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SUNUŞ

1. İlk Allah vardır. Allah hep vardır. Allah bizatihi zorunlu varlıktır.

Birinci halkada kendimiz, diğer halkalarda sevdiklerimizi sıralarız. 

İlk ve birinci halkaya başkalarını koyamayız, koyduğumuzda kaybederiz.

2. Ahlak; insanların iyi veya kötü sayılan davranışlarıdır.

İnsanın huylarının ve özelliklerinin bütünüdür, hal ve hareket tarzıdır. 

Hayat tarzını, iyi ahlak oluşturmalıdır. Davranış kuralları, meslek ahlakını 

oluşturmalıdır. Davranış kuralları ve hayat tarzı üzerindeki düşünceler 

ahlak felsefesini oluşturmaktadır. 

Ahlak Temeli; kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına da 

öyle davranmalısın.

Ahlak, akıl üzerine kurulmuş kaledir. Yetim olmak, ana babadan değil 

ahlaktan yoksun olmaktır.

3. Allah’a karşı ahlaki görevlerimiz; teslimiyet, şükür ve rızadır.

4. İnsanlara karşı ahlaki görevlerimiz; adalet, cömertlik ve afdır.

5. Kendimize karşı ahlaki görevlerimiz; kendimizle barışık olmak, dürüst 

olmak, ruh ve beden emanetimizi korumaktır. 

6. İyilik; akla, güzel ahlaka uygun, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen 

şeydir.

Kötülük; insanlar seni onaylasalar bile, akletmediğin, kötü ahlaka uy-

gun, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. 

7. İyi ahlaklı insan; Allah’ın gazabına yol açacak davranışlardan uzak durur, 

rüşvet almaz – vermez, zina yapmaz, zinayı ifşa etmez, yetim malı yemez, 

kamu malı çalmaz, sapık öğretilerden, sapık inançlardan uzak durur. 
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8. Her sözün bir yeri vardır. Her doğru her yerde söylenmez. Her sözün her 
yerde açılımları farklı olabilir.

İnsan tek yüzlü, çok yönlü olmalıdır. 

Her insan matematik, fizik, kimya, biyoloji ve mantık, psikoloji, sosyoloji, 

felsefe’yi temel düzeyde bilmelidir.

Kader; ölçü demektir, matematik ve geometri gibi ölçülebilir değerlerdir. 

Akıl içeriği matematik ve mantıkla doldurulur.
9. Okuryazar; okuma –yazma bilen kişidir.

Aydın; meslek ya da uzmanlık alanına ait bilgi sahibi olan kişi, mesleği 

ya da uzmanlığı olandır. 

Entelektüel; meslek ya da uzmanlık alanına ait edindiği bilginin yanı sıra 

düşünce üreten kişi. Mesleği ya da uzmanlığı olan kişinin üretmesidir, 

keşifler, buluşlar yapmasıdır. Soru soran, sorgulayan kişidir.
10. Cahil bir insan kötülüğü bilmeden yapar, hain bir insan kötülüğü bilinçli 

olarak yapar. Cahil bir insanı affedebilirsiniz, hain bir insanı yok etmeniz 
gerekir, siz onu yok etmezseniz, o sizi yok eder.
İftira dil ile işlenen cinayettir. Sabır, dinin yarısıdır, musibet anında isyan 
etmeden Allah’a teslim olmaktır, kendine hakim olmaktır.

11. İnsanların özgürleşmesi daha az şeylere ihtiyaç duymasıyla ilgilidir. 
İnsan verdikçe daha çok özgürleşmektedir. 
İnsanın özgürleşmesi aynı zamanda sadece Allah’a tam teslim olmasıyla 
ilgilidir. Ahlaki anlamda insanın Allah tarafından denenmesi, imtihandan 
geçmesi için; insanın zorunlu olarak özgür iradesi ve teorik-pratik hürri-
yeti olmalıdır.

12. İnsan güncellenmek için, her çeşit fikir hareketlerini günü gününe takip 
etmelidir. İnsanlar daha bilgili olmakla daha iyi olmuyor. Bugün insanlar, 
insan geleceğini yok edebilecek korkunç silahları ellerinde tutuyorlar. 
Bilim ahlakı bilimle birlikte üstün çıkarsa o zaman artık hiç kimse atom 

gücünü insanları öldürmek için de kullanamayacaktır.  
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13. İstisnasız tüm insanlar yaratıcıdır, tüm insanlarda yaratıcılık fıtrattandır, 

en güzel mükemmel yaratıcı ise Allah’tır. İnsanların yaratıcılığı Allah’ın 

yoktan ve vardan yarattıklarını keşfetmektir. Dünyadaki tüm insanların 

gerçek sahibi Allah’tır. Dünyadaki tüm insanlar ikiye ayrılırlar. İyi taraf-

ları fazla olanlar "İyi ahlaklı insanlar" (mükâfatları fazla olacaktır). Kötü 

tarafları fazla olanlar "kötü ahlaklı insanlar" (cezaları fazla olacaktır).

Diğer ayırımlar teferruattır. İyi ahlaklı insanlar ve kötü ahlaklı insanlar 

dünya yaratıldığı günden beri dünyanın her ülkesinde her bölgesinde 

var olmuştur, yine de var olacaktır. Bazı yerlerde yasalarla, eğitimle, din 

öğretileriyle kötü ahlaklı insanlar engellenir. Kimi yerlerde engellenmez. 

Allah’a yakınlaşanlar iyi ahlaklı insanlardır ve her iki boyutta kazananlar-

dır. Kıyamet gününün sahibi Allah’ın mucize olarak yarattığı, ruhundan 

üflediği, halifesi kıldığı, tüm kâinatı onun için yarattığı, her şeyden kıy-

metli iyi ahlaklı insanlar olmalıyız. 

14. Evrensel insan haklarını ve özgürlüklerini; ceberut devletin baskısından 

da, mahalle baskısından da korumak gerekir.  

İnsanlara mutlak, sorgusuz itaat yanlıştır. Birey olma haklarını kaldırıp, 

gruba kendini adaması, grubuna ait özel kıyafetler giyilmesi, lideri put-

laştıran tabakanın içinde olması yanlıştır. Sadece bir grubun içinde olup 

yalnız onunla iletişim içinde olursa zındıklaşabilir, fasıklaşabilir, bidatlara 

dalabilir. Alimler, ahmak kimsenin şeyhe ihtiyacı olduğunu, akıllı ve zeki 

kimsenin ise şeyhe ihtiyacı olmadığını, kitabın (Kuran’ın ) ona yeteceğini 

söylemişlerdir. Ahmak; aklı az, görüşü kısa, basiretsiz kötü huylu kârını 

ve zararını iyi düşünemeyen kimse. İnsan, faşist ve komünist kitle ide-

olojilerinin içinde kaybettiği evrensel insan haklarını özgürlüğünü ve 

şahsiyetini yeniden bulmalıdır. Meslek ve dünya görüşü olarak, evrensel 

insan haklarını ve özgürlüğünü yitirmeden, bir bütünün parçası olmak, 

oraya aidiyet duygusuyla bağlanmak yanlış değildir, sizi korur. Gelenek 

vardır, gelenekçilik yoktur.
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15. Evrensel ahlakta, doğal eğilimlerimizin özgürce gelişmesine, genişleme-

sine yardım eden her şey iyi, engel olan her şey kötüdür. Akıllı insan 

dilindekini kalbine götürendir. İsraf eden veya savurgan değil cömert 

olandır. Şehvet düşkünü veya cinsellikten uzak değil iffetli olandır. Sal-

dırgan veya korkak değil yiğit olandır. İnsanlığa hizmet eden 7 erdem: 

İnanmak, sevmek, ümit etmek, bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir.

Hukuk; doğru ve adil olma sanatıdır.

16. Liderde üç özellik; yönetmek, güven, cesaret olmalıdır.

Liderde başarı için; imaj, bilgi, genetik yapı olmalıdır.

Liderde şu ilkeler; inanmak, istişare, karara itaat, sürdürülebilirlik, istik-

rar, itibar, istikamet ve hoşgörü olmalıdır.

Lider; organize edecek, motive edecek, yönlendirecek, hedef verecektir.

Devlet Yönetiminde; ehliyet, liyakat, istişare, hesap verebilirlik ve şeffaf-

lık, mevzuat ve karara itaat, hak ve adalet olmalıdır.

17. Sosyal yaşamda bir insanın imajı kıyafetiyle, nezaketi davranışıyla, bilgisi 

konuşmasıyla, görgüsü yemesi ve içmesiyle ortaya çıkar. Sosyal yaşam-

daki davranış kurallarının temeli saygı ve nezakettir.

18. Işığıyla aydınlatan, sıcaklığıyla ısıtan, huzur ve barış getiren, âlemlere 

rahmet olarak gönderilen, gelişiyle cihanı şereflendiren gerçek lider 

peygamberimiz Hz. Muhammed’in ahlakı Kur’an’dı. Hz. Muhammed’in 

getirdiği İslam Ahlakı olarak insan sabah namazına kalkar, bir saat Kur’an 

okur, üzerine güneş doğmadan işine başlarsa işi hep rast gider, zahiren 

kaybetse de o hep kazanan olur.
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19. Evrensel iyi ahlak ilkeleri; dürüstlük, çalışkanlık, cömertlik, yiğitlik, ölçü-

lülük, tek yüzlülük, sözünde durmak, emaneti korumak, sorumluluk, istik-

rarlılık, istikametlilik, adalet, güven, sevgi, saygı, hoşgörü, iffet, sabır, rıza, 

şükür, selam…

20. Evrensel kötü ahlak özellikleri; yalan, tembellik, iftira, rüşvet, zina, cina-

yet, cahillik, nankörlük, tefecilik, korkaklık, hırsızlık, iki yüzlülük, sözünde 

durmamak, emaneti korumamak, emaneti ehline vermemek, yapmaya-

cağı şeyi söylemek, kul hakkı yemek, kamu malı çalmak, zinayı ifşa et-

mek, savaştan kaçmak, Allah’tan ümidi kesmek…

21. İnsanların büyük bir kısmı, çokluklarıyla, çoğunluklarıyla kötülükler 

ederler. İnsanların çoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarış-

tıklarını görürsünüz. Nice az kişiler vardır ki, sayıca kendilerinden çok 

olan topluluklara Allah’ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle 

beraberdir. Bireyin hak ve hukuku zigotla başlar, beyin ölümüyle biter.

Birey aklına, gönlüne ve ahlakına göre hareket ettiğinde doğru çizgiyi 

bulacaktır.

22. Felsefenin bir dalı olan ahlak yani etik, yine felsefenin bir dalı olan güzel-

lik yani estetik ile de çok bağlantıları vardır. İyi ahlak, iyi estetikler oluş-

turur. Bir insanın iyi ahlaklı olması için din gerekmez, bir din için iyi ahlak 

şarttır. Dinin ruhu güzel ahlaktır, güzel ahlakın ruhu ise samimiyettir.

İnsanlarla iletişimde; sözün rolü % 10, jest ve mimiklerin rolü %30, iç 

temizliği ve samimiyetin rolü % 60 etkilidir.

23. Kentlerin estetiği, insanların ahlak ve estetikleriyle oluşan bir birikimdir. 

İyi ahlaklı insanlardan oluşan kentler, bireyin ve toplumun estetik davra-

nışlarıyla nefes alınan kentler olur.
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24. Düşünce; dış dünyanın insan zihnine yansımasıdır, düşünmeyi üreten 

ruhsal beyindir. 

Vicdan; insana hata ve doğruyu, kötü ve iyiyi bildiren bir iç sestir. 

Sorumluluk bilincine sahip insan iradesinin varsayıldığı bütün ahlak ya-

saları evrenseldir. Evrensel iyi ahlak ilkeleri ve evrensel kötü ahlak özel-

liklerini; insanın aklına, ruhuna bir öğreten vardır. O da Allah’tır. Allah’ın 

varlığının en büyük kanıtıdır.

25. Güne Allah’la başlamak. 

Çalışmak, emek vermek, evrensel iyi ahlaklı insan olarak tam yaşamak.

Allah’a şükretmek. Allah Allah demek.

Kefenli veya kefensiz dünya boyutundan arınmış bir ruhla gitmek…

Bu kitabın yazılmasındaki amacım diğer üç kitabım:

• Allah – Kendimiz – Diğer Yaratılanlar (2009)

• Allah – Ruhumuz – Bedenimiz (2011)

• Allah – Resuller (Vahiy-Akıl) İyi İnsanlar – Kötü İnsanlar (2013)’da 

olduğu gibi düşüncelerimi ve derlemelerimi, evrensel iyi ahlaklı 

insanlara sunmaktır.

     Eyüp ÖZEREN 

     2015 ANKARA
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İNSAN ve ALLAH

1. Kâinattaki her şeyi mucize olarak yaratan.

2. En büyük mucizesi insan olan.

3. ‘’ Ol emri ile ‘’ insanı yaratan.

4. İnsana ruhundan üfleyen.

5. Yeryüzünde insanı halifesi kılan.

6. Vahiy ve akılla insanı donatan.

7. Renkleri, dilleri, ırkları farklı olan insanı yaratan.

8. İnsana istikametler veren Allah.

9. Düşündüğünde, Allah’ı dillendirdiğinde huzur bulmasını sağlayan Yaratan.

10. Mucize olarak insana nefes alması için oksijen veren Allah.

11. Gökten mucize inen sulara oksijen veren Allah.

12. Dünyanın üçte ikisini sudan oluşturan Allah.

13. İnsanın üçte ikisini sudan oluşturan Allah.

14. Nefes mucizesi ile insanı yaşatan.

15. Su mucizesi ile damarlarında kanı dolaştıran.

16. Göz mucizesiyle kâinattaki ihtişamı gördüren.

17. Burun mucizesiyle kâinattaki güzellikleri koklatan.

18. Kulak mucizesiyle kâinattaki sesleri işittiren.

19. Dokunma mucizesiyle kâinattaki güzelliklere dokunduran.

20. Ağız mucizesiyle kâinattaki güzellikleri konuşturan.

21. Kâinattaki güzelliklere âşık ettiren.

22. Aşk boyutuyla sevdiren.

23. Allah’ın kalıcı olduğunu hissettiren.

24. Her şeyin geçici olduğunu bildiren.

25. Allah’ın azametini her yerde gösteren.

26. Şah damarlarımızdan tüm hücrelerimize ruhumuzu sirayet ettiren Allah.
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27. Teheccüdle tüm insanların önüne geçiren Allah.

28. Sabır mucizesiyle kötülüklerden koruyan Allah.

29. Okumakla zirvelere çıkaran Allah.

30. Yazmakla zirveler yaratan Allah.

31. Güneş mucizesiyle insanların yaşamını devam ettiren Allah.

32. Dünyanın dönüş mucizesini yaratan Allah.

33. Güzel mucizeleri aklımıza getiren Allah.

34. İyi şeyleri gönlümüze akıtan Allah.

35. Kâinatı bizlere öğreten Allah.

36. Her türlü güzellikleri sevdiren Allah.

37. Yaratana tam inandıran Allah.

38. Kötülüklerden koruyan Allah.

39. Tam yaşatan Allah.

40. Daraldığın anlarda imdadına yetişen Allah.

41. Seni sürekli rahatlatan Allah.

42. Kâinatta her şeyi bir düzen ve intizamla yaratan Allah.

43. Ölçüde zerre sapma göstermeyen Allah.

44. Tesadüflere yer vermeyen Allah.

45. Sabah Namazı mucizesi yaratan Allah.

46. Seher vakti uyandıran Allah.

47. Günün doğuşunu seyrettiren Allah.

48. Her gün kâinatı yeniden kuran Allah.

49. Kâinatı yeniden coşturan Allah.

50. İnsanın kalbine sel gibi akan Allah.

51. İnanan insanı en çok seven Allah.

52. İnanan insana en çok dostluk gösteren Allah.

53. Her gün zırha büründüren Allah.
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54. Yaratılanları affettiren Allah.

55. Alnını sadece Yaratan için secdeye götüren insan.

56. Arınmak için sürekli dua eden insan.

57. Yaratandan bağışlanma dileyen insan.

58. Sadece iyilikler yapmak isteyen insan.

59. Arınmış bir ruhla gitmek isteyen insan.

60. Herkese, her şeye sabır gösteren insan.

61. Olumlu enerji bırakan insan.

62. Moral, motivasyon yükleyen insan.

63. İnsanları incitmeyen insan.

64. İnsanlara bağırmayan, hakaret etmeyen insan.

65. İnsanları koruyan destekleyen insan.

66. Yaşamanın anlamını bilen insan.

67. Üretken olmaya çalışan insan.

