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KONUŞMA SANATI VE GÜZEL SÖZLER ANTO LOJİSİ 
 

ÇALIŞMAK 

 En büyük keramet çalışmaktır. 

Hacı Bektaşi Veli 

HEDEF 

 Unutmayın – eğer yola çıkmazsanız asla hedefe varamazsınız! 

  

İŞİTMEK-DUYMAK 

 Hiç kimse, duymak istemeyenler kadar sağır değildir. 

Henry Matthew 

 En önemli görevimiz, kulaklarımızı söylediklerimizi duymaya alıştırmamızdır. 

Sydney J.Harris 

İŞSİZLİK 

 İşsiz adam, durgun su gibidir, bozulup kirlenir. 

De Laterne 

İYİ-İYİLİK-İYİLİKSEVER 

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

Hz . Ali 

 İyilik ediniz, karşısında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz. 

Hz. Ali 

 Her kötülüğe gücü varken, bir şey yapmamak, iyiliktir. 

Andre Gide 

 İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç söz etmeyin. 

Blaise Pascal 

 Başkalarına iyilik, kendine ise kötülük ara. 

Benjamin Franklin 

 Hayatımızda en yüksek düşünce :”Şu yeryüzünde, ömrüm boyunca ne gibi iyilik yapabilirim.”den 

ibaret olmalıdır. 

Benjamin Franklin 

 Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri de mermere yaz. 

Benjamin Franklin 

 İnsan Tanrı ‘ya ancak, öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. 

Ciçero 

 Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır. 

Ciçero 

 Başkalarını kendin gibi gör, onların sana nasıl davranmasını istersen sen de onlara öyle davran. 

Confucius 

 Yakışmayacaklara yapılan iyilik, kötülük sayılır. 

Ennius 

 İyilikseverlik ve güler yüz, insana servetten ve iktidardan daha çok itibar ve değer sağlar. 

Fenelon 

 İyilikle dolu bir gün, harman kaldırma gününe benzer. 

Goethe 

 Birine yapılacak en güzel iyilik, onu minnet altına bırakmayanı, küçüklük duygusu 

uyandırmayanıdır. 

Honore De Balzac 

 Herkese karşı tatlı ve hoşgörülü olunuz ama, kendinize karşı hiç de böyle davranmayınız. 

Joseph Joubert 

 Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. 

Lao-Tse 

 Ruh yüksekliği, deha ile, şan ve şerefle, aşkla değil, iyilikle ölçülür. 
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LaCordaire 

 Güzellik hoşa gider, zeka eğlendirir, duygululuk coşku verir, oysa insanları birbirine bağlayan 

iyiliktir. 

La Rochefoucauld 

 Bir insanın gerçek zenginliği bu dünyada yaptığı iyiliktir. 

Hz. Muhammed 
 

 Bir fenalık ettinse, arkasından bir iyilik yap. 

Hz. Muhammed 

 Sirke, balı nasıl bozarsa, kütü huy da insanın işini öyle bozar. Güneş karı nasıl eritirse,güzel huy 

da günahları öyle eritir. 

Hz. Muhammed 

 Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana 

kötülük edeni bağışlayıp dostluk elini uzatmandır. 

Hz. Muhammed 

 İyiler asla düşmansız olmaz. 

Manzoni 

 Vahşi hayvanlar tuzakta, insanoğlu da iyilikle avlanır. 

Sadi 

 İyi görüneceğine iyi ol. 

Sallust 

 İyilik hiç bir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır. 

Thoreau 

 Eğer birine iyilik etmek fırsatını bulursan Tanrı ‘ya şükret;çünkü bu Tanrısal mazhariyettir. 

T.Erkey 

 Senden iyilere yerini vermesini bil. 

Terence 

 Eğer, iyiliğin bir nedeni varsa sonunda bir ödülü varsa, o iyilik değildir. 

Tolstoy 

KADER 

 Kendi geleceğimizi kendimiz hazırlarız, sonra da kader deriz. 

