının nedeni, ekonomistlerin matematiğin görünüşteki o etkileyici güzelliğini ve cilasını gerçek sanmasıdır.

Paul TILLICH

İnayet bizi, büyük bir acı ve huzursuzluk çektiğimiz zamanlarda bulur.

Paul VALER

Hiç yanılmamış olan büyük bir tehlike karşısındadır.

Paulo COELHO

Hayatta acı çekmek ve yenilgiye uğramak da vardır. Bundan kimse kaçamaz. Ama düşlerimiz uğrunda verdiğimiz mücadelelerde kimi çarpışmaları kaybetmek, ne uğurda savaştığımızı hiç bilmeden yenilgiye uğramaktan iyidir.

Peter Ferdinand DRUCKER

Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar.

Peter Ferdinand DRUCKER

Bilginin verimi, bir ülkenin, bir sanayinin, bir şirketin rekabet edebilirlik durumu açısından giderek en önemli faktör durumuna gelecektir.

Peter Ferdinand DRUCKER

Çevrenin korunabilmesi için ekolojiyle ilgili yasalara ihtiyaç vardır.

Peter Ferdinand DRUCKER

Değer yaratan iki faaliyet vardır: Yenilik ve pazarlama. Geriye kalan her şey maliyettir.

Peter Ferdinand DRUCKER

Dünya artık emek dolu, malzeme dolu, enerji dolu değildir; bilgi dolu olmaktadır.

Peter Ferdinand DRUCKER

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.

Peter Ferdinand DRUCKER

Kültür stratejiyi kahvaltıda yer.

Peter Ferdinand DRUCKER

Pazarlamanın amacı satışı gereksiz kılmaktır.

Peter L. BERNSTEIN

Tek kelimeyle, geleceğin bize neler getireceğini bilmiyoruz.

Peter SENGE

Öğrenen organizasyonlar, insanların kendi gerçeklerini ne şekilde belirlediklerini ve nasıl değiştirebileceklerini öğrendikleri yerlerdir.

Peter SHUTZ

Karaktere iş ver. Yeteneği eğit.

Philip SLATER

Rastlantı, ciddiye almadığımız bir eğilimdir.

Phineas FLETCHER

Aşkın dili gözlerdedir.

Pisagor

Cahil ile tartışmaktansa sesiz kalmak daha iyidir.
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Platon

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Platon

Batıl itikat, zayıf kafaların dinidir.

Platon

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Platon

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Platon

En önemli ve büyük zafer, insanın kendini fethetmesidir; kendi tarafından fethedilense tümü içinde en utanılacak ve değersiz olandır.

Platon

Gücün haklı çıktığı yerde, adalet bekleme. Güce tapan insanların olduğu yerde Huzur bekleme.

Platon

Kendini yönet ki, dünyayı yönetecek gücü kendinde bulasın.

Platon

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

Platon

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük işler gelmeyenlerdir.

Platon

Matematik bilmeyen bu kapıdan içeri hiç girmesin.

Platon

Nazik olun, zira karşılaştığınız herkes büyük bir savaş veriyor.

Platon

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol

Publilius SYRUS

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar.

Publilius SYRUS

Zafer kazandığı zaman kendini de yenen iki defa başarı kazanmış demektir.

Rabindranath Tagore

Güneşi kaçırdım diye gözyaşı dökenler, yıldızları da göremezler.

Rabindranath Tagore

Tehlikelerden korunmak için değil, karşınıza çıktığında üstesinden gelecek güce sahip olmak için dua edin.

Rahibe Teresa

İnsanları yargılarsan, onları sevmeye zaman bulamazsın.

Ralph Waldo Emerson

Eğer bir esirin boynuna zincir geçirirsen, bir ucu kendi boğazının etrafına sarılır.

Ralph Waldo Emerson

Hayatın olduğu her yerde tehlike de mevcuttur.

Ralph Waldo Emerson

Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler.

Ralph Waldo Emerson

Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

Ralph Waldo Emerson

Yolun seni götürdüğü yere değil, hiçbir yolun olmadığı yere git ve kendi izini bırak.

Rana ERKAN

Müzik, insanların seçimlerini çok net yaptıkları rafine bir tercih.

Raymond CARVER

Niçin sadece gerçeği söylemeyelim ki?

Raymond Hull

Kendini herkese uydurmak için yontmaya kalkanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Amaçlarını ve ideallerini yitirenler, geleceklerini de yitirirler.

Rene Descartes

“Var” olan her şeyin “Yok” olandan gelmesi imkansızdır!

Rene Descartes

Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır.