68. Nereden geldim?  diye düşünen insan.

69. Nereye gidiyorum? diye düşünen insan.

70. Nasıl yaratıldım diye düşünen insan.

71. Sorularımıza cevap verdiren Allah.

72. Ebedi bir sonsuza kapı açan Allah.

73. Ebedi zirveler oluşturan Allah.

74. Kaybetsek de kazananlardan kılan Allah.

75. Kendimizi hiçbir zaman başarısız buldurmayan Allah.

76. Başaramamış hissini yaşatmayan Allah.

77. Tam teslim olmayı sağlayan Allah.

78. Hayatın her anını anlamlandıran Allah.

79. Ebedi zevkleri tattıran Allah.
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80. Ebedi güzellikleri yaşatan Allah.

81. İyi insanlar çizgisinde olan insan.

82. İyi insanlar gibi yaşayan insan.

83. Hayata olumlu izler bırakan insan.

84. Hiçbir insana teslim olmayan insan.

85. Hiçbir kuruluşu putlaştırmayan insan.

86. Sadece Yaratıcı ile hemhal olan insan.

87. Yaratıcıyla rabıtasını kuran insan.

88. Her gün O’nu düşünen insan.

89. Her gün O’na koşan insan.

90. Gerçek O’nu dost bilen insan.

91. Her zaman O’na sığınan insan.

92. Sürekli O’nu zikreden insan.

93. Her saniyenin hesabına inanan insan.

94. Her saniye Allah beni görüyor diyen insan.

95. Dünyada ve ahirette hesabı var diyen insan.

96. Allah’tan başka gerçek neyimiz var?

97. Allah’tan başka nereye gidebiliriz?

98. Allah’tan başka kimlere sığınabiliriz?

99. Allah’tan başka kim bizi koruyabilir?

100. Allah’a bağlandım,

Allah’ı sevdim,

Allah’a döndüm…                  
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AHLAK
1. Allah’a karşı ahlaki görevlerimiz; teslimiyet, şükür ve rızadır.
2. İnsanlara karşı ahlaki görevlerimiz; adalet, cömertlik ve aftır.
3. Kendimize karşı ahlaki görevlerimiz; kendimizle barışık olmak, dürüst ol-

mak, ruh ve beden emanetimizi korumaktır.
4. Ruhumuza güzel huylar, iyi alışkanlıklar yerleşirse ‘’ güzel ahlak’’ oluşur.
5. Ruhumuza kötü huylar, fena alışkanlıklar yerleşirse ‘’ kötü ahlak’’ oluşur.
6. İnsanlar ancak  ’’ güzel ahlak ’’ sahibi olarak olgunlaşırlar.
7. İyi ve güzel ahlak sahibi olmayan insanlar meyvesiz ağaç gibidir.
8. Ahlak kurallarının yaptırımı, kalplere yerleşen Allah inancı ve sorumluluk 

duygusudur.
9. İyi insan, kendisini kimsenin görmediği ve vicdanı ile baş başa kaldığı yer-

lerde bile ölçülü davranır, ahlak kurallarına uyar.
10. Kim zerre kadar iyi ahlaklı davranmışsa onun mükâfatını hem bu dünyada 

hem de öbür dünyada görür. Kim de zerre kadar kötü ahlaklı davranmışsa 
onun cezasını hem bu dünyada hem de öbür dünyada görür.

11. Ölüm gelmeden önce, dünyada evrensel iyi ahlaklı olarak tam yaşamanın 
kıymetini bilmeliyiz.

12. Hasta olmadan önce sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz.
13. Meşguliyetten önce boş vaktimizin kıymetini bilmeliyiz.
14. Yaşlanmadan önce gençliğimizin kıymetini bilmeliyiz.
15. Yoksulluğa düşmeden önce zenginliğimizin kıymetini bilmeliyiz.
16. Madde ile mana arasındaki dengeyi korumalıyız.
17. Ölçülü olmalıyız.
18. İtidalden ayrılmamalıyız.
19. Müsrif değil, cimri değil, cömert olmalıyız.
20. Tutumlu kişi muhtaç olmaz, tutumlu olmalıyız.
21. Gelirlerimizin belirli oranını biriktirip, belirli oranını karşılıksız ihtiyaç sa-

hiplerine vermeliyiz.
22. Ruhumuzun en önemli gıdası Allah’a inanmaktır.’’ Tevhit ‘’ tir.
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23. Beşikten mezara kadar bilgi edinmeliyiz.

24. Anne babaya iyilikte bulunmalıyız.

25. Anne baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir bağışta bulunamaz.

26. İnsanları söz ve davranışlarımızla incitmemeliyiz.

27. İnsanların sevinç ve üzüntülerini paylaşmalıyız.

28. İnsanların dert ve sıkıntılarını gidermeye çalışmalıyız.

29. İnsanları güzel yüz, tatlı sözle karşılamalıyız.

30. Kendimiz için sevip istediğimiz şeyleri, başkaları içinde sevip arzu etmeliyiz.

31. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri de başkalarına reva görme-

meliyiz.

32. Selam vermek, sevgi ve dostluğa vesile olan güzel bir davranıştır.

33. İnsanların can, mal ve namusları dokunulmaz haklarıdır.

34. İnsanın ilk temel hakkı, yaşama hakkıdır.

35. Her insan mülkiyet hakkına sahiptir.

36. İnsanların şeref ve haysiyeti korunmalıdır.

37. İftira, dil ile işlenen cinayettir.

38. Gıybet, ölmüş kardeşinin etini yemek gibidir.

39. Af yolunu açık tutunuz.

40. Çevrenizdekileri hayra, iyiliğe çağırınız.

41. Cahillerden yüz çeviriniz.

42. Kötülüklerden vazgeçiniz.

43. Çirkin bir işi elinizle düzeltiniz.

44. Çirkin bir işi elinizle düzeltmeye gücünüz yetmezse dilinizle önleyin.

45. Buna da gücünüz yetmezse buğzedin (yürekten karşı çıkın).

46. Birey ve toplum için derdi olanlar, yumuşak sözler söylemeli.

47. İnsanlara şefkat ve merhametle yaklaşılmalı.

48. Tatlı dille konuşulmalı.

49. Sakin olunmalı.

50. Söylediğinizi önce kendiniz yapmalısınız.
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51. Doğru konuşan, özü sözüne uygun olan insan, toplumda itibar görür, ken-

disine itimat edilir, siz de onlardan olunuz.

52. İyi ahlakın temeli dürüstlüktür.

53. Dürüstlük insanı iyiliğe götürür.

54. Cömertlik kardeşlik bağlarını güçlendirir.

55. Kusur işleyeni affetmek, olgunluktur.

56. Yalan insanı kötülüğe götürür.

57. Koğuculuk yapmayın.    

58. Çekememezlik yapmayın.

59. Kimseyi aldatmayın.

60. Emanete riayet edin.

61. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin.

62. Söz verdiğiniz zaman sözünüzden caymayın.

63. Bölücülük yapmayın.

64. Ayrımcılık yapmayın.

65. Fitne çıkarmayın.

66. Haset etmeyin.

67. Dargın olmayın.

68. Kötülükleri önleyen utanma duygusudur.

69. Sabır; üstün bir fazilettir, dinin yarısıdır. Sabır, musibet anında isyan etme-

den Allah’a teslim olmaktır.

70. Gerçek kahraman kızgınlık anında nefsine hâkim olandır.

71. Başkalarına yük olmayın.

72. İki gününüz eşit olmasın.

73. Liyakatla terfileri yapın.

74. Çalışanlara hak ettikleri ücretleri verin.

75. Kendi hatalarınızın bedelini başkalarına ödetmeyin.
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76. Mal ve hizmeti pahalıya satmayın.

77. Evrensel ilkelerin kurumsallaşmasını sağlayın.

78. Özür dilemeyi küçümsemeyin.

79. Uzlaşmayı küçümsemeyin.

80. Yanlışı savunan sevdiğiniz dahi olsa desteklemeyin.

81. Pahalı hediyeleri reddedin özgürlüğünüzü kaybetmeyin.

82. İnsanların çokluklarıyla övünmemeleri, ahlaklarıyla övünmeleri.

83. Yalancı şahitlik yapıp gerçekleri gizlemeyin.

84. Toplumun birliğine zarar vermeyin.

85. Kendinizi beğenip, övünmeyin.

86. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin.

87. İnsanları küçümseyerek yüz çevirmeyin, merhamet edin ki, Allah da size 

merhamet etsin.

88. Fenalık yapmaktan çekinin.

89. Sadaka verin.

90. Gasp etmeyin.

91. İnsanların iyisi, önce selam verendir.

92. Kılık, kıyafetiniz, temiz ve düzgün olmalı.

93. İnsanları azarlamayın.

94. Asık suratlı olmayın.

95. Bir şeyler ikram edin.    

96. Ödünç verin.

 Hediye alın – verin.

97. Teşekkür ederim deyin.

98. Hastaları ziyaret edin.

99. Ölülerinize Fatiha okuyun.

100. Besmele çekerek güne başlayın.
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EVRENSEL İYİ AHLAK İLKELERİ

1. Dürüstlük

2. Çalışkanlık

3. Cömertlik

4. Yiğitlik

5. Bilgililik

6. Ölçülülük

7. Okumak

8. Yazmak

9. Öğretmek

10. Eğitmek

11. Yaşatmak

12. Temizlik

13. Düzenlilik

14. Disiplinlilik

15. Tek yüzlülük

16. Çok yönlülük

17. Sözünde durmak

18. Emaneti korumak

19. Kendinle barışık olmak

20. Güler yüzlülük

21. İnançlılık

22. Teslimiyet

23. Sorumluluk

24. İstikrarlılık

25. İstikametlilik
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26. Ana babasına bakmak 

27. Emaneti ehline vermek

28. Akrabaya İyilik etmek

29. Doğruyu söylemek

30. Nesli korumak

31. Çevreye zarar vermemek

32. Ehliyet

33. Liyakat

34. İstişare yapmak

35. Alınan karara itaat etmek

36. Sağlıkta eşitlik

37. Temel eğitimde eşitlik

38. Fakirlik sınırında eşitlik

39. Ortalama yaşam süresinde eşitlik

40. Her türlü inanca yaklaşımda eşitlik

41. Demokratik

42. Çağdaş

43. Kültürlü

44. Hukuğa saygılı

45. Bilgili

46. Estetik

47. Kentli/Birlikte yaşamaya uyumlu

48. Yardımlaşan

49. Fazilet

50. Temel ihtiyaçlarda eşitlik
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51. Hakkaniyet

52. Adalet

53. Güven

54. Sevgi

55. Saygı

56. Onur

57. Af

58. Vicdan

59. Hoşgörü

60. Merhamet

61. Vefa

62. Şefkat

63. Erdem

64. Tebessüm

65. İffetli

66. Sağduyu

67. Sadaka

68. İnfak

69. Sabırlı

70. Akıl

71. Düşünme

72. Zeka

73. Empati

74. Rıza gösteren

75. Şükreden

Selam…
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EVRENSEL KÖTÜ AHLAK ÖZELLİKLERİ

1. Yalan

2. İftira

3. Rüşvet

4. Zina

5. Cinayet

6. Öfke

7. Gıybet

8. Kibir

9. Kin

10. Nefret

11. Şantaj

12. Hakaret

13. Şiddet

14. Zulüm

15. Mobbing

16. Nankörlük

17. Bozgunculuk

18. Bencillik

19. Tefecilik

20. Hırsızlık

21. Tembellik

22. Korkaklık

23. Düşmanlık

24. Cimrilik

25. Cahillik
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26. İki yüzlülük

27. Sözünde durmamak

28. Emanete ihanet etmek

29. Emaneti ehline vermemek

30. Yapamayacağı şeyi söylemek

31. Yaptığını başa kakmak

32. İnsanlarla alay etmek

33. Kusurları yaymak

34. İşkence yapmak

35. İnsanları incitmek

36. Kul hakkı yemek

37. Kamu malını çalmak

38. Zinayı ifşa etmek

39. Bölücülük yapmak

40. Aşırılıklara kaçmak

41. Ayrımcılık yapmak

42. Savaştan kaçmak

43. Böbürlenmek

44. Taciz etmek

45. Vicdansızlık

46. Kıskançlık

47. Akletmediğin şeydir

48. Gönlünü huzursuz eden şeydir 

49. İçinde bir kuşku bırakan şeydir

50. Ahlakına uymayan şeydir
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51. Allah’a ortak koşmak

52. Ana babaya kötü davranmak

53. Yalan yere şahitlik etmek

54. Sövmek

55. Alay etmek

56. Akrabalarla ilişkiyi kesmek

57. Haddi aşmak

58. Kumar oynamak

59. Uyuşturucu kullanmak

60. İçki içmek

61. İntikam

62. Hile, Sinsilik

63. Talan

64. Hainlik

65. Kültürsüzlük

66. Serserilik

67. Yolsuzluk

68. İnsanları köleleştirmek

69. Alın terinin karşılığını ödememek

70. Çağdaş yaşama tepkili

71. Her türlü inanca saygısız

72. Çağdaş yobazlık

73. Otoriteyi kötü kullanmak

74. Geçmişini aşağılamak

75. Allah’tan ümidi kesmek…
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HZ. MUHAMMED’İN AHLAK ÖĞRETİLERİ

1. Hamd; alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ( Ahiret ve ceza ) gününün 

maliki Allah’a mahsustur. Allah’ım! Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız sen-

den yardım dileriz. Allah’ım! Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdikleri-

nin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

2. İnananlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık ola-

rak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar, Allah’tan indirilen vahiylere 

inanırlar, ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir 

doğru yol üzerindedirler; kurtuluşa erenler de işte onlardır.

3. Kâfirler inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. 

Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Kâfirler için büyük bir azap vardır.  

4. Münafıklar, inanmadıkları halde, ‘’ Allah’a ve Ahiret gününe inandık ‘’ di-

yenlerdir. Sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Söyledikleri 

yalana karşılıkta onlara elem dolu bir azap vardır.

5. Yeryüzünde fesat çıkarmayın.

Bozgunculuk yapmayın.

Alay etmeyin.

Azgınlık yapmayın.

Hidayete karşılık sapıklığı satın almayın.

İman edip salih amel işleyin.

6. Allah’ın korunmasını istediği bağları; İman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bü-

tün ilişkileri koparmayın.

7. İnsan, Rabbinin yeryüzündeki halifesidir.

8. Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte sizde rükû edin.
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9. Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin.

10. Şüphesiz, İnananlar ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabilerden Allah’a ve ahi-

ret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat 

vardır, onlar korkuya uğramayacaklar, mahzunda olmayacaklardır. 

11. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak 

siz bunu bilemezsiniz.

12. Andolsunki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden 

eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Allah, sabredenlerle beraberdir.

13. Allah, size ancak leş, kan domuz eti ve Allah ‘tan başkası adına kesileni 

haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçü-

sünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur.

14. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. 

Asıl iyilik, Allah’a, Ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere 

iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, 

yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri 

için kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma 

yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın 

kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte 

bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların 

ta kendileridir.

15. Kullarım, beni senden sorarlarsa bilsinler ki, gerçekten Ben onlara çok 

yakınım, Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, 

doğru yolu bulmaları için Benim davetime uysunlar, Bana iman etsinler.

16. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş aza-

bından koru.
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17. Hayır olarak ne harcarsanız o, ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yol-

da kalmışlar içindir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi 

başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Mallarını 

gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri 

katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak 

değillerdir.

18. Allah, iman edenlerin dostudur. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Al-

lah’ındır. Sonunda dönüş yalnız Allah’adır.

19. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyük kötülüktür.

20. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden koş-

mayıp bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında 

mükâfatları vardır. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen 

bir sadakadan daha hayırlıdır.          

21. Şeytan sizi fakirlikle korkutarak sadaka vermenizi engeller ve size çirkinliği 

ve hayâsızlığı emreder. Sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin 

için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur.

22. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle hükümlü kılar.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme.

Ey Rabbimiz! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevla’mızsın.

Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et Allah’ım!

23. İnanan insan inkârcı insanı dost edinmez.

24. Hayra çağırın, iyiliği emredin ve kötülükten men edin.

25. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsi-

niz. Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayın.
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26. Öfkenizi yenin. Güçlü kimse, öfke anında kendisine hâkim olandır. İnsan-

ları affedin.

27. Allah, iyilik edenleri sever. Allah’a dayanıp güvenin.

28. Gevşemeyin.

Hüzünlenmeyin.

Gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.

29. Allah, içimizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri 

sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

30. Allah, yaşatır ve öldürür.

31. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.

32. Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer 

kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.

33. İş konusunda insanlarla istişare et.

34. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur.

35. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. 

Rableri katında Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini 

yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.

36. İçki ve kumar aranıza düşmanlık ve kin sokar.

37. Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz.

38. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar için büyük azap vardır.

39. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin, 

sakın azaptan kurtulacaklarını sanma.

40. İnsanlar, ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah’ı anarlar.
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41. Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer 

kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.

42. Allah, hiçbir çalışanın amelini zayi etmez.

43. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Kim sabrederse, Allah ona dayanma 

gücü verir. 

44. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun.

45. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

46. Ben, başka değil, sadece iyi, güzel ahlakı tamamlamak uygulamak için 

gönderildim.