Benjamin Disraeli 

KADIN 

 Kadınların en hayırlısı, dünyaya çok evlat getirendir. 

Hz. Ali 

 Kadın, her şeyden evvel kendini gizlemeyi bilmelidir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar 

 Her şeye dayanabilen kadınlar, alaya dayanamazlar. 

 Kadınlar hayatın çiçeklenmesi ve  çiçekler  bitkinin kadınlaşmasıdır. 

Abdülhak Hamit Tarhan 

 Kadın denen yaratık daima kendisinden daha kuvvetli bir iradenin yardımına muhtaçtır. 

A.J.Cronin 

 Kadınlar istediler mi sahiden hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile 

Andre Maurois 

 Şımarık bir kız ,bedbaht bir kadın olur 

Andre Maurois 

 Sevilen kadın daima haklı çıkar 

Alfred ve Musset 

 Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin  

Alfred ve Musset 

 Kafası kafanıza uymayan kadın, çocuğunuza ana olur ama, size eş olmaz 

A. N. Casson 
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 Kadın vardır, duvarı olmayan bahçe gibidir, herkese açıktır. Bu bahçeye her giren bir meyve 

koparır, bir dalını kırar, sonunda harap olur bu bahçe. 

Bender Bin Abdülaziz 

 Kadını yabancılar yanında ne okşa, nede onunla tartış; birincisi delilik, ikincisi aptallık olur. 

Cleobulus 

 Kadınları en yanıldıkları nokta, erkelere benzemek istemeleridir. 

  De Maistre 

 Bir kadının yüzündeki ifade, sırtında taşıdığı giysilerden daha önemlidir. 

Dala Carnegie 

 Kadın dediğinin yükseği de alçağı da birdir: hepside zevkine düşkündür. 

Emile Zola 

 Bir kurşunla vurul da bir kadına vurulma. 

Faruk Nafiz Çamlıbel 

 Kadınlar sevilmek için arkadaşlar kontrol ede bilmek için para ise harcamak için meydana     

getirilmiştir. 

Frank Sinatra 

 Kadının gözleri keskin zekâları uyanık düşünceleri vesveseli olur. 

Guy de Maupssant 

 Kadın, alçak gönüllü olduğu zaman güzeldir. 

George Bernard Shaw 

 Hanımlar erkeklerin gururu ile oynamaya girişmede çok dikkatli olmalıdırlar.  

Honore de Balzac 

 Hiçbir zaman hem zeki, hem güzel bir kadına rastlamadım. 

Hennry de Montherland 

 Dünyada en çok değişen şey, bir kadının saçını tarayış şeklidir. 

Joseph Addison 

 Erkekte arzu ile saygı uyandırmayan kadın zavallıdır. 

Karoly Kisfaludy 

 Kadınlar aşkta erkeklerden daha ileri oldukları halde, erkekler dostlukta kadınları geçer. 

La Bruyere 

 Sevilen her şeyde mutlaka bir kadın eli vardır. 

Lamartine 

 Adamı deli eden her kadına karşılık, deliyi adam eden bir kadın vardır. 

La Rochefoucauld 

 Kadınların en hayırlısı ve bereketlisi, kocasına aşarı yük olmayanlardır. 

Hz. Muhammed 

 Kocanızın, sizi daima bir kadın olarak görmek istediğini unutma, daima derli toplu ve zarif ol.  

Marlene Dietrich 

 Erkek, gerçekten bir kadını severse, onun gözünde bütün öteki kadınlar kesin olarak anlamını 

kaybeder. 

Oscar Wilde 

 Bir kadın ne kadar uzun zaman kızından on yaş genç görünüyorsa o kadar mutludur. 

Oscar Wilde 

 Kadınlar sevilmek için yaratılmışlardır, anlaşılmak için değil. 

Oscar Wilde 

 Kadın, birlikte yaşadığı erkeğin aynasıdır. 

Oliver Halier 

 Ey kadın! Sevimli varlık! Doğa seni erkeği yumuşatmak için yarattı. Sen olmasan, bizler kaba ve 

vahşi bir yaratık olurduk. 

