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O ki bilmiyor, bilmediğini biliyor, çocuktur eğit onu,

O ki bilmiyor, bilmediğini bilmiyor, cahildir uzak tut onu,

O ki biliyor, bildiğini bilmiyor, uykudadır uyandır onu,

O ki biliyor, bildiğini biliyor, bilgedir izle onu.

(İran Atasözü)



EEğğer bir insan, er bir insan, 
hem hem ççalalışışkan hem kan hem 
akakııllllıı ise takdir et; ise takdir et; 
ççalalışışkan fakat akkan fakat akııllllıı
dedeğğilse dikkat et; ilse dikkat et; 
akakııllllıı fakat tembel ise fakat tembel ise 
ikaz et; ikaz et; 
hem akhem akıılslsıız hem z hem 
tembel ise terk et.tembel ise terk et.

(Hac(Hacıı BektaBektaşş Veli)Veli)



AkAkııllllıı insan dinsan düüşşüündndüüğğüü her her şşeyi seyi sööylemez. ylemez. 
AAma her söylediğini düşünür.

(Aristoteles)



KKöör cehalet r cehalet ççirkefleirkefleşştirir insanlartirir insanlarıı, , 
suskunlususkunluğğum asaletimdendir. um asaletimdendir. 
Her lafa verecek bir cevabHer lafa verecek bir cevabıım var lakin m var lakin 
bir lafa bakarbir lafa bakarıım laf mm laf mıı diye,diye,
bir de sbir de sööyleyene bakaryleyene bakarıım adam mm adam mıı diye. diye. 
(Mevlana)



İİnsan ne kadar az dnsan ne kadar az düüşşüünnüürse rse 
o kadar  o kadar  ççok konuok konuşşurur.

(Montesquie)



Kötü insanlar, 
yeryüzüne serpilmiş bir 
avuç insanı sınamaya 

yarar.

(Voltaire)







İİnsanlarnsanlarıı
inandinandııklarklarıından ndan 

vazgevazgeççirmek, irmek, 
onlaronlarıı bir bir şşeye eye 
inandinandıırmaktan rmaktan 
daha zordur.daha zordur.

(Hz. Muhammed)



YalnYalnıız ciddi veya yalnz ciddi veya yalnıız nez neşşeli olabilen eli olabilen 
insan, yarinsan, yarıım insandm insandıır.r.

(Leigh Hunt)



İİnsan gnsan göörrüünnüüşşüüyle yle 
karkarşışılanlanıır, kir, kişşiliiliğği ile i ile 

uuğğurlanurlanıır.r.

(Anonim)



VerdiVerdiğğini hatini hatıırlamayan ve aldrlamayan ve aldığıığınnıı
unutmayanlar, kutsal insanlardunutmayanlar, kutsal insanlardıır.r.

(Elizabeth Bibesco)



GerGerççekten bekten büüyyüük k 
olmayan adamlar, olmayan adamlar, 
ççevrelerini kevrelerini küçüüçük k 

adamlarla adamlarla 
doldururlar.doldururlar.

(E. Reich)



KKööttüüler, kendilerine tahammler, kendilerine tahammüül edildikl edildikççe e 
daha daha ççok azarlar.ok azarlar.

(Tolstoy)



İİnsannsanıın kendini fazla ciddiye almasn kendini fazla ciddiye almasıı pek pek 
bbüüyyüük bir yanlk bir yanlışış. Kendine ac. Kendine acıımasmasıı da tehlikeli da tehlikeli 

bir bir şşeydir.eydir.
(E. Benson)



İİyi insan olmak istersek, yi insan olmak istersek, 
öönce knce kööttüü insan olduinsan olduğğumuzu anlamalumuzu anlamalııyyıız.z.

(Halit Refik Karay)



En bEn büüyyüük insan, k insan, 
kendini en kendini en ççok ok 
saysayııda insanda insanıın n 

yerine koyabilendir.yerine koyabilendir.

(Jane Adams)



İİnsan, yansan, yaşşamamıınnıın dn döörtte rtte üçüüçünnüü
yapamayacayapamayacağığı şşeyleri istemekle geeyleri istemekle geççirir.irir.

(Cicero)



İİnsanlar donsanlar doğğuuşştan tan 
eeşşittirler ama, ittirler ama, 

bunu sonuna kadar bunu sonuna kadar 
ssüürdrdüüremezler.remezler.

(Montequieu)



Her insanHer insanıın n üçüç kikişşiliiliğği vardi vardıır: ortaya r: ortaya ççııkardkardığıığı, , 
sahip oldusahip olduğğu, sahip olduu, sahip olduğğunu sandunu sandığıığı..

(Alphonse Karr)



Elde edilecek bir Elde edilecek bir 
ççııkarkarıı olduolduğğu halde u halde 

adaleti dadaleti düüşşüünen, nen, 
tehlike kartehlike karşışıssıında nda 

hayathayatıınnıı hihiççe sayan, e sayan, 
verdiverdiğği si söözzüü

unutmayan, tam unutmayan, tam 
insandinsandıır.r.

(Konfucyus)



İİnsanlarnsanlarıı iyi taniyi tanııyyıın. Her insann. Her insanıı kkööttüü bilip bilip 
kkööttüülemeyin, her insanlemeyin, her insanıı da iyi bilip da iyi bilip öövmeyin.vmeyin.

(Alphonse Karr)





Teşekkürler…