47. Allah’ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek 

yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden 

uzaklaştıracak yoktur.

48. İnsanlara güzel ahlaka uygun biçimde davran.

49. Hiçbir anne baba, evladına güzel ahlaktan daha üstün bir hediye verme-

miştir.

50. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize 

ve amellerinize bakar.

51. Üç şey öleni mezara kadar takip eder, ikisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı 

ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. En hayırlı 

insan, ömrü uzun ve ameli güzel olandır.

52. İyilik; gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Güzel ahlaktır.

Kötülük; İnsanlar seni onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde 

bir kuşku bırakan şeydir. Vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini 

istemediğin şeydir.
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53. Allah’ım; senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine 

ulaştıran ameli isterim.

54. Kişi sevdiğiyle beraberdir.

55. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.  

56. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak 

yeter.

57. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz.

58. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel 

ahlaka da uygun biçimde davran.

59. Kişiyi hak nazarında yücelten nitelik maldır, kişiyi Allah katında yücelten 

nitelik ise takvadır.

60. Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

Allah’ım! Nefsime takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en ha-

yırlısı sensin.

61. İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir. Sen O’nu görmüyor olsan da O 

seni görmektedir. Bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah 

onlara verdiği bir nimeti değiştirmez.

62. Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdür-

men, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.

63. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, "Biz Allah’a aidiz ve 

biz O’na döneceğiz. Allah’ım! Başıma gelen musibetin, acının mükâfatını 

senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu 

daha hayırlısıyla değiştir." desin.
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64. Üç şey insanoğlunun mutluluğundandır. Bunlar; iyi bir eş, oturmaya müsa-

it bir ev ve uygun bir binektir. 

65. Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.

66. Namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır bir ışıktır.

67. İslam ahlakının özü hayâ’dır.

68. Dua etmek için O’na ellerini kaldırdığın zaman, Allah o elleri çevirmekten 

hayâ eder.

69. Kim iffetli olmayı dilerse, Allah onu iffetli kılar. Kim aza kanat edip insanlar-

dan bir şey istemezse, Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse, Allah ona 

sabır ihsan eder, kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram 

verilmemiştir.

70. Müslüman; dilinden ve elinden insanların emin olduğu kişidir. Mümin; in-

sanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden 

emin oldukları kişidir.

71. Bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez.

72. Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.

73.  Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman 

etmiş olmaz.

74. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur.

Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

75. Konuştuğunuzda doğru söyleyin.

Söz verdiğinizde sözünüzü tutun.

Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin.
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76. İffetinizi koruyun.

Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının.

Ellerinizi haramdan çekin.

77. Kişi evinden çıkacağı zaman, ‘’ Bismillahirrahmanirrahim ‘’desin.

78. Kötü sözlü, çirkin ağızlı olmayın, bağırıp çağırmayın. Kötülüğe kötülükle 

karşılık vermeyin. Bağışlayıcı ve hoşgörülü olun.

79. Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter. Bir Müslü-

man din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz. Oruç, namaz 

ve sadakadan daha faziletli olan şey, iki kişinin arasını düzeltmektir. İki ki-

şinin arasını bozmak ise imanı kökünden kazır. Müslüman, Müslüman’ın 

kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu hor görmez.

80. Allah’ım! Kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, 

borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım.

81. Zandan sakının. Zira zan, yalanın ta kendisidir.

Birbirinizin gizli sözlerine kulak kabartmayın.

Birbirinizin özel hallerini araştırmayın.

Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin.

Birbirinize haset etmeyin.

Birbirinize kin beslemeyin.

Birbirinize sırt çevirmeyin.

Ey Allah’ın kulları, kardeş olun.

82. Hoş- güzel söz sadakadır.

83. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
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84. Kolaylaştırıcı olun, zorlaştırıcı olmayın.

85. Hoş gör ki, hoş görülesin.

86. İftira, dil ile işlenen cinayettir.

87. Mümin, aynı delikten iki defa sokulmaz.

88. Çalışana  ücretini, teri kurumadan önce verin. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. 

İnsanların mallarını eksiltmeyin.

89. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.

90. Veren el, alan elden üstündür. Sadakaları Allah’tan bir farz olarak ancak;

• Fakirler,

• Düşkünler,

• Zekat toplayıcılar,

• Kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlar,

• Özgürlüğüne kavuşturulacaklar,

• Borçlular,

• Allah yolunda cihat edenler,

• Yolda kalmış yolcular içindir.

91. Allah, hiçbir haini sevmez. Kibirlerine yediremeyenler, ebedi kaybedenler-

dir. Bir mümin bir mümini öldürdüğünde yeri ebedi cehennemdir.

92. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İnananlar bir-

birlerinizi sevmeden cennete giremezsiniz.

93. Allah, şükrün karşılığını verendir.

Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle an, ca-

hillerden yüz çevir. İnananlar ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman 

kalpleri ürperir.
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94. Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla 

karşılık verin.

95. Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa, Allah için şahit-

lik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz 

zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın.

96. Münafığın alameti üçtür : 

• Konuştuğunda yalan söyler.

• Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder.

• Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

97. Yedi helak ediciden sakının!

• Allah’a şirk koşmak.

• Büyü yapmak.

• Allah’ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek.

• Faiz yemek.

• Yetim malı yemek.

• Savaş meydanından kaçmak.

• Zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara 

zina isnat etmektir. 

98. Allah sizi yeryüzünde halifeler oraya hâkim kimseler yapandır.

Allah, size verdiği nimetler konusunda imtihan için, bazınızı bazınıza üstün 

kılmıştır.

Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilir-

ler, ne de öne geçebilirler.

Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez.

Her canlı ölümü tadacaktır.
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99. Kur’an’daki Ahlak Öğretileri:

• Allah’a karşı saygılı olmak ve O’nun azabından sakınmak

• Allah’a içten bağlılık

• Allah’tan özür ve bağışlanma dilemek

• Allah’ı yardıma çağırmak

• Allah’a güvenmek ve  O’na dayanmak

• Allah’a karşı büyüklenmemek 

• Allah’a karşı nankörlük etmemek

• Allah’tan ümidi kesmemek

• Allah’ı ve ismini istismar etmemek

• Dinde ve hiçbir şeyde aşırıya gitmemek

•  İyilerle dost olmak

• İyilikte yardımlaşmak

• Kötülüğe karşı koymak

• Başkalarına maddi yardımda bulunmak

• Namuslu olmak

• İnsanların arasını düzeltmek

• Emanete riayet etmek

• Adil olmak

• O’nun nimeti sayesinde kardeş olmak

• Hoşgörü ve bağışlama içinde olmak

• Olumsuzluklara karşı dayanıklı olmak ve direnç göstermek

• Alçak gönüllü olmak

• Sözünde durmak

• Yemini yerine getirmek

• Dürüst olmak
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• İnsanları özgürleştirmek

• Görgülü olmak

• Dünya ve ahiret dengesini korumak

• İnsanlara iyi davranmak

• Güzel söz söylemek

• Cimrilik etmemek

• İftirada bulunmamak

• Yapılan iyiliği başa kalkmamak

• Başkalarını çekiştirmemek

• Kendini beğenmişlik göstermemek

• Bozgunculuk yapmamak

• Çekememezlik içinde olmamak

• Savurganlık etmemek

• İnsan’ı öldürmemek

• Yalan söylememek

• İnsanları küçük düşürmemek

• Gösteriş yapmamak

• Zina ve  Fuhuş işlememek

• Eşcinsellikten uzak durmak

• Önyargılı olmamak

• Sarhoşluk veren şeylerden kaçınmak

• Kumar oynamamak

• Dünya’ya aşırı düşkünlük göstermemek

• Büyücülük yapmamak ve büyüye başvurmamak

• Rüşvet alıp rüşvet vermemek
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100. Hz. Muhammed Güzel Ahlak Olarak:  

	Kötü söz söylemezdi.    

	Kimseyle çekişmezdi.

	Her zaman ağırbaşlıydı.

	Dünya işleri için kızmazdı.

	Umanı umutsuzluğa düşürmezdi.

	Kimsenin kusurunu araştırmazdı.

	Affediciliği tabii idi intikam almazdı.

	Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı.

	Yemek seçmez önüne ne konsa yerdi.

	Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi.

	Sade temiz kıyafet giyer, gösterişten hoşlanmazdı.

	Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz, bağırmazdı.

	Konuşurken çevresindekileri adeta kuşatırdı.

	Kimseye hakkında hayırlı olmayan sözü söylemezdi.

	Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı.

	Kapısına yardım için gelen kimseyi geri çevirmezdi.

	Kelimeleri parıldayan inci dişleri gibi tatlı ve berraktı.

	Yanında en son konuşanı, ilk önce konuşan gibi dinlerdi.

	Adet üzere sarf edilen hiçbir kötü sözü ağzına almamıştır.

	Fakirler ile beraber yerdi, öyle ki onlardan ayırt edilmezdi.
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	Sıradan değildi, ama sıradan insanlar gibi yaşardı.

	Hiç kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınar, ayıplardı.

	Düşmanlarını sadece affetmekle kalmaz, onlara şeref ve değer verirdi.

	Lüzumsuz yere konuşmaz, konuştuğunda ne fazla ne eksik söz kullanırdı.

	Bir toplulukta bulunduğu zaman bir şeye gülerlerse, O da gülerdi.

	Topluluk bir şeye hayret ederlerse O da onlara uyarak hayret ederdi.

	Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez, bulunduğu mecliste ayrı bir yere 

oturmazdı.

	Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdü.

	Sabahları evden çıkarken şöyle derdi: ‘’ Allah’ım yoldan sapmaktan ve sap-

tırılmaktan, kanmaktan, kandırılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğra-

maktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım ‘’.

	En güzel ahlaka sahip idi.’’ Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönde-

rildim ‘’ diye buyurmuştur.

	‘’Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakı mı da güzel yap’’ diye buyur-

muştur.

	‘’Allah’ım! Beni amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet ‘’ diye buyur-

muştur.

	‘’Allah’ım! Ayrılıktan, iki yüzlülükten ve ahlakın kötüsünden sana sığınırım’’ 

diye dua etmiştir.
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HZ. İSA’NIN AHLAK ÖĞRETİLERİ

1. Komşunu kendin gibi seveceksin.

2. Zina etmeyeceksin.

3. Ana babaya saygı gösterin.

4. Adam öldürmeyin.

5. Hırsızlık yapmayın.

6. Yalan söylemeyin.

7. Başkasının malına göz dikmeyin.

8. Birbirinizi sevin.

9. Düşmanlarınızı bile sevin, onlara dua edin.

10. Sarhoşluktan uzak durun.

11. Cinsel ahlaksızlıktan uzak durun.

12. Sevgisiz olmayın.

13. Öfkenizi yenin.

14. Kardeşinize aşağılayıcı söz söylemeyin.

15. Günah işlemeyin.

16. Yalan yere ant içmeyin.

17. Antlarınızı yerine getirin.

18. Sizden bir şey dileyene verin.

19. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.

20. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.

21. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin.

22. Herkesle barış içinde yaşayın.

23. Öç almayın.

24. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
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25. Övünme.

26. Böbürlenme.

27. Kaba davranma.

28. Kendi çıkarını arama.

29. Kötülüğün hesabını tutma.

30. Haksızlığa sevinme.

31. Umut et.

32. Dayan.

33. Merhamet et.

34. Lütufta bulun.

35. İman – umut – sevgi kalıcı şeylerdir.

36. Sabırlı ol.

37. Merhamet et.

38. Kıskanma.

39. Biri size bir tokat atarsa öteki yanağınızı çevirin.

40. Hangi dinden, hangi ırktan ya da milletten olursa olsun tüm insanlığın ya-

rarına hizmet ver.

Gerçek kaynak Tanrı’dır, gerçek kaynağından öğrendiklerin sevgidir.
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HZ. MUSA’NIN AHLAK ÖĞRETİLERİ
1. Allah’ı kalbinle ve aklınla sev.

2. Allah’tan başka kimseye bağlanma.

3. Anne ve babana sevgi ve saygı göster.

4. Öldürme.

5. Zina yapma.

6. Çalma.

7. Yalan söyleme.

8. Başkalarının malına göz dikme.

9. Altı gün çalış, yedinci gün dinlen.

10. Allah’a şirk koşma.

11. Şükredesiniz ki affedilesiniz.

12. Yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin.

13. Nimetlere nankörlük etmekle, kendinize zulmediyorsunuz.

14. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın.

15. İsyan edip, aşırı gitmeyin.

16. Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.

17. Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz.

18. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz.

19. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz.

20. Namazı kılacaksınız.

21. Zekâtı vereceksiniz.

22. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz.

23. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız.  

24. Affedin, hoşgörün.

25. Cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın.

26. Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.

27. Yeryüzünde aşırı gitmeyin.

28. Kim bir insanı öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür.
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29. Her kimde birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları ya-
şatmıştır.

30. İnsanlardan korkmayın.
31. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Kim 

de bunların hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için kefaret olur.
32. Âlemlerin Rabbine iman edin.
33. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.
34. Allah’tan yardım isteyin ve sabredin.
35. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır.
36. "Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır" dedi.
37. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamayın.
38. Doğru yolu görüp onu yol edinin.
39. Sapıklık yolunu görüp onu yol edinmeyin.
40. Ey Rabbim! Bizi kendi rahmetine sok. Sen, merhametlilerin en merhamet-

lisisin.
41. "Rabbim! Bana kendini göster, Sana bakayım" dedi. Allah da, "Beni dünya-

da katiyen göremezsin, fakat şu dağa (Tur’a ) bak, eğer o yerinde durursa 
sen de Beni görebilirsin" dedi. Rabbi, dağa tecelli edince darmadağın, edi-
verdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, ‘’ Sana tevbe ettim. Ben inananların 
ilkiyim ‘’ dedi.

42. Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.
43. Rabbim! İşimi bana kolaylaştır.
44. Allah’ı çok tespih edelim, çok zikredelim.
45. İnsanlara yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkarlar.
46. Korkmayın, çünkü Allah bizimle beraberdir. Allah işitir, görür.
47. Allah’a karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap ile yok eder.
48. Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
49. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin.
50. Şüphe yok ki Allah, tövbe edip inanan ve salih ameller isteyen, sonra da 

doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affedicidir.     
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İBN-İ SİNA AHLAK DÜŞÜNCESİ
İbn-i Sina kimdir:

Özbekistan Buhara 980 doğdu, 1036 İran Hamedan şehrinde vefat etti. Tıp 

ve Felsefe alanında 200 kitap yazmıştır. Tıbbın Kanunu kitabı, yedi asır bo-

yunca Avrupa’da temel kaynak eser olarak okutulmuştur.Geometri, man-

tık, fıkıh, sarf, nahiv, doğa bilim üstüne de çalışmalar yapmıştır.’’ Âlimlerin 

sultanı ‘’ olarak tanımlanacak derecede büyük bir filozof ve bilim adamıdır.

1. Mutluluk, Allah’ın nezdinde ebedi sevinç içinde sonsuza dek var olmak 

demektir.

2. Ahlak felsefesinin ödevi; insana yaraşır gaye olan gerçek mutluluğun ve bu 

tür mutluluğa götüren doğru araçların neler olduğunu açıklamaktır.

3. İnsanın biri biten ve diğeri yapan olmak üzere iki yanının bulunduğunu 

ve mutluluğunun ancak bu iki yanı birlikte kemale erdirmekten geçtiğini 

unutmaması gerekir.

4. Ben öküzden korkuyorum, çünkü silahı var ama aklı yok.

5. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.

6. Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında 

söylediklerinden etkilenmez.

7.  İlmi tıbbı iki esasta topluyorum. Yediğin zaman az ye, 4 -5 saat geçmeden 

de yeme, şifa hazımdadır.

8. Tabiatta boş yere yaratılmış hiçbir şey yoktur.

9. Ahlaki erdemlilik, ifrat ve tefrit arasında kalan orta bir yoldur.

10. İnsanın şehvet ve öfke güçleri, aklın denetiminden sıyrılırlarsa kötü davra-

nışları alışkanlık haline getirebilir.

11. İnsan cinsel ilişkiye duyarsız veya şehvet düşkünü bir günahkâr değil, bu 

ikisinin ortasında bulunan iffetli tavrı tercih etmelidir.
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12. İnsanın mutluluktan daha erdemli bir gayesi yoktur.

13. Mutluluk da; gerçek ya da sanal olsun, ancak iyilik yollarından geçerek elde 

edilir.

14. Ahlak felsefesinde insanın mutluluğu, felsefe ile dini uzlaştırmaya dayanmak-

tadır.

15. İnsan, aklın kontrolünde olmak üzere şehvet ve öfke güçlerini de kullana-

rak hem bu dünyasını imar etmeli ve hem de ahiretini hazırlamalıdır. Bu 

dengeyi kurabilen insan bilge insandır.