Otway 

 Kadın kendi başına ne bir gül goncasıdır ne de diken. Koklamasını bilirsen gül olur, tutmasını 

bilmezsen diken. 
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Ömer Şerif 

 Kadının, erkelere karşın namusunu koruması, ününü kadınlara karşı korumasından çok daha 

kolaydır. 

Refik Halit Karay 

 Bir kadın, kendisinden konuşulsun da, o bundan hoşlanmasın?  

Rocheprune 

 

 İyi bir evde, kavgacı bir kadınla oturmaktansa, tavan arasında yalnız başına oturmak daha iyidir. 

Roy Chanslor 

 Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer. 

Simonides 

 Kadın öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir.     

Tevik Fikret 

 Erkekler, bilgiç kadınlardan nefret eder. 

Tennyson 

 Kadın, erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar. 

Tos 

 Kadın olsunda, bir sözü cevapsız bıraksın,olacak şey değil, meğer ki dilsiz ola... 

William Shakespeare 

 Kadınlar güller gibidir, bir kez açıldılar mı , yaprakları hemen dökülmeye başlar. 

William Shakespeare 

 

 Hiçbir kadın yoktur ki, "Seni seviyorum" sözünü duyunca hissiz ve lakayt kalabilsin. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

KALEM 

 

 Kalem, kılıçtan daha güçlüdür. 

Bulwer Lytton 

 Kalem, aklın dilidir. 

Cervantes  

 Kılıcın yapamadığını kalem yapar. 

Kanuni Sultan Süleyman 

KAPI 

 Hiçbir zaman çıktığın Kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. 

Don Herold 

KARAKTER 

 Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip 

olduğunu sandığı karakter 

Alphonse Karr 

 Karakter ağaca benzer ;şan ve şöhret de o ağacın gölgesi gibidir. Biz daima gölgeyi düşünürüz, 

ama gerçek ağacın kendisidir. 

Abraham Lincoin 

 Günün büyük bir bölümünü geçirdiği çevre, kişinin karakterini belirtir. 

Antifon  

 İnsanın karakteri, en çok nelere güldüğünden belli olur. 

Goethe  

 Ün bir duman, beğenilmek bir tesadüf, zenginlik de uçucudur. Sadece devamlı olan bir  sey vardır: 

Karakter. 

Horace H. Geeley 

 Her rüzgarda otlar gibi eğilip bükülürsen, dağ kadar bile olsan, bir ota değmezsin. 

Mevlana  

 Bir insanın asıl karakteri, eğlencesiyle anlaşılır. 
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Reynolds  

 Güzel bir insan karakteri, binlerce etkinin altında yoğrulmuştur 

Samuel Smiles 

 

 

 

 

KARAR 

 Görünene göre karar verenler, ne kadar az şey görebildiklerini bilmeyenlerdir. 

Robert Southey 

KAZANÇ 

 Gereğinden çok kazanç getiren bir iş, ziyan eden bir iş kadar çabuk batmaya mahkumdur. 

Henry Ford 

KELİME 

 Kelime torba gibidir. İçine konan şeyin şeklini alır. 

Albert Camus 

 Tek bir kelime, karşımızdakinin akıllı mı, aptal mı olduğunu gösterir. 

Confucius  

 Teşvik edici kelimelere şiddetle ihtiyaç duyarız. 

Channing Pollock 

 Kelimeler, fikirleri asmaya yarayan çengellerdir. 

Flechter Knebel 

KENDİN-ÖZ VARLIĞIN 

 Tanrım, senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, senden başka her şeyi olanlara acırım. 

                                                                                                                                         Confucius  

 Gerçek büyüklük, insanın kendi kendisinin efendisi olmasıdır. 

Daniel Defoe 

 

 Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.   

          GeorgeBernard Shaw 

 

 Kuvvetli insan, kendini yenen insandır. 