Rene Descartes

Aldatmaz” olduğu için Tanrı’nın bildirdiği doğrudur!

Rene Descartes

Benim bilgime güvenin! Bu bilgiler gerçekliği kanıtlar! Kanıtlamak düşünmeyi gerektirir!

Rene Descartes

Düşünüyorum... Öyleyse varım...

Rene Descartes

Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et!

Rene Descartes

Erdem, düşünce ölçüsünü kullanmaktır! İyi sandığımız şeyleri işlemekte gösterdiğimiz karardan ibarettir!

Rene Descartes

Felsefe bir bilimdir ve onu kesin bir bilim yapmak için geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir.

Rene Descartes

Hüznün ve kederin yanında daima kin vardır!

Rene Descartes

İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir; asıl mesele onu iyi kullanmasını bilmektir.

Rene Descartes

İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir

Rene Descartes

Önemli olan “akıllı olmak” değil, aklı “yerinde” ve “zamanında” kullanmaktır.

Rene Descartes

Plansız çalışan kimse, haritasız hazine arayıcısına benzer.

Rene Descartes

Sevgi, sağlığa yararlı; nefret, zararlıdır!

Rene Descartes

Seyahat neredeyse başka yüzyıllardan insanlardan insanlarla konuşmak gibidir.

Rene Descartes

Şüpheyi, asla işlerimizi sevk ve iradede kullanmamalıyız!

Rene Descartes

Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve O’nun “aldanmaz” ve “aldatmaz” olması inancı, Vahiy’in temelini oluşturur.

Rene Descartes

Tanrı’nın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir!

Rene Descartes

Unutma! Sana ışık tutanlara sırtını dönersen, göreceğin tek şey kendi karanlığındır!

Richard BRANSON

İnsanların hatalarının peşinde koşmamamlısınız; insanların yaptığı iyi şeyleri aramalı ve bunları övmelisiniz.

Richard D'Aveni

En bereketli sorular, insan zihnini olası gelişmeler evrenin henüz dokunulmamış değerli köşelerine yönlendirerek, daha önce keşfedilmiş olanlardan açıkça farklı olasılıklar kümesine odaklayan sorulardır.
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Richard D'Aveni

Fikirlerin ayıklanmasıyla ilgili görevleri kesinlikle ertelemeyin. Hemen ve orada başlayın.

Richard FARSON

Her şey tasarımdır.

Richard KARLGAARD

Popülist kartını oynamak ile sınıf kartını oynamak iki ayrı şey ve ikincisini oynamak Amerika'da büyük bir hata.

Richard KARLGAARD

Verimin artmasını ve akıllı çalışmayı mümkün kılan şey sermaye ve yaratıcılıktır.

Richard Loyd JONES

Bir maytap, ampulden daha parlak ışık verebilir. Ama onu sokağınızı aydınlatmak için kullanamazsınız. Çünkü, yeterince uzun süre yanmaz. Başarı için; kalıcılık, parlaklıktan daha gereklidir.

Richard Red Deupree

Bize yalnızca binalarımız ve markalarımızı bırakıp, çalışanlarımızı elimizden alırsanız şirket başarısızlığa mahkum olacaktır.

Roald AMUNDSEN

İşlerini düzen içinde yürütenler zafer kazanacaklardır; insanlar buna şans derler. Doğru zamanda gerekli tedbiri almayı ihmal edenler ise yenilgiye mahkumdurlar; buna ise şanssızlık derler.

Robert ALTMAN

Bir yönetmenin rolü, oyuncuların kendi başlarına gerçekleştirebileceklerinden ve hayal ettiklerinden daha fazlasını ortaya koyabilecekleri bir ortam yaratmaktır.

Robert BAGGIO

Dünün hataları, yarının deneyimleridir

Robert BOSCH

Çok param olduğu için çok maaş vermiyorum; çok maaş verdiğim için çok param var.

Robert BROWNING

Gerçek, insanın içindedir.

Robert GOIZUETA

İşinizi gelecek 10 yılda, geçmiş 10 yılda yaptığınız biçimde yaparak başarılı olacağınızı sanıyorsanız deli olmalısınız. Başarmak için şu anı altüst etmelisiniz.

Robert Green INGERSOLL

Parasını dilenci gibi harcayan bir kral olacağıma, parasını kral gibi harcayan bir dilenci olurum, daha iyi.

Robert KIYOSAKI

Önemli olan, ne kadar para kazandığınızdan ziyade bu paranın ne kadarını sonraki nesiller için sağladığınızdır.