16. Erdemli bilge bir insan, dini ibadetlerle meşgul olunmasını ısrarla öğütler.

17. Namazdaki hareketler, şehvet ve öfke güçlerine zor gelmektedir.

18. Hiçbir bilgi, yaratma ve buyurma vasıfları olan Allah’ın yakınında ebedi 

mutluluk içerisinde ebediyen kalmak demek olan mutluluğa götüren reh-

berlikten, hidayetten daha değerli değildir.

19. Nefsi; halis niyetle veya kendi ameli gücü sayesinde, derunu vasıtasıyla 

keşfettiği iç gözünün yakınlaşması sonucu hikmetli meselelerin hakikatine 

ulaşması yoluyla temizler.

20. Mutluluk konusunda, insan nefsinin bir cevher olduğu, bozulmasının İlahi 

feyzden yardımının mümkün olamayacağı.

21. Her var olanın en son amacı kendi türüne ait kemale ermektir.

22. Kemal dururken, kişinin eksikliğe rıza göstermesi ne kadar alçaltıcı bir an-

layıştır.

23. Aranan mutluluk bu dünyadan başka bir âlemde de olacaktır.

24. Uhrevi iyilik, mutluluktur. 

25. İnsana düşünen canlı denir.

26. İlahi cömertlik, her varlık üzerine yağmaktadır.

27. İnsanın akletmesini sağlayan cevher bir cisim değildir, bilakis cisim yüzün-

den olmayan bir cevherdir. 
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28. İnsanın akletme, samimi niyette bulunma, bozucu güçlere karşı koyma ya 

da emrine verilmiş güçleri kullanma gibi kendisine mahsus fiilleri yerine 

getirmesini sağlayan şey bu tür şeylere ancak üstün gelme ve karşı koyma 

hususiyetleri taşıması halinde güç yetirebilir.

29. Akledilenler çoğaldıkça akletme gücü de artar. Bu itibarla aklın bu gücü de 

sonsuzdur. Çünkü sonsuz olan bu güç bölünemez.

30. İnsan nefsi irtibat içinde bulunduğu ve tabiatının ulaştığı ilahi feyizden yardım 

alır.

31. Özü itibariyle feyz cevherdir, ona külli nefis adını vermek adet olmuştur.

32. Çocukların nefisleri cennetle cehennem arasındadır. Yani çocukların ruhu; 

mutlak anlamda ne mutlu, ne de mutluluktan tümüyle yoksundur.

33. İlimde kemale eren, sürekli olarak iyi işler yapan ve dünyevi güzelliklere 

değer vermeyen nefis ise özünde yetkinleştiği için kurtuluşa erecektir.

34. İnsan dünyevi isteklerden mahrum kalırken acı çekmektedir. Bu acıya kar-

şılık olmak üzere kesinlikle huzura kavuşacaktır.

35. Nefsin ilahi feyze kavuşmasıyla kendisi de ilahi feyzin cevherine dönüşe-

cektir. Bu durumda nefis artık bu âlemin yöneticisidir, âlemin riyaseti ile 

yöneticiliğini elde eder ve âlemin sultanı olur.

36. Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün.

37. Varlığın hareketi ve sükûnu O’na kavuşmak içindir.

38. Varlığını  koruması da O’na olan aşkındandır.

39. O, kendisine aşık olunan, salt gerçek, sırf iyilik, kendisi için sevilen, bizatihi 

Hak olan ve düşünülendir.

40. Nefsin ulaşabileceği bu sevinç ve haz; akıllı biri için bu mertebeyi elde et-

meye çalışmak ( O’na olan aşk) ve elde ettiğini korumaksa, çaba göster-

mekten daha önemli ne olabilir ki.
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41. Arzu diye adlandırılan akıl gücüne gelince, bu da şehvet, öfke ve yöneten 

güç olmak üzere üç kısımdır.

42. Her ne kadar akıl özü gereği çirkin ( kötü – zararlı ) değilse de, bu güçlere 

ilişkin fiillere katılacak olursa onun için bu bir düşüklüktür.

43. Korkaklıkla saldırganlık arasında ortayı teşkil eden yiğitliği benimsemelidir.

44. Cimrilikle değil, savurganlıkla değil, cömertliği yaşamalıyız.

45. Dünya işlerinin yönetirken; ne yönetme gücünde zaaf gösteren ahmak, ne 

de aşırı güç kullanarak zorba  ve düzenbaz durumuna düşmeli, bu iki tavrın 

arasında bulunan zeki ve yüksek idrak sahibi olmalı.

46. İffetli, yiğit, cömert, zeki ve yüksek idrak sahibi insan adil olur. 

47. Bunlara düşünme gücü katılacak olursa o zaman bilge insan olur.

48. Bilge insan, filozof  ve bilim adamıdır.

49. Nefsin ulaştığı en büyük şeref ve en yüce mutluluk, kendisinin ve bütün 

varlığın sevgilisi ile arasındaki aracıların ortadan kalkmış olmasıdır.

50. İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli 

olmalı ve yerini bulmalı.
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MEVLANA  AHLAK DÜŞÜNCESİ
Mevlana kimdir:
Bilginlerin sultanı unvanını almış Bahaeddin Veled’in oğludur.1207 yılında Af-
ganistan sınırları içinde Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğdu. 1273 yılında 
Konya’da vefat etti. Yaşamını ‘’ Hamdım, piştim, yandım ‘’ sözleriyle özetlemiştir.
Mevlana’nın vasiyeti: Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az 
uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, nama-
za devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen 
cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve 
olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, in-
sanlara yararlı olandır.
1. Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler. Onsuz 

yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım ve mevsim geçer, gölge veren 
ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. 
Aklın şaşar dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dost olur. Öyle garip 
bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam 
dersin şaşarsın. En garibi de budur ya, öldüm der durur yine de yaşarsın. 

2. İnsanın kalbinde öyle saklı şeyler vardır  ki verdikçe çoğalır. Bu hazinenin 
başında sevgi gelir. Bir dostun bir dosta verebileceği hediyelerden bazıları 
şunlardır:
Gönlü rahatlatacak bir TEBESSÜM.
Kalbe kuvvet verecek TATLI BİR SÖZ.
Morali düzeltecek bir TAKDİR.
Neşesini yerine getirecek bir ŞAKA.
Kızgınlığını söndürecek HOŞGÖRÜ.
Hoşa gidecek bir güzel DAVRANIŞ.
Allah’ın rahmetini çekecek bir HAYIR DUASI.

3. İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler.
4. Ey gönül. Bir sürü dostlarının yanında, elbette ki düşmanların da olacak. 

Ama imtihan ya bu, onca düşmanın varken seni dostun vuracak.
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5. İnsanın sözü ‘’ Hikmet ‘’, bakışı ‘’ İbret ‘’, susması ‘’ Ders ‘’olmalıdır.

6. Üzülme! Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa, iki kanatlı olursun. 

Tek kanatla uçulmaz zaten. Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek 

değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini 

alır. Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük ola-

maz, yüzük olmak dileyen taş ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır.

7. Bakışlarında diyar diyar gezdiğin değil, bir bakışıyla diyarına gittiğindir AŞK.

8. Ya al götür kalanımı ya da gel tamamla eksik yanımı.

9. Üzülme, çünkü Yaratan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma yağmu-

run en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar.

10. Şükret, mağrur olma, ululanma, kulak ver, kendini hiç önemseme.

11. Yaşamak direnmektir, sevmek güvenmektir. Şunu unutma, insan çoğu za-

man dünyanın hâkimi, bazen de küçük bir kalbin esiridir.

12. Eden kendine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma kazanmak koca bir 

ömür ister. Kaybetmeye ise bir anlık gaflet yeter.

13. Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri 

dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak 

içeriden açılır… 

14. Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

15. İnsanların en kötüsü, sevmeyen ve sevilmeyendir.

16. Bozuk olunca maya ne ar tanır ne de hayâ.

17. Vicdanını hırstan koru.

18. Bin zulme uğrasan da bir zulüm yapma. Kendine de zulmettirme.

19. Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan; fena söyleyici, fena öğre-

tici, fena düşünceli olma.

20. Ey zulümle bir kuyu kazan. Sen kendin için bir tuzak hazırlıyorsun. Ey baş-

kalarına ağlayan göz.Gel, bir müddetçik otur da kendine ağla.
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21. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol.
Hoşgörüde deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.

22. Cehalet insanı çirkinleştirir. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verile-
cek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene baka-
rım adam mı diye. 

23. Ey Oğul! Eğer daima cennette olmak istersen, herkesle dost ol. Hiç kimsenin 
kinini yüreğinde tutma, fazla bir şey isteme ve hiç kimseden de fazla olma.
Merhem ve mum gibi ol, iğne olma. Eğer hiç kimseden sana kötülük gelme-
sini istemiyorsan, kötü söyleyici, kötü öğretici, kötü düşünceli olma. Çünkü 
bir adamı dostlukla anarsan daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç cen-
netin ta kendisidir. Dostlarını andığın zaman gönül bahçen çiçek açar, gül 
ve fesleğenlerle dolar. Düşmanlarını andığın vakit, gönül bahçen, diken ve 
yılanlarla dolar, canın sıkılır, içine pejmürdelik gelir. 

24. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir.
25. Sevgi acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı ni-

mete, kahrı nimete dönüştürür. Demiri yumuşatan, taşı eriten hep sevgidir.
26. Topraktan biten güller solar gider, gönülde biten güller ise kalıcı ve hoştur.
27. İnsan ancak çalıştığını kazanır.
28. Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır.
29. Hırs ve tamah insanı kör ve sağır eder. Hırs kötülüğüne özür yoktur.
30. Kötü dostla ünsiyet belaya bulaşmaktır.
31. Peygamber, kanaat hazine demiştir. Gizli hazineyi herkes elde edemez.
32. Sual de bilgiden doğar, cevap da.
33. Bir yandan korkuya, bir yandan ümide düştün mü iki kanadın olur. Bir ka-

natlı kuş katiyen acizdir.
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34. Buluştuğun herkesin yüzünden bir şey yersin. Her buluştuğundan bir şey 
alırsın.

35. Gönlüne geçim kaygısını az koy, sen kapıda oldukça rızkın da azalmaz.
36. Ey genç, şu beden bir misafirhanedir.Her sabah o eve yeni bir misafir ( dert, 

düşünce,…) gelir.Sakın, ‘’ Bu misafir bana yük olur, kalır ‘’deme.Biraz kalır son-
ra yine geldiği gibi gider, yokluğa karışır.O görünmeyen cihandan, gayb ale-
minden gönlüne gelirse, onu bir misafir say, onu hoş tut, güler yüzle karşıla.

37. Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde, noksan da olur. Sakın 
büyüklenme, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız 
dost arayan dosttan da olur.

38. Peygamber dedi ki: Kim kendini bilirse, Rabbini de bilir.
39. Açlığa sabredersen adı  ‘’oruç ‘’ olur.
40. Acıya sabredersen adı ‘’ metanet ‘’olur.
41. İnsanlara sabredersen adı  ‘’hoşgörü ‘’ olur.
42. Duygulara sabredersen adı ‘’gözyaşı ‘’ olur.
43. Özleme sabredersen adı ‘’ hasret ‘’ olur.
44. Sevgiye sabredersen adı ‘’ aşk ‘’ olur.
45. İnsanı  öğrendim. Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu. Sonra 

da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim.
46. Sevmeyi öğrendim. Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu. Sonrada ru-

hun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim.
47. Okumayı öğrendim. Kendime yazıyı öğrettim sonra. Ve bir süre sonra yazı, 

kendimi öğretti bana.
48. Dünyaya tek başıma meydan okumayı öğrendim genç yaşta sonra kala-

balıklarla yürümek gerektiğini öğrendim. Sonra da asıl yürüyüşün kalaba-
lıklara karşı olması gerektiğini öğrendim. Düşünmeyi öğrendim. Sonra da 
kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Sonra da sağlıklı düşünmenin kalıp-
ları yıkarak düşünmek olduğunu öğrendim. Namusun önemini öğrendim 
evde. Gerçek namusun, günah elinin altındayken günaha el sürmemek 
olduğunu öğrendim.
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49. Gerçeği öğrendim ve gerçeğin acı olduğunu. Sonra dozunda acının, yeme-

ğe olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrendim.

Her canlının ölümü tadacağını. Ama sadece bazılarının hayatı tadacağını 

öğrendim.

Dostlarım. Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya kalp 

durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur. 

Dost dediğin; sevilecek biri olmadığı zamanlarda bile seni sevmeli… 

Sarılacak biri olmadığı zamanlarda bile sana sarılmalı… 

Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile dayanmalı… 

Dost dediğin fanatik olmalı, bütün dünya seni üzdüğünde sana moral vermeli 

ve ağladığında seninle ağlamalı ama hepsinden daha çok, dost matematiksel 

olmalı, 

Sevinci çarpmalı…

Üzüntüyü bölmeli…  

Geçmişi çıkarmalı…

Yarını toplamalı…

Kalbinin derinliklerinde ihtiyacı hesaplamalı…

Ve her zaman bütün parçalardan daha büyük olmalı… 

İşi bitince seni bir tarafa atmamalı…  

Senin hayatında üç  yoldaşın vardır. Dostların, malın mülkün ve gerçekleş-

tirdiğin iyilikler. Bunlardan sadece biri vefalıdır. Mal mülk seninle beraber 

gelmez, dostların gelir ama mezarın başına kadar. Yaptığın işler vefalıdır. 

Onlar, mezarın içinde de sana refakat eder.

50. Kur'an’a Gözünle Bakarsan Yazıyı Görürsün

Aklınla Bakarsan İlmi Görürsün

Kalbinle Bakarsan Aşk’ı Görürsün

Tüm Ruhunla Bakarsan Allah’ı Görürsün...
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İMAM GAZALİ AHLAK DÜŞÜNCESİ

İmam Gazali Kimdir:
Büyük Selçuklu Devleti devrinde İran’lı Türklerden İslam alimi,filozofudur.1058 
yılında, İran Horasan’ın Tus şehrinde doğmuştur.1111 yılında Tus şehrinde vefat 
etmiştir.Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk’ün yakın arkadaşıdır. İslam 
devletinin Araplardan, Türklere geçmesini halk nezlinde sağlamıştır.En büyük 
eseri, ömürünün sonlarına doğru yazdığı El – Mustasfa’dır.
1. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.
2. İlmi ile üne kavuşan herhangi bir kimsenin görüşünü incelerken ona kü-

çümser gözüyle bakma. Konuya yüzeysel bakanın ihtiyacı yoksa da mese-
lenin iç yüzünü anlamak isteyenin buna çok ihtiyacı vardır.

3. Her pisliğe konan sinek gibi olma. Hiç kimseyi cahillikle suçlamada acele 
etme; zira farkına varmadan sen de aynı duruma düşebilirsin.

4. Sünnetin Kuran’ı, Kuran’ın da sünneti nesh etmesi caizdir. İkisi de Allah’tan 
geldiği için buna bir mani düşünülemez. Neshte denklik itibara alınmaya-
cağı gibi, buna, sünnetin Kuran’ı, Kuran’ın da sünneti nesh etmesine aklen 
de bir mani yoktur.

5. Allah’ın kelamı tekdir. O bir cihetiyle nasıh, bir cihetiyle de mensuhtur. 
Allah’ın, biri Kuran, diğeri Kur’an olmayan iki kelamı yoktur. Farklılık sade-
ce ibarelerdendir. Onun Kelamı’na, bazen onun manzum olan lafzı delalet 
eder ve bize onun tilavetini emreder ki, bu Kur’an olarak isimlendirilir. Ba-
zen de Metlüvv olmayan sözü delalet eder, bu da Sünnet olarak isimlendi-
rilir. Ancak şu var ki hepsi de Peygamber’den işitilmiştir. Fakat her halükar-
da nasıh Allah Teâlâ’dır.

6. İlahi huccetler olan ve hidayet rolü üstlenen akıl ve din arasında tam bir 
ahenk vardır.

7. En şerefli varlık akıldır ve insanların değerlerinin, akıllarını ne ölçüde kul-
lanmalarıyla doğru orantılıdır. Allah’ı ve önderleri tanımanın sadece akıl 
vesilesiyle mümkün olacağı ve hatta şeriatı doğru idrak etmenin de akıl 

ile olacağıdır.
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8. Akıl açısından insanlar üç gruba ayrılır.

• Akli açıdan en düşük seviyedeki avam.

• Basiret ehli ve zeki kimselerden oluşan havastır ki; kelamcılar da bu 

gruba dahildir.

• Kamil insan ya da birinci sınıf havastır. Allah vergisi fitri yetenek sahibi 

kimselerdir.

9. Fıtri iman ve sağlam inanç sahibi kimseye Kuran’daki açık deliller yetmektedir.

10. Akli ilimlerde kayma ve şüpheler artıp zihin aynasını kirleten vehmi, hayali 

saptırıcılar eksik olmayınca bu kitabı ( miyarül ilm) düşünce ve fikri için bir 

ölçü, araştırma için bir kıstas ve zihin için bir parlatıcı olarak düzenledim.  