Hz. Muhammed 

 İnsanın dinleyebileceği en önemli kişi kendisidir, yapabileceği en önemli iş kulaklarını kendi 

kendini dinleyebilecek şekilde geliştirmektir.  

Sydney J. Harris 

 En güzel, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği savaştır. 

Napaleon  

 Aslan için diş, kuş için kanat neyse, insan için öz varlığa egemenlik de odur. 

V.Forester 

 Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yükselterek büyüyebilirsin.  

Wilhelm Reiçh  

KISKANÇLIK 

 Kıskançlık alevleriyle sarılan, en sonunda akrep gibi kendi kendini sokar. 

Nietzsche 

KIZMAK-ÖFKE 

 Öfke, zekanın alevini söndüren büyük bir rüzgardır. 

Andre Gide 

 Kızgınlık, insanın lambasını söndüren bir rüzgardır. 

Brooks Akınson 

 Kızgınken karar veren, fırtınalı havada yelken açan bir insandır. 
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Euripides 

KİŞİLİK 

 Herkesin üç kişiliği vardır;ortaya koyduğu, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı. 

Alphonse Karr 

 Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın. 

Victor Hügo 
 

KİTAP 

 Çocuklarınızın, yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, bugün onlara kitap hediye ediniz. 

Hz. Ali 

 Kendi kitaplarından söz eden bir yazar, kendi çocuklarından söz eden bir anne kadar kötüdür. 

Benjamin Disreali 

 Kitapsız ev, cansız ceset gibidir. 

Cicero  

 Tanrım!Bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver!... 

Conficius 

 Bir yaşına basmamış hiçbir kitabı okumayın. Tanınmamış hiçbir kitabı okumayın,sevmediğiniz 

hiçbir kitabı okumayın. 

 Emerson  

  

 Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları da çiğnenmek ve sindirilmek içindir. 

Francis Bacon 

 İnsanı ısıran ve sokan kitap okumalıyız. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi 

uyandırmıyorsa ne işe yarar ? 

Franz Kafka 

 İyi bir kitap, düşünen insana hayat veren kandır. 

John Milton 

 İyi bir kitap, hayat ötesi bir hayat için mumyalanmış ve hazineye konmuş bir usta ruhun değerli 

hayat kanıdır. 

John Milton 

 Dünyayı yöneten; kalem, mürekkep ve kağıttır. 

James Howel 

 Kitaplarda dostlar gibi az, ama iyi seçilmiş olmalıdır. 

Joineriana  

 Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım.  

       Mevlana  

  Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz. 

Samuel Johnson 

 

 Bir kitap yürekten gelmişse ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir. 

Thomas Carlyle 

 Tek kitaplı adamlardan korkunuz. 

Thomas Aquines 

 Küçük yaşta kitapları sevmesini, onlarla dost olmasını bilenler, büyüdükleri zaman da  

alışkanlıklarını sürdürebilirler. 

VediaBaha Pars 

 Bana kitaplarını göster, sana çocuklarının ne ruhta olduklarını söyleyeyim. 

William Stakel 

 Kitapların, bana yetecek kadar büyük krallıktır. 

Wiliam Shakespeare 

 Kitaplar, zamanın büyük okyanusu üzerinde kurulan deniz fenerleridir. 
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William Whipple 

KİTAPLIK 

 Kitaplıklar, aklın tedavi yerleridir. 

Diodous Siculus 
 

 

 

KOCA 

 İyi koca olmak için, kadını huysuzlaştırmamak, ona kötülük yapmamak yetmez,ona iyilik etmesini, 

şefkat göstermesini de bilmek gerekir. 

Fenelon  

KONUK 

 Fırtınanın, kapınıza attığı konuklara iyi davranınız. 

Horatius  

KONUŞMAK 

 Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat söylediklerini düşünür de 

söyler. 

Aristo  

 Konuşmak yaratılıştan, susmak akıldan gelir. 

Ch.Lehmann 

 Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. 

Diyojen  

 Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. 