Robert LEMBLE

Bütünüyle onaylama, reddetmenin kibar biçimidir

Robert Louis STEVENSON

Herkes bir şey satarak yaşar.

Robert NOYCE

Aradığınız şeyi bulamayabilirsiniz, ama yerine aynı derecede önemli başka bir şey bulabilirsiniz.

Robert R. UPDEGRAFF

Yaşadığınız sıkıntılardan şikayet etmeyin zira bugünkü kazancınızın yarısından fazlasını onlara borçlusunuz.

Robert SCHUMAN

Dünya barışı ancak onu tehdit eden tehlikelerin üstesinden gelebilecek güçte yaratıcı çabalarla korunabilir.

Robertson DAVIES

Kişi kendi gizemini daima kendi masumiyeti pahasına öğrenir.

Ron LEWIS

Uzun dönemli tasarrufu teşvik etmek için hiçbir zaman erken değildir.

Ron SERINO

Özgürce seçildiğinde, disiplin mutlak özgürlüktür.

Ronald E. OSBORN

Yapmış olduğun şeylerin üstünde bir şey yapmadıkça hiçbir zaman büyüyemezsin.

Roseanne

Size kimse güç veremez. Gücü, siz elde edersiniz.

S. A. Helpi

Büyük insan dinlemeyi bilendir.

S. JOHNS

Bir işi en zor yanından düşün ki, yaparken zorluk çekmeyesin.

S. M. POWER

Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu, uyanmaktır.

Sabih KANADOĞLU

En renkli düşünceler, özellikle en keskin yön değiştirenler tarafından üretilir.

Sadi

Akıllılar istediği şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir.

Sadi

Bildiğini yaymayan bilgin, meyvesiz ağaç gibidir.

Sadi

Eteğini düşmanının kanına bulaştıracağına, insanlığın etrafında pervane gibi dolaştır.

Sadi

Hırs ile dünyayı dolaşan kimseye haber ver, insanı kanaat zengin eder.

Sadi

İnsanı iki şey çileden çıkarır: Söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yerde konuşmak.

Sadi

Kısmetine razı olmayan kuldan Cenab-ı Hakk razı olmaz.

Sadi

Sorun cahil olman değil, kendini alim sanman.

Said Nursi

Her söylediğin doğru olacak ama her doğruyu söylemek doğru değildir.

Said Nursi

Kur'an kalplere, kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti arttırır.

Salim MUKADDEM

Aşk, hep sürecek bir iyiliği elinde tutmaktır.

Sally FIELD

Gücünüzün yetebileceği tek şey, yaptığınız şeyi iyi yapmaktır. İşin aslı budur, başka bir şey de sözkonusu değildir.

Sami KARİYO

İnovasyon, bir fikrin alınıp insanlar için değer yaratan ve para kazandıran şekle sokulması kavramıdır. Bunun için bir metodolojiye ihtiyaç vardır.

Samuel JOHNSON

En mutlu insan parasını hem harcayan hem de biriktirendir.

Samuel JOHNSON

Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.

Samuel JOHNSON

Hüzün aylaklığın bir türüdür.

Samuel JOHNSON

Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır.

Samuel MARTIN

Gerçek değer, geldiğinde boşluk dolduran değil, gittiğinde boşluk yaratandır.

Samuel Taylor Coleridge

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır

Samuel Taylor Coleridge

Heves kadar bulaşıcı başka bir şey yoktur.
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Sandor PETÖFİ

Gece ne kadar karanlıksa, yıldız o kadar parlaktır.

Sang H. KIM

Eğer motive edici bütün kabiliyetlerinizi işinizin emrine veriyorsanız, patronunuz yaptığınız işi yapacak kabiliyet ve kimliklerde düzinelerce insan bulabilir, fakat yerinizi dolduracak kimseyi bulamaz.

Sebayi

Tok olan, cümle cihanı tok; aç olan, alemde ekmek yok sanır.

Servet YILDIRIM

Türk halkı sorun çıkaranı ve gerilim yaratanı sevmez. Aksine sorunu çözeni, ortamı yumuşatanı ve güçlü olanı sever.

Sherry Lansing

Sevecek birini bulun ve yaptığınız şeyi sevin.

Sherry Lansing

Teknolojik olanaklar muhteşem ama herkesin hayatındaki en önemli tek şey, bir insanın dostluğudur.

Simone de Beauvoir

Eğer tüm yapabildiğiniz kendinizi idame ettirmek ise, o zaman yaşamak ölmemekten başka bir şey değildir.

Sokrates

Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım.

Sokrates

Bütün bildiğim şey, bir şey bilmediğimdir.

Soren KIERKEGAARD

Akıl azaldığı oranda kaygı da azalır.

