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BBİİR okka ilim BR okka ilim BİİN okka edebe muhtaN okka edebe muhtaççttıır.r.
(Horasanl(Horasanlıı RAZRAZİİ))



Bilim ve sanat takdir edilmediBilim ve sanat takdir edilmediğği yerden gi yerden göçöç eder.eder.
((İİBNBNİİ SSİİNA)NA)



Bilgi ne olursa olsun, nezaketle Bilgi ne olursa olsun, nezaketle 
sunulmadsunulmadığıığı zaman hizaman hiççbir debir değğeri olmaz.eri olmaz.

(TRT1 (TRT1 tvtv 11.04.2005 21:25)11.04.2005 21:25)



Silgi kullanmadan resim yapma sanatSilgi kullanmadan resim yapma sanatıına na 
hayat denilmektedir.hayat denilmektedir.

(John (John ChristianChristian))



GGööz o ki daz o ki dağığın arkasn arkasıınnıı ggööre, re, 
akakııl o ki bal o ki başışına gelecena geleceğği bile.i bile.

(Yunus Emre)(Yunus Emre)



Büyük insanların 
idealleri, sıradan 

insanlarınsa 
hevesleri vardır.
(Washington Irving)





TAJ MAHAL: Dünya’nın 7 harikasından biridir. 1630 yılında Moğol İmparatoru Şah 
Cihan tarafından 40 yaşında 14. çocuğunu doğururken ölen eşi Mümtaz Mahal için 
sevgi abidesi olarak yaptırılmıştır. Yapımında 20 bin işçi 17 yıl çalışmıştır.



Dualarınıza dikkat edin, 
gerçekleşebilirler.

(Emerson)



Yeteri kadar nedeniniz 
varsa, her şeyi 
yapabilirsiniz.
(Jim Rohn)



Ya bir yol bul, ya bir yol aç, 
ya da yoldan çekil.

(Mümin Sekban)



Hayatta en büyük eğlence başkasının yapamazsın 
dediğini yapmaktır.

(Walter Bagehot)



Önemli olan; 
hayatta "en çok şeye sahip olmak" değil,

"en az şeye ihtiyaç duymaktır“
(Eflatun)



Yapılırken heyecan duyulmayan işler 
başarılamaz.

(Emerson)



Hayat bir bisiklete binmek 
gibidir. 

Pedalı çevirmeye devam 
ettiğiniz sürece 
düşmezsiniz.
(Claude Peppeer)



SeveceSeveceğğin bir iin bir işş
seseççersen, yaersen, yaşşamamıında nda 
bir gbir güün bile n bile ççalalışışmmışış

olmazsolmazsıın.n.
((KonfuKonfuççyyüüss))



Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. 
Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.

(Behçet Necatigil)



İnsana olanlar değil, 
o insanın içinde 

olanlar önemlidir.
(Louis Mann)



Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi  
değersiz hissettiremez. 

(Eleanor Roosevelt)



Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. 
Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. 
Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve 
nasıl geldiğinizdir.                                                        
(Cenap Şahabettin)



Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır. 

(Marc Victor Hansen)





İmkansızlık yalnız sersemlerin 
sözlüğünde bulunan bir kelimedir.

(Napoleon)



Siz kafanızı büyük hayallerle doldurmaya bakın.
Kafanız sonradan cebinizi parayla dolduracaktır.

(Benjamin Franklin)



Elmas nasıl yontulmadan 
kusursuz olmaz ise; 

insan da acı çekmeden 
olgunlaşmaz.

(Konfüçyus)



Ben ondört yaşımdayken babam o kadar cahildi ki, 
yakınımda olmasına dayanamazdım. Ama yirmibirime
geldiğimde öyle çok şey biliyordu ki, yedi yılda nasıl 

öğrendiğine şaştım.
(Mark Twain)



Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, 
dikenin çiçeği var diye sevinelim.

(Goethe)



Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez.
(Helen Keller)



Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine 
sadık ol.

(Dale Carnegie)



İnsanlar hatalarını mutluyken değil 
ancak mutsuzken anlar. 

(Daniel Defoe)



İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken 
başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.

(Montaigne)



Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: 
Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da 

başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır.
(La Bruyere)





Ayni dili konuşan değil, aynı duyguları
paylaşanlar anlaşabilirler.

(Mevlana)



Ancak, kaybedeceğin bir şey yoksa 
özgürsündür.

(Chuck Palahniuk)













KaplumbaKaplumbağğaa’’ya dikkat et! Ancak, kafasya dikkat et! Ancak, kafasıınnıı
ççııkarkarııp risk aldp risk aldığıığında ilerleyebilir.nda ilerleyebilir.

(James B. (James B. ConantConant))



Teşekkürler…