Eflatun  

 Konuşması insanı hayvanlardan, söylediği şeyler de meleklerden ayırır.  

Edward  Stanley 

 İnsanlar yaşlandıkça, susmayı gerektiren çok şey olduğu için daha az konuşurlar.  

Elizabeth Miller 

 Konuşmak iyidir, susmak daha iyidir; ifrata kaçıldığın da ikisi de fenadır. 

La Fontaine 

 İki düşman arasında öyle konuş ki, barıştıkları zaman utanmayasın. 

Sadi  

 Söylediklerini kabul edemem, ama söyleme hakkını ölünceye kadar desteklerim. 

Voltaire  

KORUMAK-SAKINMAK 

 Parlak görünüşlü bütün insanlardan sakınmalıdır. 

Nietzsche  

 Kendi düşeni bırak, düşsün, ama itileni tut. 

Machiavelli  

KORKU- KORKAK 

 Korku bulaşıcıdır, çocuklara büyüklerden geçer. 

Bertrand Russell 

 İnsan, sevdiğinden korkar da, korktuğunu sevemez. 

Cenap Şabetdin 

 Haklı olduğunu bildiğin halde, ondan yana çıkmaz san korkak sayılırsın. 

Conficius  

 Korktuğunuz şeyi yaptığınız an, korku yenilmiştir. 

Emerson  

 

 Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde hiçbir zaman saygı olmaz. 

Eflatun  

 Kim etrafa korku salarsa, biliniz ki, o da korkuyordur. 
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E.Larreta 

 Korku, beynin içinde çalışan bir kasettir, korkmaya başlayan kişi derhal kaseti değiştirmeli. 

Joseph Kirschner 

 İnsan korkusundan utanç, Tanrı korkusundan inanç doğar. 

Samuel Johnson 
 

KÖTÜ-KÖTÜLÜK 

 Ben dalgın adamları severim. Bu, onların iyi ve fikir adamı olduklarını gösterir. Çünkü kötüler ve 

boş kafalılar her zaman uyanıktırlar. 

Ch. De Ligne 

 Kötülüğü, talihinde değil, yaptığın işlerde ara. 

Mevlana  

 Kendinizden başka kimse size kötülük etmez. 

Mahatma Gandhi 

KRAL 

 Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. 

Erasmus  

KUMAR 

 Samanı ateşten, gençleri kumardan koruyun. 

Benjamin Franklin 

 Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır;zarı çöpe atmak. 

Lord Chesterfield 

 Kumar oynamakla insanın hayatı için en değerli iki şeyi, vaktimizi ve servetimizi yitiririz. 

Felltham  

 Kumar, kötülüğün çocuğu, haksızlığın kardeşi ve fenalığın babasıdır. 

George Waşhington 

KUSUR 

 Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. 

Benjamin Franklin 

 Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağı ile terazinin kefesine bastırmayan insan pek azdır. 

Byron Langenfeld 

 Başkası düşünce, çürük tahtaya basmasaydı deriz; kendimiz düşünce, tahtanın çürüklüğünden 

şikayet ederiz. 

Cenap Şabettin 

 Kusurlarını çevrendekilerin fark etmesini istiyorsan onlara öğüt vermeye başla. 

Kelly Stephens 

KUŞLAR 

 Kartallar yalnız uçar, kargalar sürü ile. 

Rüçkert  

KUŞKU 

 Fazla çalışmaktan ölen kimse bilmiyorum da, kuşkudan ölenler vardır. 

Charles Mayo 

 Kuşkucu veli, düzenbaz evlat sahibi olur. 

Haliburton  

 Bir dosttan boş yere kuşkulanmak, ona sizden kuşkulanmasını öğretir.  

John Webster 

 Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer. 

L. Burune 

KÜÇÜK 

 Böcek olmayı kabul edenler, ezilince şikayet etmemelidir. 

Kant  
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MAKAM-MEVKİ 

 Mevkilerini para ile alanlar, masraflarını geri alma gayretine düşerler. 