11. Bu, yani güzelin bizatini sevilir oluşu nasıl inkâr edilebilir!

12. Şırıl şırıl akan suyu, onu içtiğimiz için; yemyeşil bitkileri, yediğimiz için; ya 

da başka bir güzel objeyi, ondan bir şekilde yararlandığımız için değil, sırf 

güzelliğini hissetmek suretiyle ondan lezzet duyduğumuz için severiz.

13. Sevilmeye layık olan yegâne varlığın Allah olduğu beyanı.

14. Her kim ki, Allah’tan başka bir şeyi Allah ile ilişkisiz seviyorsa, bu, o kişinin 

marifetullah hakkındaki cehaletinden ve eksikliğinden dolayıdır.

15. Ahlaki açıdan bizzat iyi olan tek gerçek ve en yüksek iyi Allah’tır.

16. İyi kabul edilen öteki şeyler O’nunla ve O’nun sayesinde iyidir.

17. Ahlakın gayesi de O’dur. İyi ve erdemli olan sevilir; kötü ve erdemsiz olan-

dan nefret edilir. Sevilecek gerçek iyi de O’dur.

18. Kendini sev, kendine iyilik edeni sev, iyiliği, güzelliği ve güzeli sev. Bunlarla 

birlikte Allah’ı sev. Çünkü hepsini veren O’dur.

19. Hakiki tevhide ulaşırsan, o zaman gerçek kemali ve tükenmeyen, eksilme-

yen mutluluğu ta derinden ve ebediyen yaşarsın.

20. Allah’ın kullarına taksim ettiği rızık, ecel, sevinç, hüzün, acziyet, güç, iman, 

küfür, ibadet ve günah adına ne varsa hepsi sırf adalettir, bu taksimde zu-

lüm yoktur.
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21. Müctehid sadece ictihad ettiği konuyu bilmesi yeter.

22. Akıl göz ise Kur’an güneştir.

23. Kadın dört yönüyle erkekten aşağı olmalı, dört yönüyle de erkekten üstün 

olmalıdır. Bu şekilde kadın kocasını hakir görmez. Kadın; yaş, boy, mal ve 

nesep yönünden erkekten aşağı olmalıdır. Güzellik, edep, takva ve ahlak 

bakımından erkekten üstün olmalıdır.

24. Oğlum! Kul borcundan son derece sakın. Bir kuruş borç yüzünden kabul 

olmuş pek çok ibadetin sevabı gider.

25. İmam Gazali’ye : ’’ Bu kadar kısa bir hayata bu kadar büyük işleri nasıl sığ-

dırdınız? diye sorarlar. O da ‘’ Baktım ki hayat çok kısa, yapılacak iş çok. 

Hep ‘’ Allah’ım bana zaman içinde zaman halk et! ‘’ diye dua ettim. Allah 

da bana zaman içerisinde zaman bahşetti ve ben bunları yapabildim ‘’ diye 

cevap verir. 

26. Hamd; kadir – güçlü, yardımcı – dost, kahredici – latif,  affeden – cezalandı-

ran, batın – zahir, evvel – ahir olan Allah’a dır.

27. Allah, aklı, sahip olunan şeylerin en üstünü; en karlı kazanç, en büyük övünç 

kaynağı, övgüyle ve saygıyla yad edilme sebebi ve uğrakların en hayırlısı kıl-

mıştır.

28. Kalemler ve mürekkepler ilmi isbat sayesinde şereflenmiş, mihraplar ve 

minberler onu duymakla süslenmiş, kâğıtlar ve defterler onun ve rakamla-

rıyla bezenmiş, bunun şerefi sayesinde küçükler büyüklerin önüne geçmiş, 

gönüller ve vicdanlar onun ışığıyla aydınlanmıştır.

29. Kalpler ve basiretler onun nurlarıyla nurlanmış, onun ışığı yanında güneşin 

dönüp duran felek üzerindeki parlak ışığı sönük kalmış, onun gizli ışığı ya-

nında gözbebeklerinin ve gözlerin ışığı cılız kalmıştır.

30. Hatta gözler çaresiz kalsa ve üzerine örtüler ve perdeler çekilse bile, kalbe 

ve nefse gelen düşünceler ilimin ışığı sayesinde gizliliklerin derinliklerine 

dalmıştır.
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31. Salat O’nun Resulünedir ki, tertemiz madde (soy), açık asalet, tasdiklenmiş 

şeref ve sürekli kerem sahibi Resul, müminlere beşir, kâfirlere nezir olarak 

gönderilmiştir.

32. Dinleyenin ve okuyanın usanmadığı, zenginliğinin künhünü hiçbir şair ve 

yazarın kavrayamayacağı, hiçbir nitelendirme ve açıklamanın, akla dur-

gunluk veren güzelliklerini kuşatamayacağı ve en edip kişilerin bile sırlarını 

anlama zevkini tam anlamıyla tatmaktan eksik kalacağı Kur’an-ı Mecid ile 

teyit edilmiştir.

33. Azledilmeyen ve değiştirilemeyen hâkim konumunda olan akıl ile tezkiye 

edilmiş ve adaleti tasdik olunmuş şahit konumunda olan şer söyleşerek, 

dünyanın günü gün etme yeri değil aldatıcı olduğuna, tembellik değil çalışma 

bineği olduğuna, bir gezinti yeri değil konaklama yeri olduğuna, kazancı ise 

kıyamet gününde  ‘’kurtuluş ’’olan bir ticarethane olduğuna karar verdiler.

34. Taatin, biri  ‘’amel ‘’, diğeri ‘’ ilim ‘’ olmak üzere iki çeşidi vardır. Zaten ilim 

de aynı zamanda bir çeşit ‘’amel’’ dir.

35. İlimler üç çeşittir.

a. Tıp, matematik, geometri ve astronomi gibi sırf akli olan ilimler.

b. Hadis ve tefsir gibi sırf nakli ilimler.

c. İlimlerin en şereflisi ise, kendisinde akıl ve sem’in eşleştiği, re’y ve 

şer’in birlikte bulunduğu ilimdir.

36. Hz. Peygamber, peygamber olarak gönderilmezden önce, önceki peygam-

berlerden birinin şeriatı ile mükellef tutulup o dine göre davranmış olsaydı, 

o dinin mensupları bunu kendilerine nispet ederek bununla övünürlerdi 

ve Hz. Peygamber’in onların şiarlarını kuşandığı, yaygın olarak nakledilirdi. 

Böyle bir şeyin olmaması, Hz. Peygamber’in herhangi bir dine göre dav-

ranmadığının kesin delilidir. Sahabeyi taklit etmek caiz midir? Sahabenin 

taklidi vacip değildir. Sıradan insanlar sahabeyi taklid edebilir.
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37. Bir grubun kötülüklerini bilmek için, o grubun temel ilkelerini bilmek la-

zımdır.

38. Yalnızca fıkıh ve kelam ile yetinmeyip tasavvuf ve felsefe dalları ile de – 

eser verecek mütehassıslarını tenkit edecek ölçüde – meşgul olması, eser-

lerine açıklık ve zenginlik getirmiştir.

39. İslam Hukukunun felsefesi, metodolojisi ve dinamikleri için Gazali’nin 

Mustasfa’sı genellikle tümdengelim usulünü kullanarak yazılmış bulunan 

kitapların seçkin örneklerinden biridir.

40. Mantık ilmini bilmeyenin ilmine güvenilmez.

41. Hanbeli bilgin İbn Kudame ile Maliki bilgin İbnul Hacib,Gazali’nin yolunu 

devam ettirmiş ve yazdıkları fıkıh usulü eserlerine, mantık ilminin konula-

rını özetleyerek başlamışlardır.

42. ‘’ Emanet ‘’ yere, göğe, dağlara arz edilmiş, onlar bunun sorumluluğundan 

çekinerek bu emaneti taşımaktan şiddetle kaçınmışlardır.

43. Emaneti, taşıyıcı olması sebebiyle eşyanın en şereflisi olan ‘’ akıl ‘’ almıştır.

44. Yarar sağlamayan ilimden Allah’a sığınırız.

45. Menfaat, yok olup gidecek olan şu andaki arzulardan ve gösterişli nimet-

lerden değildir, gerçek menfaat ahiret yurdunun sevabıdır.

46. Allah’tan yardım dileyerek insanların isteklerine olumlu cevap verdim.  

47. Hangi ilim olursa olsun, öğrenci ilk bakışta o ilmin konu ve temel ilkelerine 

hâkim olamıyorsa, o ilmin sırlarını elde etmeye hiçbir arzusu ve iştiyakı 

kalmaz.

48. Başarıya ulaştıracak ve düzgün yola götürecek olan Allah’tır.

49. İsteyenlerin isteğini yerine getirmek de O’na yakışır. 

50. Say ki öldün.. Yalvardın.. Yakardın.. Sana bir gün daha verildi..

Bugünü o gün bil, öyle yaşa..
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İBN RÜŞD AHLAK DÜŞÜNCESİ

İbn Rüşd kimdir:

Asıl adı Muhammed olan İbn Rüşd, hukuk alanında ün yapmış seçkin bir aile-

nin çocuğu olarak 1126 yılında Kurtuba’da (Cordoba) doğdu.1198’de Marekeş 

– Fas’ta ölmüştür. Aristoteles’in eserlerini, onun doktrinine bağlı kalarak şerhet-

tiği için İslam aleminde ‘’ eş – şarih ‘’,Latin dünyasında ‘’ commentator ‘’ olarak 

tanınır. Hukuktan tıbba, matematikten felsefeye uzanan farklı alanlarda kendini 

yetiştirmiş önemli bir bilgindir. Filozof, hekim, fıkıhçı, matematikçidir.

1. Doğru davranış, mutluluğa ulaştıran fiilleri işleyip, mutsuzluğa sebep olan 

davranışlardan kaçınmaktır.

2. Dilin yöresel olmasına karşılık, düşüncenin evrenselliğine önem verilmelidir.

3. Mantığa bütün ilimler için belirleyici ve yönlendirici ve yanlışlardan koru-

yucu bir işlev yükleyerek bu sayede doğru, hatasız ve tutarlı bilgiler üreti-

lebilir.

4. Toplumdan soyutlanarak yaşayan bir hayat bilim ve sanat açısından ve-

rimli olamaz. Her birey, toplumun bütün mutluluğundan payını almalıdır. 

Erkekler gibi kadınların da toplum ve devlet hizmetlerinde görev almaları 

gerekir.

5. İnsanların gerçek anlamda var oluşunun, bilimsel düzeylerinin gelişmiş ol-

masıyla bağlantılı bulunduğuna inanıyorum.

6. İnsan denen varlık söz konusu olduğu zaman bu varlığın bir bütün halinde 

düşünülmesi en gerçekçi yaklaşım olur. ‘’ Bilim, din ve felsefe ‘’üç farklı 

alanı teşkil eder. İnsan, içinde yaşadığı toplumla birlikte var olan bu farklı 

yönleri birbirleriyle uyumlu hale getirmenin bir yolunu bulmak zorundadır. 

Aksi takdirde kişiliği parçalanır. Bilim medeni bir toplumda yaşayan her-

kesin refahı için zorunludur. Bu, insanların maddi var oluşu, ilmi bilgisinin 

seviyesi ile ilgili, ona bağlıdır. Din ise insan toplumları için çok daha temelli 

bir müessesedir. Felsefe, hakikatin araştırılmasıdır. 
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7. Kesin bilgi ancak tek tek nesnelerin ilk sebeplerinden yakın sebeplerine 
kadar bütün sebepleri ile unsurlarını bilmekle elde edileceğine göre, ta-
biatın ve tabii cisimlerin durumuna ilişkin bilginin de aynı yolu izleyerek 
sebeplerin bilgisini aramamızı gerektirdiği açıktır.

8. ‘’ Kendini bil, Yaratıcını bilirsin ‘’ metafizikten önce psikolojinin bilinmesi 
bir zorunluluktur.

9. Nefsin, maddeden soyut ve sırf suret diyebileceğimiz bir gücün bulunup 
bulunmadığı sorusu psikolojinin en temel problemidir.

10. Nefis, tabii organik cismin sureti ve ilk yetkinliğidir. Nefsin, var olma ko-
nusunda kendisine muhtaç olmadığı bedene, varlığını devam ettirmede 
ölümsüzlük konusunda ihtiyacı bulunmamaktadır.

11. Sudurcu filozofların "Birden ancak bir çıkar" önermesini, ‘’Bir ve bütün 
olan bir şey, ancak birden çıkar ‘’ şekline çevirerek teoriye farklı bir boyut 
getirmiştir. "Birden çok çıkar" önerme doğru ve geçerlidir demiştir.

12. Nefsin Güçleri : 
• Beslenme gücü
• Büyüme gücü
• Üreme gücü
• Duyu gücü
• Hayal gücü
• Düşünme gücü
• İstek gücü
Bu güçlerden beslenme, büyüme ve üreme bitki ve hayvanlarda ortaklaşa 
bulunur. Bunlara ‘’ nebati nefis ‘’ denir. Duyu, hayal ve istek güçleri hayvan-
larda bulunduğu için ‘’ hayvani nefis ‘’ denir.

13. İnsan, biri genel olan canlılık, ikincisi özel olan akıllılık olmak üzere iki nite-
likten oluştuğuna göre, nasıl ki biz ondan akıllılık niteliğini kaldırdığımızda 
geride insan kalmazsa, ondan canlılık niteliğini kaldırdığımızda da aynı şey 
söz konusu olur, çünkü canlılık akıllılığın şartıdır. Şart ortadan kalkınca meş-

rut da ortadan kalkar.
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14. İlimler sınıflamasını, var olanların üç farklı alan oluşturduğu, bunlardan 

maddi olanların fizik, hem maddeye bağlı hem de soyut alanların matema-

tik, belirli hal ve niceliği bulunmayan gayri maddi varlık alanın ise metafizik 

tarafından incelenir.

15. Varlığı kendinden olup, kendisi dışında bir başka şeyden ve bir başka şey ta-

rafından olmayan, zamanla ilişkisi bulunmayan "sebepsiz ve öncesiz" varlık 

ki, bu Allah’tır.

16. Bir başka şey tarafından ve bir başka şeyden meydana getirilen, zaman ile 

ilişkisi olan "Sebepli ve sonradan yaratılmış" varlıklardır ki, bunlar, oluş sü-

reci duyular tarafından algılanabilen cisimlerdir.

17. Bu iki varlık türü arasında kalan, bir şeyden olmayan ve zamanla ilişkisi bu-

lunmayan, fakat bir fail tarafından meydana getirilen varlıktır ki bu, bütünü 

itibariyle âlemdir.

18. Yüce Allah’ın insan tabiatını aşan ilahi bir yolda hatasız kıldığı kimseler yani 

peygamberler dışında hiç kimse, metafizik (İlahi) ilimler alanında kesin gü-

venilir bir görüş ortaya koymuş ve hata yapmaktan kurtulmuş değildir.

19. Bazı kimselerin, halkın ayak takımından bazılarının sırf felsefeyle ilgilen-

meleri yüzünden yoldan çıktıkları zannıyla felsefe kitaplarının okunmasını 

yasaklamaları tıpkı, su içerken suyun boğazında düğümlenmesi sebebiyle 

ölen kimselere bakarak, birini tatlı ve soğuk su içmekten alıkoyarak onun 

da ölümüne yol açmaları gibidir. Oysa suyun boğazda düğümlenerek ölü-

me sebebiyet vermesi arızi bir durum olduğu halde, susuzluktan dolayı öl-

mek tabii ve kaçınılmazdır.

20. İnsanların çoğu inayet ve ihtiradan yalnız insanın duyu algılarına dayanan 

ilk bilgilerle yetinirken, âlimler varlıklar hakkında duyu ile edindikleri bilgi-

lere burhanla sağlananları da eklerler.
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21. Allah’ın bizatihi zorunlu varlık olduğunu, kendi zatında ve zatının dışında 

herhangi bir sebebin bulunmadığını kabul eden herkes, O’nun yetkin sı-

fatlarının zatına eklemiş manevi sıfatlar olmayıp, zati sıfatlar olduğunu da 

kabul etmek zorundadır.

22. ‘’ Allah göklerin ve yerin nurudur. ‘’ Allah’ın varlığının, ilimde derinleşenler 

tarafından akıl ve bilgi yoluyla kavranması, adeta gözlerin hatta yarasaların 

gözlerinin güneş ışığı karşısındaki durumlarını andırır. Bu da gösteriyor ki 

Allah’ın nur ile anlatılması her seviyeden insan için uygun düşmektedir.

23. Akıl, var olan nesnelerin düzen ve tertibinin kavranmasından başka bir şey 

değildir. İnsan aklı, tertip ve düzen itibariyle varlıkların yapısının gerektirdi-

ği bütün hususları kavramakta yetersiz kalmaktadır.