Soren KIERKEGAARD

Sevgi, eşit olanları bir araya getirdiğinde neşeyle dolar ama asıl eşit olmayanları denk hale getirdiğinde muzafferdir.

Soren KIERKEGAARD

Yaşam geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır.

Spinoza

Gerçek erdem yaşamı aklın yönetmesidir.

Stephen Jerry WIESNER

Kullanılmayan maddi kaynaklar muhakkak kaybolmuş sayılmazlar; fakat kullanılmayan insani kaynaklar daima yok olmuş demektir.

Stephen Vincent BENET

Gücümüz olduğu için “aklımız da var” zannettik.

Steve FORBES

Bir ülkede serbest girişim patladığında, o ülkenin komşuları tarafından da görülecek ve sessizce taklit edilmeye başlanacaktır.

Steve FORBES

Bütün alım gücünle anlayış al.

Steve FORBES

Büyüme politikaları kurumsallaştırılarak gerçek bir ilerleme sağlanır.

Steve FORBES

Canlı bir orta sınıf, orta vadede, hakiki ve uzun ömürlü bir barışın en temel unsurudur.

Steve FORBES

Hukukun üstünlüğünün ahlaki temelinde yasanın kalabalıkları memnun etmek amacıyla suistimal edilemeyeceği ya da esnetilemeyeceği prensibi vardır.

Steve JOBS

Basitlik karmaşıklıktan daha zor olabilir.

Steve JOBS

Düşünce şeklinizi basitleştirmek için temizlemeniz gerekiyor, bu da çok çaba gerektiriyor ama harcadığınız çabalara değer çünkü bir kez o noktaya vardıktan sonra, dağları yerinden oynatabilirsiniz.

Steve JOBS

Kendi geliştirdiğiniz teknolojileri ve ortalıkta halihazırda bulunan teknolojileri çok iyi harmanlayarak; hem kullanımı kolay, hem görevini yapabilen ve biçem sahibi ürünler/hizmetler oluşturmalısınız.

Steve JOBS

Ya hep istekli olun, ya da hep aptal kalın.

Stewart Lee UDALL

Korkarım ki insanoğlu olarak güç ile büyüklüğü birbirine karıştırdık.

Stirling MOSS

Fırsat olduğunda kasları dinlendirmek iyidir, beyni dinlendirmekse çok tehlikeli.

Sun Tzu

Güç ve kuvvet, yayın gerilişine, karar vermek ise okun atılışına benzer.

Süleyman ATEŞ

Kişi olaylarla boğuşa boğuşa deneyim kazanır ve bu deneyimleri kendisini olgunlaştırır.

Sydney J. HARRIS

En iyi dinlenme, buna vakit olmadığı zamandır.

Sydney J. HARRIS

Pek çok insan harıl harıl çalışmayı biliyor, bir diğer çoğunluk ise en iyi şekilde eğlenmeyi. Ama çok az insan işi eğlenceli hale getirmeyi ya da boş zamanı değerlendirmeyi başarıyor.

Şafii

Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır.

Şah Hatayi

Kamil ile yoldaş olan yorulmaz.

Şarık TARA

Hayatta yardım etmek kolay, yardım talep etmek ve yardım kabul etmek zordur.

Şems

Bazen, akışına bırakmak gerekir; yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları, insanları... Ve bekleyip görmek gerekir sonuçları ...

Şeyh Edeb Ali

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

T. STORM

Günlük işini doğru yapmışsan uyku kendiliğinden gelir.

Talha ÇAMAŞ

Eğer bir marka yaratacaksanız; bir tarafta üretim, diğer tarafta satış ve pazarlama diğer tarafta da tanıtımı güçlü tutmak zorundasınız.

Tanıl KÜÇÜK

Kararlılık, güvenirlik ve tutarlılık uzun soluklu başarıyı ve kalıcılığı getiren en temel değerlerdir.

Tarun KHANNA

İki görüngü arasındaki tamamlayıcı ilişkileri kabullenmek, hızlı değişen bir dünyada rekabet üstünlüğünü ele almak demektir.

Tarun KHANNA

Şirketler kendi iş modellerini her pazarın gerçeklerine uygun hale getirmeli.

Theodor WALKER

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.

Theophrastus

Asıl zafer kazanan, öfkesini yenebilendir.

Thomas Babington MACAULAY

Her şeyi kaybetseniz bile tecrübeleriniz size kalır

Thomas BROWNE

Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yaşayacağız.

Thomas CARLYLE

Amaçsız insan, dümensiz gemiye benzer.