Aristo  

 Bir kurbağayı çamura oturtursan, o yine çamura atlar. 
Arthur Miller 

 

 Yüksek makamlar, yüksek tepeler gibidir; koşarak çıkanlar nefes darlığı çekerler. 

Cenap Şahabettin 

 İnsan yükseğe çıktıkça pantolonundaki yamanın görünmek ihtimali artar. 

Cenap Şahabettin 

 İktidar, iktidara düşkün ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı olmayanlara verilmelidir. 

eflatun 

 Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekası ya da gücü hakkında hüküm verilemez. 

Sophocies  

 Senden iyilere yerini vermesini bil. 

William Shekespeare 

MAL- MÜLK 

 İstediğini değil, gerekeni al; gerekmeyen çok ucuz da olsa, senin için gene de pahalıdır 

Cato  

MODA 

 Modayı deliler icat eder, akıllılar da izler. 

Legrand  

MUTLULUK 

 Gerçek mutluluk bir felaketle karşılaşmamaktır. 

Andre Chamson 

 Her mutluluk ıstırapla satın alınır 

Alessandro Manzoni 

 İnsanların çoğunun mutluluğu, kendi düşünce ve anlayışlarına bağlıdır. 

Abraham Lincoin 

 Mutluluğu tatmanın tek yolu; onu paylaşmaktır, çünkü mutluluk ikiz olarak doğar. 

Byron  

 Mutlu olmanın iki yolu vardır: ya isteklerinizi azaltmak ya da imkanlarınızı çoğaltmak. 

Benjamin Franklin 

 Mutluluk, vazife karşılığı kazanılan çiçektir. 

Brook  

 Gerçek mutluluk, insanın aldıklarında değil, verdiklerinde gizlidir. 

Chrysostomus 

 Mutluluğun tek yolu; irademiz dışındaki şeylere üzülmekten vazgeçmektir. 

Epictetos  

 Miden iyi, ayakların sağlamsa, kralların hazineleri seni daha fazla mutlu edemez. 

Horatius  

 İnsanların mutlu, ya da mutsuz olmaları, maddi varlıklarından çok, ruh hallerine bağlıdır. 

La Rochefoucauld 

 Mutluluk, malda değil candadır; insan ancak canı çektiği şeyi elde etmekle mutlu olur, yoksa 

başkalarının hoşuna giden şeye sahip olmakla değil. 

La Rochefoucauld 

 Mutluluk, insanın kendi kendisiyle ahenk halinde olmasıdır. 

Osman Nuri Ekiz 

 Vicdanın rahatsa mutlu olmak için her şeyin var demektir. 

Plautos  
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OKUMAK 

 Okuyup yazanla, okumayanlar arasındaki fark, ölülerle diriler arasındaki fark kadardır. 

Aristo  

 Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.  

Bulwer Lytton 

 Belli bir yaştan sonra okumak, kafayı yaratıcı alıştırmalardan fazlasıyla uzaklaştırır. Çok fazla 

okuyan ve beynini çok az kullanan bir adam basit düşünmenin temel alışkanlıkları içinde kalır. 

Eistein  

 Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi arttırmasını öğrendim. 

D. Henderson 

 Yalanlamak ve reddetmek için okuma; inanmak ve her şeyi kullanmak için okuma; konuşmak ve 

nutuk için de okuma; tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. 

Francis Bacon 

 Kurnaz insanlar okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanla da ondan 

yararlanırlar. 

Francis Bacon 

 Okumak bir insanı doldurur,konuşmak onu hazırlar ve yazmak da onu tam bir adam yapar. 

Francis Bacon 

 Okumaya gereğinden çok zaman ayırmak tembelliktir; onu süs için kullanmak gösteriştir; yalnız 

kuralları ile yargıya varmak da öğrencilerin yapacağı iştir. 

Francis Bacon 

 Okumak yetenekleri, deneyler de okumayı geliştirir. 

Francis Bacon 

 İnsanı ısıran, sokan kitaplar okumalıyız. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi 

uyandırmıyorsa okuyup da ne olacak sanki onu. 