24. ‘’ Göklerde ve yerde zerre miktarı da olsa hiç bir şey O’nun bilgisi dışında 

değildir.’’ Allah’ın kendi zatı hakkındaki bilgisi, diğer varlıkları en yüce bir 

şekilde içerir.

25. İnsanın varlığını sürdürmesi için sahip olduğu organlarının aynı amaca yö-

nelik çalışmasını sağlayan bir nefsi ve aklı bulunduğu gibi, âlemin de var-

lığını sürdüren, ondaki birlik ve bütünlüğü sağlayan sonsuz bir kudret ve 

ilke olmalıdır; âlemdeki birliği, bütünlüğü, düzeni sağlayan, dolayısıyla onu 

yaratan ve bütün bunları koruyan kudret Allah’tır. Âlemdeki bu birlik, bü-

tünlük ve düzen, onun "Bir" ve "Bilen" bir yaratıcının eseri oluşunun açık 

bir delilidir. 
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AHMET NAİM İSLAM AHLAKININ ESASLARI

Ahmet Naim kimdir:

(1872 – 1934) Doğu ve Batı kültürüne aşina olan ve bunları çok iyi bilen Ahmet 

Naim, Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi derecede bilmekteydi.1915 – 1933  

kadar Darülfunun (İstanbul Üniversitesi) da mantık, felsefe, ruhiyat ve ahlak 

dersleri okuttu. İstanbul Üniversitesinin rektörlüğünde de bulundu.

1. Ahlak yasası evrenseldir.

2. Ahlak yasası insanların müşterek tabiatına uygundur.

3. Ahlak yasasının evrensel bir yasa olabilmesi, aynı zamanda bu yasanın doğ-

ruluğuna kuvvetle iman eden insanların varlığı ile mümkündür.

4. Ahlakın sadece psikolojik açıdan değil, mantıki açıdan da din ile temellen-

dirilmesi gerekmektedir.

5. Ahlak kurallarının en kuvvetli müeyyidesi dindedir.

6. Hiçbir ahlaki buyruk yoktur ki, aynı zamanda dini ve insani bir buyruk ol-

masın.

7. Ahlaki kötülüklerden korunmak, ahlaki faziletlere bezenebilmekle olur. 

8. İslam ahlakının vahiy ile temellendirilmiş olması, ahlaki sahada aklın öne-

mini azaltmaz.

9. Ahlak din ile, din de akıl ile temellendirilir.

10. İslam dininin temelini, akıl ilkeleri olarak görür.

11. İman denilen şey, kalbi bir iş ise de, her halde aklen güzel görülmesi de 

gerekir.

12. İnsanların bilmesini istemediğimiz şey ise, aklın evrensel bir kural olarak 

tanımak istemediği, beğenmediği şeyden başkası olamaz.

13. İslam ahlakında en büyük gaye ’’ Allah Rızası’’dır.

14. İslam dininin insanları ahlaki kemale ulaştırmak için yaptığı hitapların ko-

nusu iki boyutludur. Bir tarafta Allah rızası, öbür tarafta ise sevap ümidi ile 

ceza korkusu vardır.
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15. Sırf Allah rızasından dolayı harekete geçebilmek, büyük bir kemal seviye-

sini kazanmaya bağlıdır.

16. İnsana hitap eden dini ve ahlaki buyrukların bir anlam ifade edebilmesinin 

zorunlu şartı olarak ‘’ insan hürriyetini ‘’ görür.

17. Tabiat kanunlarının Kur’an dilindeki adı ’’ Sünnetullah’’tır.

18. Cömertlik ve ikram, askeri ve medeni cesaret, felaketlere karşı sabır ve 

tahammül, menfaati ve hayatı küçümseme gibi ahlaki faziletlerin kazanıl-

masında böylesine dinamik bir imanın olağanüstü katkıları olacaktır.

19. Tecrübî ilimleri öğrenmenin Müslümanlar üzerine bir borç olduğu bilin-

melidir.

20. Müslümanlar bilimsel keşifler yapmalıdırlar.

21. Akli delillendirme sonucunda İslam dinine inanmış olan her insan, aynı za-

manda varlığına iman ettiği Aşkın Zat’ın kâinatın Yaratıcısı olduğunu bilir.

22. Bu insan, Yaratıcı Zat’ın, insanı yaratılışın her türlü inceliklerini bildiği için, 

insanın ulaşabileceği yetkinlik seviyesini yakalayabilmesinde gerekli olan 

irade terbiyesinin nasıl olması gerektiğini insandan daha iyi bileceğini de 

bilir.

23. Yaratıcı Zat’ın emirlerinin daima iyilikle ilgili, yasaklarının da daima kötü-

lükle ilgili olduğunu bilir.

24. İyilik; kalbinin mutmain olduğu şeydir.

25. Kötülük; kalpte yerleşip de insanların bilmesini istemediğin şeydir.   
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KİNANİ SEVİLEN AHLAK İLKELERİ

Kinani kimdir:

(1241 – 1333) Beruddin İbn Cemaa El- Kinani. Suriye Hama’da doğmuş, Kahire’de 

ölmüştür. Şafii mezhebinin fıkıh alimlerinin büyüklerindendir. Aklı ve zekası 

yüksek, ikna kabiliyeti fazla idi. İstikamet (dosdoğru olmak) sahibi idi. Ömrü 

İslamiyet’e, insanlara hizmet etme, faydalı olmakla geçmiştir.

1. Allah’tan hoşnut olmak.

2. Allah’a dayanmak.

3. Allah’ı sevmek.

4. Allah’a muhabbet etmek.

5. Allah’tan ve insanlardan hayâ etmek.

6. Kanaat etmek.

7. Sürekli tövbe etmek.

8. Takva sahibi olmak.

9. Sabretmek.

10. İhlâslı olmak.

11. İmanda kesin kanaate ulaşmak.

12. Dünyaya gönül kaptırmamak.

13. Görevimizi yaptıktan sonra işi O’na havale etmek.

14. İçi sağlam ve temiz tutmak.

15. İyi zan sahibi olmak.

16. Bağışlamak.

17. Güzel huylu olmak.

18. İhsanı görmek.

19. Nimeti şükranla karşılamak.

20. Başkasının hatasını görmemek.

21. Yüce Allah’ın yarattıklarına karşı şefkat göstermek. Resulullah’ı izlemek.
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22. Kalbi en temiz olmak.

23. Niyetçe en ihlâslı olmak.

24. Öğrenci kalbini her türlü hiyanetten arıtıp tertemiz etmelidir.

Öğrenci kalbini kirden arıtıp tertemiz etmelidir.

Öğrenci kalbini kinden arıtıp tertemiz etmelidir.

Öğrenci kalbini hasetten arıtıp tertemiz etmelidir.

Öğrenci kalbini kötü inanç ve ahlaktan arıtıp tertemiz etmelidir.

25. Yönetici, başkanlık niteliğine sahip olmalıdır.

Yönetici, fazilet sahibi olmalıdır.

Yönetici, dindar olmalıdır.

Yönetici, akıllı olmalıdır.

Yönetici, heybetli olmalıdır.

Yönetici, ağırbaşlı olmalıdır.

Yönetici, sırdaş olmalıdır.

Yönetici, maharetli olmalıdır.

Yönetici, adaletli olmalıdır.

Yönetici, faziletlileri seven olmalıdır.

Yönetici, zayıflara acıyan olmalıdır.

Yönetici, ilim tahsil edenlere yaklaşan olmalıdır. 

Yönetici, çalışanlara rağbet eden olmalıdır.

Yönetici, boş konuşanlardan uzak duran olmalıdır.

Yönetici, gerçeği araştıranlara haklarını tastamam veren olmalıdır.

Yönetici, faydalı olana düşkün olmalıdır.

Yönetici, halis olmaya devam eden olmalıdır.

Yönetici, yararlı olamaya devam eden olmalıdır.

Yönetici, sebat eden olmalıdır.
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KİNDİ AHLAK KURTULMA YOLLARI

Kindi kimdir:

(801 -866) Yakup b. İshak El- Kindi. Ortaçağ Avrupa’sında ‘’ Alkindus ‘’ adıyla 

tanınan ilk İslam filozofudur. Felsefesinde, Platon, Aristoteles ve Plotinus’un gö-

rüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Felsefesi bilginin ilk basamağı akıl yürütmedir 

demiştir. Kindi felsefeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyase-

te, psikolojiden diyalektiğe, optikten kimyaya kadar yirmi ayrı dalda 277 eseri 

bulan bir külliyat oluşturmuştur.

1. Nefsin acıdan kurtarılması ahlaki tedavi ile mümkün olur.

2. İnsanın başkasına acı ve üzüntü verecek işler yapması zulümdür, insanın 

kendisi için de acı ve üzüntü doğuran eylemlere girişmesi de zulümdür.

3. Kendisine zulmeden kişi akılsız, cahil ve bedbahttır.

4. Musibetleri tabi karşılamak gerekir ve musibete uğrayanın yalnız kendimiz 

olmadığını düşünmeliyiz . Dünyada belaya uğramamış hiçbir insan bulun-

maz. Belaya uğramanın hayatın gereği olduğunu ve bu tür belaları olgun-

lukla karşılamak gerektiğini unutmayın.

5. Her insan bir şeyler kaybeder. Hiç musibete uğramamak demek hiç var 

olmamak demektir.

6. Allah, sahibi olduğu emaneti dilediği yolla bizden alarak başkalarına verebilir.

7. Kaybedilmeye elverişli bütün dileklerde musibet, geçici olan her şeyde acı 

ve keder, imkânsız olanı ummakta üzüntü ve sıkıntı, her güvenliğin sonun-

da korku vardır.

8. İnsan, akıllı ve ölümlü bir varlıktır. Ölüm, daha yüksek bir doğuma geçiştir. 

İnsanın ölümden korkmasının temelinde akıl yoksunluğu, kontrolsüz şeh-

vet ve öfke duygularından kaynaklanan tutkular yatmaktadır.
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9. Dünya hayatının ve dünyevi nimetlerin sonluğu ve değersizliği, asıl ve ger-

çek hayatın dünyanın geçiciliğinin ötesinde, yüksek erdemler ve bilgilerle 

kazanılabilecek olan, akıl erdemi dediği zihni ve ruhi hayat olduğudur.  

10. Kuşkusuz sebepleri bilinmeyen acıların şifaları da bulunmaz. Üzüntü, se-

vilen şeylerin elden gitmesinden ya da amaçlanan şeylerin gerçekleşeme-

mesinden doğan psişik bir acıdır.

11. Ölüm kötü değildir, aksine ölüm korkusu kötüdür. Ölüm, sadece tabiatımı-

zın bir tamamlayıcısıdır.

12. Yalnız Allah’a güveniriz. O ne güzel koruyucudur. Allah’ın bize pek çok lü-

tufta bulunmuş olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

13. Üzüntü, sevilen şeylerin elden gitmesinden ya da amaçlanan şeylerin ger-

çekleşmemesinden doğan psişik bir acıdır. Üzüntü nedenlerinden kurtul-

mak ve nefsin yetkinliğini sağlamak için bir tür inziva hayatını önermek-

tedir.

14. Üzüntü yalnızca nefsin acılarının bir çeşididir ve bize göre tatsız ilaçlarla, 

dağlama, kesme, perhiz, sargı ile, bedenlere şifa veren daha başka şeylerle 

kendi bedeni acılarımızdan kurtulmamız bir görevdir.

15. Gerçekten ilk musibete uğrayan biz olmadığımız gibi musibet sadece bir 

tek kişinin başına gelen bir olay da değildir. Üzüntü tabii değil, arızidir.

16. Başımıza hiçbir musibet gelmesini istemiyorsak, hiç var olmak istemiyoruz 

demektir.

17. Nefsimizi kıskançlıkla kirletmemeliyiz.

18. Elinde bulunan şeylere başkalarının da sahip olmasından üzüntü duyan bir 

kimse tam bir hasetçidir ve böyle bir aşağılık huydan asla memnun olma-

mamız gerekir.

19. Bizim elimizde bulunan her şey, bir Hak Sahibi’nin bizdeki emanetidir.

20. Emanet edilen şeyin geri alınmasından dolayı üzülen kimse şükürde kusur 

etmiş olur.
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21. Akıllı kişiye yaraşan, gerekli olamayan, üstelik bir de zararlı ve elem verici 

olan şey üzerinde düşünmemek, onunla uğraşmamaktır.

22. Bir insanın nefsi, kendi varlığına ait olmayan şeylerle kendisini meşgul edi-

yorsa onun ebedi hayatı yıkılır. Üstelik fani hayatındaki yaşayışı da ona dert 

olur, hastalıkları çoğalır, acıları dinmek bilmez.

23. Hastalıkların en tehlikelisi nefsin hastalığıdır. Öfke ve şehvet bir kimseye 

etki eder, üzerinde hâkimiyet kurarsa artık bu duygular onu dilediği şekilde 

yönetir.

24. Aslında biz, üzülmeme direncimizi kaybettiğimizde üzülmeliyiz. Elde kalan-

ları, düşünmek musibetler için bir teselli olacaktır.

Kötü olmayan şeyden nefret etmemiz doğru değildir.

25. İnsan tabiatı; canlı, akıllı ve ölümlüdür anlamına gelen bir tanımdır. 
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İBN HAZM AHLAKİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

İbn Hazm kimdir :

Doğumu 994 Kurtuba, ölümü 1064. Endülüs’lü felsefeci, tarihçi ve ilahiyatçıdır. 

Metafizik ve fizik ilgi alanlarıdır. Zahiri mezhebinin imamlarındandır. Endülüs ve-

zirlerindendir. Hadis ilimlerinde ve fıkıhda otoriteydi.’’ Haccac’ın kılıcı ne ise İbn 

Hazm’ın dili de odur ‘’ sözü şöhret bulmuştur.

1. Dünyada her türlü korkudan ve kötülükten korunmak için Allah’tan yardım 

dilerim.

2. Akıllı kimsenin ayırt etme gücünden, âlimin ilimden, bilgenin hikmetten 

ve şanı Yüce Allah için çalışanın bu çabasından duyduğu lezzet; yiyenin 

yediğinden, içenin içtiğinden, cinsel ilişkide bulunanın bu ilişkiden, çalışıp 

kazananın kazandığından, oyun oynayanın oyundan ve yöneticinin yöneti-

cilikten aldığı zevkten daha üstündür.

3. İstisnasız bütün insanların güzel bulup peşinden koştuğu tek hedefin kaygı 

ve korkudan kurtulmak olduğunu gördüm. Mal mülk isteyenlerin amacı 

fakirlik kaygısından kurtulmak. Şöhret peşinde koşanların amacı başkala-

rının kendileri üzerinde hâkimiyet kurma kaygısından sıyrılmak, ilme talip 

olanların amacı ise cahil kalma endişesinden sıyrılmaktır.

4. Dini olmayanın mürüvveti de olmaz. Kendini değerli olan amaçlara ada, bu 

da Hak’ka davet, namusu koruma, değersiz işlerden uzak durma ve maz-

luma yardımla olur.

5. Böbürlenme duygusuna kapılanların, erdemleri bozulur. Şöhret ve üstün-

lük peşinde koşan, canavarlara benzer.

6. Mutlu kişi, faziletlere ve itaatlere sempati duyandır. Kim fazilet kazanmak 

istiyorsa; iyilik, doğruluk, uyumluluk, sabır, vefa, güvenilirlilik, ağırbaşlılık, 

vicdani temizlik, saf sevgi gibi faziletlere sahip olan değerli bir dostla arka-

daşlık kursun.
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7. Sırf servet sahibi olmak için mal biriktiren, sarp yerlerdeki mağaralarda 

bulunan, hiçbir canlının yararlanamadığı su birikintisine benzer.

8. Nefsi kötü arzulardan men  etmek, öfke duygusuyla şehevi duyguların bas-

kısından korumak anlamına gelir.

9. Ailesinden ve komşularından gelen kötülüğe karşılık vermeyen kimse ise 

onların efendisi, en hayırlısı ve en erdemlisidir.

10. Ehil olmayan kimselerin yanında ilmi konulara girmek onları düzeltmek 

yerine bozar.

11. Malda, yaşantıda ve sağlıkta senden aşağı durumda olanlara bak. Güven-

lik, sağlık ve zenginliğin değerini bunlara sahip olmayanlar bilir.

12. Akıllı yönetici, işsiz güçsüzleri kendilerine zarar vermeyecek işlerle meşgul 

eder. Düşmanlarını yakınında tutan yönetici ise kendi kendisinin katilidir.

13. Göz alıcı kıyafetler giymek, surat asmak ve neşesiz görünmek dünyaya tut-

sak olan cahillerin örtüleridir.

14. Uykuda ruh; hatırlama, hissetme, lezzet ve elem duyma yeteneklerini ta-

şır.

15. Haksız yolla edinilen ya da başkasından gasbedilen malla cömertlik yap-

maya kalkışmak iki kat zulümdür.