Thomas CARLYLE

Genellikle susmak altın, konuşmak gümüştür derler. Bence o şöyle olabilir; susmak sonsuzluk kadar derin, konuşmak zaman kadar sığ.

Thomas CARLYLE

Zayıf göz en çok parlak nesnelerden hoşlanır.
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Thomas EDISON

Ben, satılamayacak hiçbir şey icat etmek istemem.

Thomas EDISON

Paranızdan tasarruf etmenin en iyi yolu, onu boşa harcamamaktır.

Thomas EDISON

Sıkı çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.

Thomas FRANKLIN

Seyahat akıllı bir adamı daha iyi, akılsızı da daha kötü yapar

Thomas FULLER

Öngörülen tehlike var ise yarısı çoktan önlenmiş demektir

Thomas FULLER

Zenginliğin zevkleri yoksulların gözyaşları ile satın alınır.

Thomas Henry HUXLEY

Hayatın hedefi bilgi değil, eylemdir.

Thomas HOBBES

Serbest zaman, felsefenin anasıdır.

Thomas JEFFERSON

Dürüst bir adam elindeki gücü vatandaşları üzerinde kullanmaktan zevk duymaz.

Thomas Stearns ELIOT

Her şeye şaşırıyorsan ve merak ediyorsan bilgelik yolundasın. Karşındakine merhamet duyuyorsan insanlık yolundasın. Elindekilerle mutlu olmayı başarıyorsan özgürlük yolundasın.

Thomas Stearns ELIOT

Sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin; gülüşünüzün ardındaki kederi, öfkenizin arındaki sevgiyi, sessizliğinizin arındaki nedeni.

Thomas VOLFE

Tembellik ve cehalet o kadar yavaş yürür ki, sefalet ona hemen yetişir.

Thomas WATSON

Başarılı olmak istiyorsanız, başarısızlık oranınızı iki katına çıkarın.

Tim ROBBINS

Aslında galiba basit bir seçim yapılması gerekiyor. Ya yaşamla uğraşın ya da ölmekle.

Timur ÖZDEMİR

Ticaret erbabı hangi işi ne zaman yapacağını ve ne zaman bırakacağını bilme becerisine sahip olmalıdır.

Titus Maccius Plautus

Sevmek de insanca bir şey, affetmek de.

Tom STOPPARD

Her çıkış bir başka yere giriştir.

Tuncel KURTİZ

Arada bir aynaya bakmalı insan; güzel miyim diye değil, insan mıyım diye.

Turgay CİNER

Başarı herkeste olursa sizin başarınız da ancak o zaman tatmin edici olur.

Turgay CİNER

Milyarder olmanın en çok önem verdiğim yanı, mütevazi olmaktır.

Türkan SAYLAN

Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur! Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kalmış olsa bile...

Tzu Hsia

Büyük ve üstün insan üç değişiklik gösterir. Uzaktan bakılınca ciddi yaklaşınca yumuşak görünür. Konuştuğu zamansa sözleri ikna edicidir.

Uğur GAZANKER

Yatırımı yapılmış işleyen bir çarkı hızlandırmak daha kolaydır. Çünkü, fazla para yatırılması gerekmez.

Uğur GÖKBULUT

Her insanın "artık yeter" dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır, ne sabır.

Upanishadlar

Öyle bir şey bil ki onu bilerek geri kalan her şey bilinsin.

Ülkü KUMAŞ

Güzel söz söyleyebilmek için önce güzel düşünmek gerekir.

Vadim ZELENKOV

Bilim, devlet bütçesiyle kendi merakını gidermenin en güzel yoludur.

Vargilius

Gerçekler de gözyaşı döker.

Vefa TARHAN

Uzun vadede ekonominin bağışıklık sistemini her türlü krize karşı güçlendirecek tedbirler alınmalıdır.

Vehbi KOÇ

Kendimize bir hedef tayin etmeliyiz ve o hedefe doğru adım adım ilerlemeliyiz.

Vernon LAW

Deneyim, katı ve acımasız bir öğretmendir. Önce sınavını yapar, sonra dersini verir

Vicki ROBIN

Her şeye sahip olmak için yaşarsanız, elinizdekiler size hiçbir zaman yetmeyecektir.

Victor Emil FRANKL

İçime korku salan tek bir şey var: çektiğim çileye layık olmamak.

Victor Hugo

Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır

Victor Hugo

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Victor Hugo

Kalp boşaldıkça kese dolar.

Victor Hugo

Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık! Ölüm her şeyi yok edecek! Ruhları sevmeyi deneyin!

Victor Hugo

Sevmek inanmanın yarısıdır.