Franz Kafka 

 Okumak, zihni yormaz, yorulmuş zihni dinlendirir. 

Galip Ataç 

 Her okuyucu, okuduğu eseri kendine göre yaratır, ona hayali bir hayat verir. 

Georges Pitoöff 

 En iyi kitapları en önce oku, aksi halde hepsini okuman için fırsat olmayabilir 

Henri David Thoreao 

 Vücuda jimnastik neyse, akla da okuma odur. 

Joseph Addison 

 Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği üzüntüm olmamıştır. 

Montesquieu  

 Kötü okuyucu, çapulcu askere benzer; işine yarayan fikirleri yağma eder, geri kalanlarını 

karmakarışık bırakır, hakaret ve iftiraya boğar. 

Nietzsche  

 Okuma zevkini kazanmayanın öğretimi yarıda kalmış demektir. 

P.Pecaut 

 Bazıları düşünmek için okur, bunlar enderdir; bazıları yazmak için, bunlara hep rastlanır; bazıları 

konuşmak için, bunlarsa büyük çoğunluğu oluşturur. 

Samuel Calep Coltan 

OLGUNLUK 

 Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen insandır. 

Coficius  

 Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek gerçek olgunluktur. Yüksek değerde adam,sözlerinde 

ağır,davranışlarında ise acelecidir. 

Conficius  

 Olgun insan işini, basit insan kazancını düşünür. King Dse 
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 Olgun bir insan, bir yankı değil bir ses olmalıdır. 

Niebergall  
 

 Olgun kimse, bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez, gerekince kullanır. 

Thomas Browne 

ÖĞRENİM 

 İnsan, ancak sevdiğinden bir şey öğrenir. 

George Bernard Shaw 

ÖĞÜT 

 Zorluk içinde bulunan hiç kimseden öğüt alma. 

Aisopos  

 Dostlarının öğütlerine kulak asmayanlar, düşmanlarını mutlu ederler. 

Pançatantra  

 Kendini beğenmişe öğüt verenin, kendi de bir öğütçüye muhtaçtır. 

Sadi 

ÖLÜM 

 İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki, düşmanlarınız bile, ölünüze ağlasınlar. 

Hz. Ali 

 Kabre hazırlıksız giren, denize küreksiz sandalla açılmış gibidir. 
Hz.Ebubekir 

 Olgun bir meyve gibi öl ve ölürken, seni taşıyan ağaca teşekkür et . 

Epictetos  

 Ölmemek, insanlar için bir felakettir; başak için sararıp olgunlaşmamak ne ise insanoğlu için de 

ölmemek odur. 

Epicure  

 Biz varken ölüm yoktur, ölüm geldiği zaman ise biz yokuz. 

Euripides  

 Çocuklar karanlıktan nasıl korkarsa, büyükler de ölümden öyle korkarlar; iki korku da anlatılan 

hikayelerle artar. 

Francis Bacon 

 Ölüm bir kez gelir, ama hayatın her anında kendini gösterir. Ölüm korkusu, ölüm acısından daha 

şiddetlidir. 

La Bruyere 

 Zamansız ölen insan, tadına doyulmayan yemeğe, çok yaşayan insan da her gün yenen baklava ve 

böreğe benzer. 

Samuel Smith 

ÖVMEK 

 Bir kimse seni, sende olmayan niteliklerle överse, sende olmayan kusurlarla da yerebilir 

Ali Zeynelabidin 

ÖVÜNMEK 

 Ünlü atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam, patatese benzer. Zira kendine ait olan 

biricik varlığı toprağın altındadır. 

Brooks Akinson 

 Birisi mutluluğu ile, ya da erdemiyle övünüyorsa, böbürleniyorsa onda bunların ikisi de yok 

demektir. 

Hermann Hesse 

ÖZÜR DİLEMEK 

 Akıllı bir insan özür dilemek zorunda kalmaz  

Emerson  

 Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.  
Fatih Sultan Mehmet  