16. Bir kimsenin dinini ve namusunu, baskı altındaki komşusunu, haksızlığa 

maruz kalıp kendisine sığınan mazlumu, malı, onuru ve benzeri hakları sal-

dırıya uğrayan bir mağduru saldırgan tarafın azlığına veya çokluğuna bak-

maksızın; ölümü göze alarak savunmak hususunda gerekeni yapmamak 

korkaklık ve acizliktir.

17. Dünya malı için ölüme atılmaksa saldırganlık ve ahmaklıktır.

18. İffet; özünü ve bütün organlarını sana helal olmayan nesnelerden koru-

mandır.

19. Adalet; üzerine düşeni vermek, hakkın olanı almaktır.
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20. Yaptığın iyiliği şunu bilerek yap. Kime iyilik ettiysen, sana ilk zararı dokuna-

cak ve aleyhinde ilk çalışacak olan odur.

21. Kabul edilmesi şartıyla öğüt verme, karşılık verilmesi şartıyla iyilik etme, 

mükafatını almak kaydıyla bağış yapma. Öğüt, iyilik, bağış; onurlu yaşayış, 

nasihat, iyilik ve yardımseverlik görevini yerine getirme adına yap.

22. Dostluk; dostlardan birini üzen şeyin diğerini de üzmesi, birini sevindiren 

şeyin diğerini de sevindirmesidir. Dostlar ve arkadaşlar ancak ilim, cömert-

lik, sabır, vefa, anlayış, paylaşma, iffet, tartışma terbiyesi, bilginin öğretil-

mesi ve her türlü güzel tavırla kazanılır.

23. Aşırı arzu ve beklenti; bütün bayağılıkların keder ve kaygıların temelidir.

24. Tamahkarlık; korkaklık, cimrilik, zalimlik ve cahilliktir.

25. Ruh temizliği; cesaret, cömertlik, adalet ve zihinsel kavrayıştan meydana 

gelen üstün bir sıfattır. 

26. Kıskançlık biterse, sevgi de biter. Kıskançlık, cesaret ve adaletin birleşme-

sinden oluşan değerli bir duygudur.

27. Sevimlilik, vücuttaki zarafet, davranışlarda incelik ve kibar jestlerden ileri 

gelir.

28. Sevginin beş derecesi vardır.

• Birini GÜZEL bulmaktır.

• HOŞLANMA aşamasıdır.

• ÜLFET; sevdiğini görmediği zaman kendini yalnız hissetmesi.

• TUTKU; aklının, fikrinin sevdiğinde olması.

• AŞK; sevginin son aşaması karasevdadır.

29. Ahmaklık; günah ve fenalık sayılan fiilleri işlemektir.

30. Aptallık; boş söz ve lüzumsuz hareketten ibaret söz ve davranışta bulunmaktır.

31. Vakar; yerli yerinde konuşma, ölçülü olma, insanlarla iyi ilişkiler geliştirmedir.

32. Vefa; adalet, cömertlik ve cesaretten oluşan bir huydur.

33. Fazilet; adalet, cömertlik, cesaret ve akıldır.
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34. Hırs; nefisteki gizli açgözlülüğün dışa vurulmuş halidir. Hırstan çok büyük 

kötülükler doğar. Onursuzluk, hırsızlık, gasp, zina, öldürme, fakirlik korku-

su bunlardan bazılarıdır.

35. Doğruluk; adalet ve cesaretten oluşur. Yalan; zulüm, korkaklık ve bilgisiz-

likten doğar.

36. Şayet düşmanın yoksa sende hayır yok demektir.

37. Hiç kimseyi yüzüne karşı övmemeye dikkat et, çünkü bu, yaltakçıların ve 

düşük karakterlilerin işidir. Hiç kimseyi yüzüne karşı da gıyabında da yer-

me.

38. Küçük görmek ihanet çeşitlerinden biridir.

39. Kararlılık yüzünden yapılan yanlışlık, ihmalkârlık sonucu yapılan yanlışlık-

tan daha iyidir. Keskin görüşlülük (hazm) dostunu düşmanını tanımak, ah-

maklık ve saflık ise düşmanını dostundan ayıramamaktır.

40. İyiliğin en yüksek derecesi, düşmanının kendisine zulmetmeyeceğine ve 

zulme terk etmeyeceğine dair sana güvenmesidir.

41. İnsanlardaki baskın huy ikiyüzlülüktür. Buna rağmen ne gariptir ki, insan-

ların yanında sadece kendilerine karşı ikiyüzlü davrananlar itibar görmek-

tedir.

42. İnsanların kusurlarını en çok dillendirip büyütenler, kendi yaşayışlarında o 

kusurları en kolay işleyenlerdir.

43. İnsanların bir araya gelmesi kini yok eder. Nitekim göz göze gelmek kalpleri 

yumuşatır.

44. İnsanlara en ağır gelen şeyler; korku, kaygı, hastalık ve fakirliktir.

45. Ahlak, akıl üzerine kurulmuş kaledir.

46. Kusuru olmayan hiç kimse yoktur. İnsanın kendi kusurlarını görmesi, baş-

kalarının kusurlarıyla uğraşmaktan onu alıkoyar.

47. Sabır, kendine hâkim olmak, faydasız şeyi bir tarafa atmak, şimdi ve gele-

cekte faydalı ve karlı olana yönelmek demektir.
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48. Senin elindekinin çokluğuyla ilgilenmeyip kendi azıyla yetinen kimse Karun 

kadar servetin olsa yine de zenginlikte senden geri değildir.

49. Cesarette;  kaplan daha cesurdur.

Yiğitlikte; aslan ve kurt daha yüreklidir.

Fiziki güçte; katır, öküz, fil daha kuvvetlidir.

Ağır yük taşımada; eşek daha ağırını taşır.

Hızlı koşmada; köpek ve tavşan daha hızlıdır.

Sesin güzelliğinde; birçok kuş daha güzel seslidir.

Sonuçta insanoğlunun sahip olmaktan sevinç ve övünç duyduğu ne kadar 

özelliği varsa yukarıda anılan canlılar insandan daha ileri durumdadır. Her 

kimin iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneği güçlü, bilgisi ge-

niş, işleri güzel ise o kimse bu özellikleriyle sevinebilir.

50. Ahlak konusunda insanlar yedi gruba ayrılır.

• Bir kısmı yüze karşı över, gıyabında yerer, işi gücü kusur aramak olan 

MÜNAFIKLARIN özelliğidir. Bu toplumda hayli yaygın ve baskın olan 

bir karakter yapısıdır.

• Bir kısmı yüze karşı da ardından da hep eleştirir. Bu; herkese dil uza-

tan, UTANMASI KIT, ARSIZ kimselerin huyudur.

• Bir diğer kısım ise hem yüze karşı hem arakadan över. Bu, YALAKA ve 

ÇIKARCI olanların özelliğidir.

• Başka bir kısım yüze karşı yerer, arkasından över. Bu, AHMAK ve BASİ-

RETSİZ olanların özelliğidir.

• FAZİLETLİ İNSANLAR; bunlar insanları yüzlerine karşı ne överler ne ye-

rerler. Arkalarından ise ya iyilikle anarlar ya da yermekten kaçınırlar.

• Münafıklık ve arsızlıktan uzak bazı ELEŞTİRİCİLER de yüze karşı ses 

çıkarmazlar ama arkadan yererler.

• TEMKİNLİLER, yüze karşı ve arkadan ne överler ne de yererler. 
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SOKRATES AHLAK FELSEFESİ 

Sokrates kimdir:

Antik Yunan filozofudur. Yunan felsefesinin kurucularındandır. Ahlak felsefesi-

nin kurucularındandır. Sokrates’in öğrencisi Platon’dur. Platon’un öğrencisi de 

Aristo’dur.Avrupa Birliği Eğitim Programında Sokrates Projelerini hayata geçir-

mektedir.  

1. Kâinatta tesadüfe, tesadüf edilmez.

2. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir.

3. Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

4. Sorgulanmamış bir hayat süren insanların hayatı kendi ellerinde ya da ken-

di kontrollerinde değildir, onların denetimi dışarıdan gelmektedir.

5. İnsanların, nasıl davranması gerektiği sorusu üzerinde düşünmemesi, 

onun değersiz ve dolayısıyla mutsuz bir hayat sürmesiyle eş anlamlıdır.

6. Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.

7. Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur.

8. İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ‘’ Ayaklarım var ya! ‘’ diyebilen in-

sandır.

9. Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez.

10. Dünyada her şeye kıymet biçilebilir ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez.

11. Düşmanla bile istişare et ki onun neden düşman olduğu ortaya çıksın. 

12. Koparılması mümkün olmayan tek bağ, anne ile evlat arasındaki bağdır.

13. Kaybettiğimiz takdirde üzüntüsünü çekeceğimiz şeylerin arayışı içinde ol-

mamalıyız.
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14. Kendini bil.

15. Erdem bilgidir.

16. Ahlak, bir nevi kendini keşfetmektir.

17. Neyin doğru olduğunu öğrendikten sonra asla yanlış yapma.

18. Ahlak bilgisini edinirseniz ve iç gözünüz onu açıkça görürse, neyin doğru 

olduğunu her zaman bilir, bu yüzden de asla kötülük etmezsiniz.

19. Gerçek bilgi şeylerin  ‘’ özü ’’ hakkındadır.

20. ‘’ Doğru davranış ‘’ ya da ‘’ Adalet ‘’ gibi özlerin bilgisini eninde sonunda 

kendi başımıza keşfetmek zorundayız.

21. Gerçek mutluluk, gerçek benliğin ya da ruhun kusursuzluğuna ermekte 

yatar.

22. Kim olduğumuzu öğrendikten sonra nasıl iyi davranılacağını daima biliriz.

23. Devlet, öğelerinin uygar bir yaşam sürmesine yetecek büyüklükte olmalıdır.

24. Sokrates’in öğrencisi Eflatun ( Platon), Eflatun’un (Platon) öğrencisi 

Aristo’dur.

25. Ben ölmeye siz ise yaşamlarınıza gidiyorsunuz, hangisinin iyi olduğunu Tanrı 

bilir. 
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PLATON (EFLATUN) AHLAK FELSEFESİ

Eflatun kimdir:

Yunan filozofu, matematikçi ve batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu 

olan Atina Akademisinin  kurucusudur. Hocası Sokrates, öğrencisi Aristoteles’tir.

Bilim ve Batı Felsefesinin temellerini atmıştır. Eflatun’un felsefesini, beş önemli 

kavram içerisinde toplamak mümkündür. Bunlar; bilgi, idealar, ruhun ölümsüz-

lüğü, evren- doğum ve devlet ile ilgili kuramlardır.

1. Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyen-

lerdir.

2. Akıllı konuşur, çünkü söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü ken-

disinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.

3. Fenalıkların ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

4. Önemli olan, hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç 

duymaktır.

5. İnsanlar sonuçta, ne bugünü ne de yarını yaşar, hiç ölmeyecekmiş gibi ya-

şar, ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.

6. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey sade-

ce kendini sevilmeye bırakmaktır.

7. Bilirken susmak da, bilmezken konuşmak da ne kadar çirkindir.

8. Adaletsizliği işleyen, çekenden sefildir.

9. Cesaret, tehlike anında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.

10. Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

11. Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç cahiller tara-

fından yönetilmeye razı olmaktır.

12. Üç çeşit insan vardır; Ünsever, Bilgisever,Parasever.

13. Şefkatli ol. Unutma karşılaştığın herkes zor bir hayat mücadelesi veriyor.
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14. Kötülüğün yolu yakındır, kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve 

vicdanı koymuştur Tanrı.

15. En değerli şey hayat değil, güzel yaşamaktır.

16. Kuşkusuz sebepleri bilinmeyen acıların şifası da bulunmaz.

17. Demokrasi yozlaşmış siyasetçilerin kolayca yönlendirdiği şiddet düşkünü 

ve cahil ayak takımının iktidarıdır.

18. Aklımızı kullanarak edindiğimiz bilgi kalıcı ve ebedidir.

19. Sadece çok az sayıda uzman gerçek bilgiyi keşfedebilir.

20. Ahlak insan geleneği değil evrenin kendi yapısının bir parçasıdır.

21. Bu kusursuz dünyada "kusursuz sandalye" den tutun da, "güzellik, iyilik" 

ve "mükemmel devlet'e" kadar her şeyin formları vardır.

22. Ahlaki bilginin şifresi evrende saklıdır.

23. Bireyin ahlakı ile devletin ahlakı bir ve aynıdır.

24. Gerçek bilgi akla dayanmalıdır.

Tüm bilgiler matematik kadar kalıcı ve değişmezdir. 

25. İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi 

gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini gör-

meyecek.
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ARİSTO AHLAK FELSEFESİ

Aristo kimdir:

Antik Yunan filozofu. Fizik, gökbilim, zooloji, mantık, etik siyaset ve biyoloji gibi 

konularda pek çok eser  vermiştir. Eflatun’un öğrencisidir. Büyük İskender’in ho-

casıdır. Makedonyalıdır. Etik üzerine yazdığı kitabın bugüne kadar üzerine çıkıla-

mamıştır. “Birinci Öğretmen” olarak görülen önemli bir filozoftur.

1. İnsan akıllı hayvandır.

2. Akıllı insanlar her düşündüğünü söylemez ama söylediği her şeyi düşünür.

3. Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.

4. Yaşamak için nefes almaya duyduğun kadar öğrenmeye gereksinim duy-

muyorsan öğreneceklerinin sana bir faydası olmaz.

5. Adalet devletten gelmeli.

6. Boşuna kendinizi kandırmayınız, sürekli yaptığınız şey neyse siz O’sunuz.

7. Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yarar-

landığı sözdür.

8. Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama sadece se-

vilmenin hiçbir zevki yoktur.

9. İradene hâkim ol, vicdanına esir.

10. İnsanın iyiliğini veya gayesini gerçekleştiren her fiil, ahlaken iyidir.

11. Her sanat, her araştırma ve her türlü beşeri faaliyet, bir iyiye veya gayeye 

yönelir. İyi, ‘’ her şeyin yöneldiği şey ‘’ diye tarif edilir.

12. Tıbbın gayesi sağlık, askerliğinki zafer, iktisatınki refahtır.

13. İnsan için nihai gayenin veya iyinin ne olduğunu araştıracak bilim siyasettir.

14. İnsan için iyi veya gayeye ( nihai iyi) mutluluk adı verilmesinde, insanlar 

arasında ittifak vardır.

15. Faziletli insanın özelliklerinden birisi, o kişinin dürüst davranışlarda bulun-

maktan haz duyması, diğeri de haz ve elemler arasında nasıl tercih yapa-

cağını bilmesidir.
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16. Bazıları haz, zenginlik, şeref gibi şeylerin mutluluk olduğunu düşünür. 

Hasta olunca sağlığın, fakir düşünce zenginliğin, cahilliklerini anladıkları 

zaman bilgeliğin mutluluk olduğunu sanırlar. Hazzın genellikle köleler için 

gaye olduğu, şerefin daha çok şereflendirenlere bağlı olduğu, zenginliğin 

ise başka şeyleri elde etmeye yaradığı, bunların hiçbirinin aradığımız iyi 

olamayacağıdır.

17. İyiyi; cevher, nitelik, görelik, zaman ve mekân kategorilerin hepsinde kul-

lanabiliriz.

18. İnsanın yöneldiği en yüksek iyilik, mutluluktur.

19. Mutluluk, ruhun fazilete uygun bir faaliyeti olur.

20. Fazilet; 

•  Düşünce faziletleri, bunlar bilgelik ve doğru hüküm verme gibi aklın 

faziletleridir, eğitimle elde edilir.

• Karakter veya ahlak faziletleri, bunlar da cömertlik, ölçülülük gibi ru-

hun arzulayan, isteyen kısmın faziletleridir, alışkanlıklarla elde edilir.

21. Ahlaken iyi olan bütün fiillerin genel karakteri, onların kesin bir düzen ve 

uyum içinde olmasıdır.

22. Akıllı insan, ahlaki feraset sahibi olan kişidir.

23. Kendine güven hissinin aşırılığı saldırganlık, eksikliği korkaklıktır. Kendine 

güven hissi açısından bir fazilet olan ‘’ cesaret ’’ tir. Para harcama açısından 

aşırılık müsrifliktir, eksikliği ise cimriliktir.Bunların ikisi de ahlaken kötüdür, 

buradaki fazilet, ‘’ cömertlik ‘’tir.

24. Hakikatin kendisine aşikâr olarak göründüğü bu akli kavrayış anında insan, 

Tanrı’ya mahsus bir hayatı yaşar ve kendine yeten mükemmel bir mutlu-

luğa ulaşır.

25. Bütün insanlar için ideal olan şey, ahlaken iyi bir hayat yaşamaktır. Kendi-

lerinde ilahi bir unsur taşıdıklarından Tanrı’ya mahsus bir hayatı yaşamaya 

da kabiliyetlidirler. Böylesi bir hayatı sağlayan, insandaki ilahi unsur, derin 

düşünmek faaliyetidir.
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KANT AHLAK FELSEFESİ

Kant kimdir:

(1724- 1804) Alman filozofu. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olup, 

felsefe tarihinin kendinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir. Kant, 

eleştirel felsefenin babası olarak kabul edilir. Bilgi kuramını ön plana çıkarmıştır. 