Victor Hugo

Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın

Voltaire

Bir felakete ne kadar önem verirseniz, tesiri o kadar büyük olur.

Voltaire

En iyi, iyinin düşmanıdır.

Voltaire

Gözyaşları, acının sessiz sözleridir.

Voltaire

Küçük insanların büyük gururları olur.

Voltaire

Tanrı'nın insana en güzel hediyesi çalışma zorunluluğudur.

Walter LIPPMAN

Herkesin aynı düşündüğü yerde, hiç kimse fazla düşünmüyor demektir.

Warren BUFFET

Anlamadığım hiçbir şeye yatırım yapmam.

Warren BUFFET

Bugün birileri gölgede oturabiliyorsa, bu, bir başkasının uzun zaman önce bir ağaç dikmesi sayesindedir.

50

Kılavuz (söz)

Kaynak

Söz

Warren BUFFET

Çok zengin birisi çocuklarına herhangi bir şey yapmalarına yetecek ama hiçbir şey yapmamalarını da engelleyecek kadar para bırakmalıdır.

Warren BUFFET

Eğer bir şirketin verilerini ancak bir bilgisayar yardımıyla anlayabiliyorsanız, o şirkete yatırım yapmayın.

Warren BUFFET

Eğer ihtiyacınız olmayan şeyler alırsanız, çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız.

Wendell PHILLIPS

Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.

Wendell PHILLIPS

Dünyadaki en iyi eğitim, hayatta kalmak için verilen mücadeledir.

Wilhelm REICH

Asıl açıklanması gereken, neden aç insanın çaldığı ya da sömürülen adamın grev yaptığı değil, neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir.

Will FOLEY

Dünya kaktüslerle doludur ama hiçbirinin üzerine oturmak zorunda değiliz.

William BLAKE

Deli deliliğinde diretse, bilge olup çıkar.

William CHRUCHILL

Politika, gerçekleri yadsıyıp yalan söylemek değildir, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir.

William Ellery CHANNING

Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır.

William GADDIS

Güç insanları bozmaz, insanlar gücü bozar.

William HARE

Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık da kayığın kendisidir.

William HAZLITT

Özgürlüğe olan aşkımız başkalarını sevmektir. Güce olan aşkımızsa kendimizi sevmek.

William JAMES

İnsanoğlunun en derin ihtiyacı, takdir edilme ihtiyacıdır.

William Makepeace THACKERAY

Geliriniz ne kadar az olsa da birikim yapın. İleride daha fazlasına sahip olacak kişiler birikim yapanlardır.

William SHAKESPEARE

Ancak acıya verdiğim değer kadar değer veriyorum hayata, onsuz edebilirim. Ama namus, benden çocuklarıma kalacağı için, yalnız onu savunacağım ben.

William SHAKESPEARE

Anladığım sözlerindeki öfkedir, sözlerin değil.

William SHAKESPEARE

Antigonus: Bu işi beceremeyen bütün kocaları asarsanız, bir tek uyruğunuz ya kalır, ya kalmaz.

William SHAKESPEARE

Artık iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası burası.

William SHAKESPEARE

Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.

William SHAKESPEARE

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğe erişir, bazılarınınsa büyüklük başına konar.

William SHAKESPEARE

Bir erkeğe yaraşan her şeyi yapmayı göze alabilirim; ama daha fazlasını yapmak erkeklik değildir.

William SHAKESPEARE

Buz kadar lekesiz, kar kadar temiz olsan bile iftiradan kurtulamazsın...

William SHAKESPEARE

Bütün dünya bir sahnedir... Ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu... Girerler ve çıkarlar.

William SHAKESPEARE

Büyüklük dediğin teşekkürle başlar. Bir hiçe ve kusurların kusuruna bakmamaktır, en kusursuz eğlence.

William SHAKESPEARE

Cehalet Tanrı'nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.

William SHAKESPEARE

Cehennem boş, tüm şeytanlar burada.

William SHAKESPEARE

Çocukları iyilik bilmez krallar, erdemli çocuklarını yitirenlerden daha az mutsuz değildirler.

William SHAKESPEARE

Çok defa sadece düşmanlarımıza acırız.

William SHAKESPEARE

Doğayı geliştiren araçlarda, doğanın kendi yarattığı araçlardır ancak; doğaya katkıda bulunduğunu söylediğiniz sanat da, doğanın kendi yarattığı bir sanattır.

William SHAKESPEARE

Dünya bir oyun sahnesidir.

William SHAKESPEARE

Gençlik yalvararak, ödünç alınarak değil, çoğu kez satın alınarak ele geçer.

William SHAKESPEARE

Gerçek, kulübesinde hapsedilen sadık bir köpektir.

William SHAKESPEARE

Gül ne demek? Adı başka olsaydı bu kadar güzel kokmayacak mıydı?

William SHAKESPEARE

Hayat, gelip geçen bir gölgedir.

William SHAKESPEARE

İftira erdemi bile sarartıp, soldurur.

William SHAKESPEARE

İftiranın ağzı kılıçtan keskin olur.

William SHAKESPEARE

İktidar inatçı bir ayıdır, ama burnundan altınla yakalayıp istediğin yere götürebilirsin.

William SHAKESPEARE

İnatçı kişiler başlarına kendi yüzlerinden gelecek belalardan ders almalıdır.

William SHAKESPEARE

İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi.

William SHAKESPEARE

İstenip de, namusa dokunmadan verilebilecek ne varsa isteyin, lütfen (Viola)

William SHAKESPEARE

Kan, kanla değil su ile yıkanır.

William SHAKESPEARE

Karıları ihanet edenlerin hepsi umutsuzluğa kapılsaydı, insanlığın onda biri asardı kendini.

William SHAKESPEARE

Kendinde kötülük işlemek küstahlığını bulan; işlediği kötülüğü inkar edecek kadar küstahlık bulamasın kendinde..

William SHAKESPEARE

Kendini boşuna harcamış olur insan, dilediğine ulaşıp da sevinç duymazsa. Yıktığın hayat kendininki olsun daha iyi, yıkmakla kazandığın yapmacık bir mutluluksa.

William SHAKESPEARE

Kimliğimi ve ne olduğumu başarıyla gizlemem sadece amacıma hizmet etmek içindir.

William SHAKESPEARE

Konuşmanın beceremediğini saf masumluğun susması başarır çoğu kez.
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William SHAKESPEARE

Leontes: Karının dilini tutamadığın için asılmaya layıksın sen.

William SHAKESPEARE

Ne kadar da fakirdir sabrı olmayanlar.

William SHAKESPEARE

Olmuş bitmiş, düzeltilmesi elde olmayan şeyler için acınmakta boştur oysa.

William SHAKESPEARE

Rahatlık, sevgi bağının ta kendisidir; sevginin körpe yüzünü de, gönlünü de değiştirir felaket.

William SHAKESPEARE

Rüyaların yapıldığı maddeden yapılmayız biz ve uykuyla çevrilidir küçücük hayatımız.

William SHAKESPEARE

Sahip olduklarımızı nadiren, eksiklerimizi her zaman düşünürüz.

William SHAKESPEARE

Sinekler neyse yaramaz oğlanlara, biz de oyuz tanrılara. Öldürüyorlar bizi zevkleri için.

William SHAKESPEARE

Tüm dünya bir sahnedir ve tüm erkekler ve kadınlar oyuncuları: Hepsinin de girişleri ve çıkışları olur; ve bir adam kendi zamanında birçok bölümü oynar.

William SHAKESPEARE

Yapmadık demek yapmayacağız demek değildir.

William SHATNER

Eğer parasal konularda tasarruf etmek yanlışsa, doğru olmak zaten istemiyorum.

William Somerset Maugham

Enuzun süren aşk, karşılıksız aşktır.

William Somerset Maugham

İnsanlar sizden eleştiri isterler ama tek duymak istedikleri övgüdür.

William WORDSWORTH

Çocuk, insanın babasıdır.

Winston CHURCHILL

Başkalarını ikna edebilmeniz için öncelikle kendiniz inanmalısınız.

Winston CHURCHILL

Duygularla ilham kaynağı olabilmeniz için özellikle sizin bu duygularla dolup taşıyor olmanız gerekir.

Winston CHURCHILL

İnsanoğlunun gücü hemen her alanda gelişmiştir. Kendisi üzerindeki hariç.

Winston CHURCHILL

Karşınızdakilerin gözlerini yaşartabilmeniz için özellikle sizin gözleriniz yaşarmalıdır.

Woody ALLEN

Başarının yüzde sekseni sadece boy göstermekle sağlanır.

Work Position

Eğer isteklerin için savaşmıyorsan, kaybettiklerin için ağlama!

Wystan Hugh AUDEN

Orada ya kendimizi buluruz ya da ilelebet kaybederiz.

Wystan Hugh AUDEN

Yüz binlerce insan sevgisiz yaşayabildi. Susuz yaşayabilen bir tek kişi bile yok.

Xsentius

İnsanlığın yüzyıllardır öğrendikleri, sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki tek bir kum taneciğinden daha fazla değildir.

Yahya Kemal BEYATLI

Siyasette doğru, her zaman biraz geç söylenir.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

Bizi pişiren ızdıraptır, gezip görmek değil.

Yavuz Sultan Selim

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye ve korkaklık ölüme götürür.

Yılmaz ÖZTUNA

Zeka başka, akıl başkadır. Akla dönüşemeyen zeka, insanın başına bela açar.

Yunus Emre

Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen

Yunus Emre

Elini kır, ayağını kır ve dahi boynun kır ama gönül kırma! Gönül kıranın abdesti tutmaz! Namazı olmaz ...!

Yunus Emre

Kara toprağın altında, gül derer elleri gördüm.

Yunus Emre

Küçük insanlar dengini; büyük insanlar kendini arar.

Yunus Emre

Üzenlerin üzüldüğü vakit de gelir.

Yunus Emre

Yaratılanı hoşgör, yaratandan ötürü.

Yücel KAMÇEZ

Her araç, onları doğru ve etkin kullanmayı bilen insanların elinde bir anlama kavuşur.

Yücel KAMÇEZ

Pozitif bilimlere inancı olan, yaptığı her işi dünya ölçeğinde karşılaştırabilen ve değerlendirilmesini yapabilen ciddi bir insan kaynağına gereksinim vardır.

Yücel KAMÇEZ

Yenilikçilik, iddia ya da niyetle değil bilgiyle hayat bulan bir çabadır.

Zeki ALASYA

Çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Ama en önemlisi iyi insan olmaktır.

Zeki ALASYA

Doğru şeyler yapmışsanız ölmüş gibi olmuyorsunuz, bunu giderek anlıyorum.

Zeki MÜREN

Hayatta nefret ettiğim üç şey: Riya, yalan ve nankörlüktür.

Zeki MÜREN

Kıskanılacak insan bulamadım. İnanınız bulamadım.

Zeki MÜREN

Sanatçı doğuluyor, sanatçı olunmuyor.

Zig Ziglar

Başkalarının istediklerini elde etmelerine yardım ederseniz, hayatta istediğinizi elde edebilirsiniz.

Zig Ziglar

Zenginlerin televizyonları küçük, kütüphaneleri büyük; fakirlerin televizyonları büyük, kütüphaneleri küçük olur.

Ziya Paşa

Milli ahlakı olmayan kavmin, medeniyeti de olmaz.

Zukianos

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.

Zülfü LİVANELİ

Akıllı olan kişi, CHP'nin oligarşik bir yapıya dönüştüğünü anlayabilir.

Zülfü LİVANELİ

Amerika dindarlığıyla gelişmedi.

Zülfü LİVANELİ

Atatürk diktatör değildi.
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Zülfü LİVANELİ

Avrupa Birliği önemli ama efendi değil.

Zülfü LİVANELİ

Ben genel başkan olsam, bir dakika durmam Atatürk'ün yenilikçi, modern, çağdaş, laik düşüncesini korurum.

Zülfü LİVANELİ

CHP sol olamaz çünkü Atatürk solcu değildi.

Zülfü LİVANELİ

CHP, Atatürk'ün ilkelerini 21.yüzyıla taşıyamadığı için yenildi.

Zülfü LİVANELİ

Doğu'daki sorun ekonomik sorun. Sorunda terörü getirir.

Zülfü LİVANELİ

Gerçekten örnek bir batılı okul arıyorsanız, Galatasaray Lisesi'ne bakabilirsiniz.

Zülfü LİVANELİ

Hükümetin yaptığı batıcılık değil, yalakalık.

Zülfü LİVANELİ

Koltukta oturanlara önerim, bu ülkenin kurucusunun gözlerine baksın. O zaman ne yapmaları gerektiğini anlayacaklardır.

Zülfü LİVANELİ

Paris güzel bir salon, Londra güzel bir park, Berlin güzel bir kışla ama İstanbul güzel bir şehir.

Zülfü LİVANELİ

Solcuların temel sorunu çok basit. Sağcılardan daha istikrarlılar.

Zülfü LİVANELİ

Türkiye'de siyaset kirli. Müzik yapmak beni iyileştiriyor.

Zülfü LİVANELİ

Üç kıtadan bölündük, bir küçük yarımada da misafir muamelesi görüyoruz.

Zülfü LİVANELİ

Veda filmini izleyin, gerçek Mustafa Kemal Atatürk orada olacaktır.

Zülfü LİVANELİ

Yapmadığımız soykırımla suçlanıyoruz. Oysa biz nerelerde soykırıma uğradık.
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