Bilim yansızdır ve nesneldir. İlgi alanları; bilgi, akıl, metafizik, etik ve estetiktir. 

1. Hayatın güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir: Umut, uyku ve gülmek.

2. Adalet ortadan kalkarsa, insana değer verecek hiçbir şey kalmaz.

3. Bilgi, deneysel duyu verilerinin aklın formlarında işlenmesiyle olur.

4. Öyle hareket et ki, iradenin tabi olduğu evrensel kural, yani itaat ettiğin 

kanun, evrensel bir kanun ilkesi şeklinde olsun.

5. İki şey var ki ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir say-

gıyla dolduruyor. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve vicdanımdaki ahlak yasası.

6. Ahlaklı olmak ödevdir. Ödev gereği ve ödeve dayanmayan eylem kesin ah-

lak buyruğunun dışındadır.

7. Öyle bir eylemde bulun ki bu eyleminde insanlığı hem kendinde hem de 

diğer insanların her birinde her zaman bir amaç olarak alasın. Sadece bir 

araç olarak kullanmayasın.

8. Ahlaki sahada temel prensiplerin kaynağı, pratik akıldır.

9. Basit bir ifadeyle teorik akıl bilgiye yönelirken, pratik akıl ahlak kanununa 

uygun tercihe ve mümkün olduğunda bu tercihin fiile geçirilmesine yönelir.

10. Ahlakın en yüksek prensipleri ve ahlaki yükümlülükle ilgilenen saf ahlak 

felsefesi ( veya ahlak metafiziği) ile bu en yüksek prensipleri insanın şatla-

rına uygulayan tatbiki ahlak felsefesini ayırır.

11. Ahlak kanunu, saf pratik akılda temellenmelidir.

12. Ahlak prensiplerinin nihai kaynağını, insanın özel şartlarına bakmaksızın, 

sadece akılda bulmayı ifade eder.
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13. Ahlak metafiziğinin temellendirilmesinde: Dünyada iyi istemeden başka 

kayıtsız şartsız iyi diye isimlendirilebilecek başka bir şey tasavvur etmek 

imkânsızdır.

14. Servet gibi harici şeylerle, zekâ gibi zihni kabiliyetlerin kötüye kullanımları 

her zaman mümkündür.

15. Acı veren bir ameliyatın iyi olduğunu söyleriz, ama buradaki iyilik ameliya-

tın bizatihi kendisiyle değil, onunla hedeflenen faydalı sonuçla ilgilidir. Ah-

laki şuurun en bariz özelliği olan  ‘’ vazife ‘’ kavramına müracaat eder, sırf 

vazifeden dolayı harekete geçen bir istemem, iyi istemedir. Vazife, kanuna 

duyulan saygıdan dolayı davranışta bulunma zorunluluğudur. 

16. Ahlak kanununun esas karakteri ise, evrensel olmasıdır. 

17. Prensip, saf pratik akılda temellendirilmiş objektif bir ahlak kanunudur.

18. Ahlaki buyruk, kayıtsız şartsız emretmelidir. Başka bir gayenin vasıtası ola-

rak değil, kendi başına iyi olan davranışları emreden buyruklar ahlakidir. 

İnsanın, gerçekte her akıl sahibi varlığın, kendi başına bir gayedir. İnsanlığa 

her defasında, kendi şahsında olduğu kadar başka herkesin şahsında da sırf 

araç olarak değil aynı zamanda gaye olarak davranacak biçimde hareket et.

19. İnsan, Tanrı’ya itaatten önce, akıl sahibi varlık olarak kanunu kendi koyma-

lıdır. Bu suretle ahlaki istemenin otonomluğu, ahlaklılığın en yüksek pren-

sibi olur. Kesin buyruğun imkânının şartının, hürriyet fikrinde bulunması 

gerekir. Hürriyet fikri, ahlaklılığın zaruri bir şartıdır.   

20. Pratik akıl veya akıllı bir varlığın istemesi kendisini hür olarak tasavvur et-

melidir, böyle bir varlığın istemesi hür olmaksızın kendi istemesi olamaz.

21. Erdem, hep koşul olarak en üstün iyidir. En yüksek iyi, pratik olarak ancak 

ruhun ölümsüzlüğü varsayımıyla mümkün olmaktadır. Ruhun ölümsüzlü-

ğünü inkâr eden, uzun vadede ahlak kanununu inkâr etmiş olur.
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22. Pratik akıl tarafından emreden faziletin kazanılması mümkün olmak zorun-

dadır. Mutluluk, insanın arzu ve istemesiyle fizik tabiatın ahengine dayan-

maktadır.

23. Tanrı’nın varlığını akıl kabul eder ama bu kabul, bir iman işidir. En yüksek 

iyiyi gerçekleştirmek vazifemizdir. Tanrı’nın varlığını varsaymaksızın, en 

yüksek iyinin gerçekleşme imkânı yoktur. Din ahlaka değil, ahlak dine gö-

türmektedir. Ahlak kanunu, mutlu olmaktan ziyade kendimizi mutluluğa 

layık hale getirmemizi emreder. Mutluluk ümidi, ilkin ancak dinle başla-

yabilir.

24. Doğru ve iyinin yegâne kavrayıcısı olan akıl, teorik kullanımında tecrübe 

ettiğimiz dünyanın bilgisini bize verirken pratik kullanımında da ahlaki hür-

riyet dünyasına ait genel geçer prensipleri belirler. Saf pratik akla sahip ah-

laki bir şahsiyet olan insan, kendi kendini idare eden, kendi ahlak kuralla-

rını kendi koyan hür bir faildir. İnsanın itaat edeceği ahlak kanununu bizzat 

kendisinin koyması, istemesinin otonom yani hür olmasıyla mümkündür.

25. Ahlak kanununun bir gereği olarak insan davranışlarının gerçekleştirmek 

istediği şey, mutlulukla ahlaklılığın birleşmesi demek olan "En yüksek iyi" 

dir. En yüksek iyinin gerçekleşmesi ise, Tanrı’nın varlığı ile ruhun ölümsüz-

lüğüne inanmayı zorunlu kılar.

Kant’ın ahlak felsefesinin merkezinde Tanrı değil, pratik aklın kumanda etti-

ği insan bulunmaktadır. Tanrı’nın varlığı, ahlak kanununun genel geçerliliği 

için değil, en yüksek iyinin gerçekleşmesi için şart koşulmuştur.
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NİETZSCHE AHLAK FELSEFESİ

Nietzsche kimdir:

(1844 – 1900) Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve bestecidir. Ha-

kikatın değeri ve nesnelliği üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş çaplı 

yorumların odağını oluşturur. İlgi alanları; estetik, etik, metafizik,  psikoloji, on-

toloji, şiir, tarih felsefesidir. 

1. Büyük borçlar, insanları değer bilmeye değil, kin beslemeye yöneltir. En iyi 

davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önleyebilmektir.

2. Düşün… Kim üzebilir seni senden başka, kim doldurabilir içindeki boşluğu? 

Sen istemezsen, kim mutlu edebilir seni, sen hazır değilsen. Kim yıkar, yıp-

ratır sen izin vermezsen, kim sever seni, sen kendini sevmezsen. Her şey 

sende başlar, sende biter. Yeter ki yürekli ol, tükenme, tüketme, tükettir-

me içindeki yaşama sevgisini. Ya çare sizsiniz ya da çaresizsiniz…

3. Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek 

terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asil-

lere yakışır. Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme, yoksa değersiz olan 

hep sen olursun…

4. Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin, sevilmek istiyorsan önce sev-

meyi bileceksin. Uçmayı biliyorsan düşmeyi de bileceksin, korkarak yaşı-

yorsan yalnızca hayatı seyredeceksin…

5. Güller, laleler bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dost-

luklar ne solar ne de kırılır.

6. Vicdanlı ve dürüst olmak, hesaplı olmaktan iyidir. Hesap insanı makam 

sahibi yapar da vicdan daha önemli işe yarar, insanı insan yapar.

7. Dünyanın en yüce tahtına da çıksanız, oturacağınız yer kıçınızın üstüdür.

8. Gerçeğin dallarına umutsuzlukla çıkılmaz.
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9. Kendi omuzuna tırman. Başka nasıl yükselebilirsin ki.

10. Yaşamak bir karmaşa, bitimsiz, değişken, sürekli oluş halidir.

11. Geleneksel ahlak öğretilerinde, birey yok sayıldığı, topluma önem verilip in-

sana tek olarak değer verilmediği için insan yozlaşmaya doğru gitmektedir.

12. İnsanın iradesinin reddedilmesi ve olumsuzlaştırılması, insanı aşağı indiren 

ve ona iftira eden bir öğretinin sonuçlarıdır. İnsan iradesinin yok sayıldığı, 

bütün ahlak yasaları kabul edilemez.

13. İnsanı içgüdülerinden, arzu ve gayelerinden uzaklaştıran ahlak; içgüdüleri-

ne ters hareket ederek insanı mutsuz kılacaktır.

14. İnsanı mutlu edecek şey, üst insanı yaratmak olmalıdır. Ahlak sistemlerinin 

ufaladığı insanlığın şimdiki halinin ötesine geçmesi gerektiğini anlatmak 

ister.

15. Kişi kendini güçlü hissettiği ve asıl benliğine ters davranışlarda bulunmadığı 

sürece gerçek mutluluğu elde etmiş olacaktır.

16. Soylu insan, yardıma muhtaç bir insana yardım ederken acımadan dolayı 

değil, daha çok güç fazlalığının doğurduğu güçlü istekten yardım eder.

17. Soylu olmayan bir insan kendini hep başkalarının değerlerine göre değerli 

veya değersiz görmektedir.

18. Efendi ahlakı güçlü insanın ahlakıdır. Efendi ahlakı, zayıf ve korkakları in-

sandan saymaz.

19. Köle ahlakında ortak nokta, insanın tüm durumları hakkında karamsar bir 

kuşku ve aşağılanma hissi duymasıdır. Köle ahlakının temelinde hınç duy-

gusunun var olduğudur.

20. Yaşamın en derin yasası, herkesin kendi erdemini, kendi koşulsuz kesin 

buyruğunu bulmasını buyurmaktadır.

21. Vicdan kavramı kanıtlanamaz olduğu için hiçbir anlam ifade etmemektedir.

22. Toplum insanı sıradanlaştırmaktadır. Yalnızlık erdemdir. Yalnızlık sıradan 

insanı düştüğü durumdan kurtarabilecektir.
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23. Yaşamı dizginlemek, ona bir şekil ve düzen vermek, onu denetlemek için 

uydurulan tüm teoriler, dinler ve ahlaklar, yaşamın özünde bulunan şekil-

sizliği, doluluğu, doludizgin akışı hiçbir zaman düzgün, denetimli ve şekil-

lenmiş bir akışa dönüştüremezler.       

24. İnsanın din ve ahlak öğretileri tarafından bastırılmış olan içgüdülerine, ar-

zularına yeniden açılım sağlamak için aklın sesine kulak vermelidir.

25. Kitleler hep bir sürü içgüdüsüyle, bir yaygın sürü ahlakıyla yaşarlar. Sürü 

ahlakı, din ve geleneğe göre bir sığınaktır.

Ahlak ne kadar dinle bağlantı içinde olursa, o kadar ahlaki olmaktan uzaklaşır.

26. "Yalnız yaşamak için bir hayvan ya da Tanrı olunmalı" diyor Aristo. Üçüncü 

durum eksik; ikisi birden olunmalı.

27. İçimizdeki en cesur bile nadiren cesaret eder, asıl bildiğine.

28. Basittir her hakikat. Bir yalan değil mi, bu iki kat?

29. Bilgelik bilgiye de sınırlar çizer.

30. Yaşamın savaş okulundan beni öldürmeyen beni güçlü kılar.

31. "Kendine yardım et. Sonra da herkes yardım eder sana". Komşunu sevme 

ilkesi.

32. Kişi eylemlerinin karşısında korkaklığa kapılmamalı. Onları sonradan orta-

da bırakmamalı. Vicdan azabı, yakışıksızdır.

33. Benim sevdiğim türden bir sanatçı bu, mütevâzidir gereksinimlerinde; as-

lında iki şey istiyor, ekmeğini ve sanatını.

34. Nasıl erdemi seçtiniz ve göğsünüzü kabarttınız ve aynı zamanda sakıncası 

olmayanın yararlarına mı bakıyorsunuz, hasetle?

35. Kötü insanların şarkıları yoktur.

36. Başlangıçları aramaktan, kanser olunur. Tarihçi geriye doğru bakar, sonun-

da geriye doğru da inanır.
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37. Hoşnutluk, soğuk algınlığından korur. İyi giyinmesini bilen bir kadının üşü-

düğü görülmüş müdür?

38. Kadının derin olduğu kabul edilir, neden? Çünkü asla inilemez onun teme-

line. Kadın, sığ bile değildir henüz.

39. Üzerine basılan solucan kıvrılır. Akıllıcadır bu. Yeniden üzerine basılma ola-

sılığını azaltmış olur böylelikle. Ahlakın diliyle: Alçakgönüllülük.

40. Yalan ve aldatmaya yönelik, aşırı duyarlı bir namus anlayışından kaynakla-

nan bir nefret vardır; yalan tanrısal bir buyrukla yasaklandığı sürece, kor-

kaklıktan kaynaklanan benzer bir nefret de vardır yalana yönelik.

41. Ne kadar az şey gerekir mutluluğa! Bir gaydanın sesi müziksiz yaşam bir 

hata olurdu. Almanların gözlerinde canlandırdıkları tanrı bile şarkı söylü-

yordur.    

42. Yalnızca dolaşan düşüncelerin değeri vardır.

43. Biz psikologların, atlar gibi olduğumuz vakalar vardır, huysuzlaştığımız; 

kendi gölgemizi görürüz önümüzde ve dizlerimizin bağı çözülür. Bir psikolo-

gun herhangi bir şeyi görebilmesi için, kendini görmezden gelmesi gerekir. 

Ne önemi var ki benim haklı oluşumun! Çok fazla hakkım var benim ve 

günümüzde en iyi gülen, en son gülen de oluyor.

44. Kimse kızgın bir adam kadar yalancı olamaz!

45. Mutluluğun formülü; bir evet, bir hayır,düz çizgi, bir hedef,…

46. Büyük insanlar aradım, her zaman, yalnızca onların idealinin maymunları 

oldu, bulduğum.

47. Birinci vicdan sorusu: Önden gidiyorsun öyle mi?

Çoban olduğun için mi?

Yoksa istisna olduğun için mi?

Bir üçüncü seçenek de kaçıp kurtulan olmaktır.  
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48. İkinci vicdan sorusu: Sahici misin?

Yoksa yalnızca bir oyuncu mu?

Bir temsilci mi?

Yoksa temsil edilenin kendisi mi? 

Yoksa nihayetinde taklit edilen bir oyuncu musun sadece…

49. Üçüncü vicdan sorusu: Seyreden biri misin?

Yoksa omuz veren mi?

Yoksa başını çevirip, yoluna giden mi?

50. Dördüncü vicdan sorusu:  Birlikte yürümek mi istersin?

Önden yürümek mi?

Yoksa kendi başına yürümek mi?

Kişi bilmeli istediği şeyin ne olduğunu ve onu istiyor olduğunu. 
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KONFÜÇYÜS AHLAK FELSEFESİ

Konfüçyüs kimdir:

(M.Ö. 551- M.Ö. 479) Çinli filozof. Öğreti uzmanı, astronom ve yazar. Öğretisinin 

ana teması insancıl düzendir. Uyum, denge ve iç huzura erişmenin yolu eğitim-

den geçer. Ahlaki varlığımızın tüm dünya düzeniyle uyum içinde olma noktasına 

erişmesi, insanın ulaşabileceği en büyük amaçtır.

1. Allah’ım senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, senden başka her şeyi 

olanlara acırım.

2. Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmeden, kararlı olmak korkudan kurtarır.

3. Adalet Kutup Yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında 

döner.

4. Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediklerini yapan ve yapabilecek-

lerini söyleyendir.

5. Düşünmeden öğrenmek zaman kaybettirir.

6. Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkak-

sın demektir.

7. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor 

demektir.

8. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.

9. Aradığını bilmeyen, bulduğunu da anlayamaz.

10. Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

11. İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.

12. Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak.

13. Üstün insan, konuşmadan önce eyleme geçer ve sonra eylemine göre ko-

nuşur.
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14. Bilgi özgüveni, özgüven ise gücü yaratır.

15. Fedakârlıklar, senden başkası bilmiyorsa değer taşır.

16. Kitleler, cezalarla düzene sokulursa yozlaşır.

17. Eğitimli insanın hedefi daima yüksek olur.

18. Küçük işlerle küçük insanlar uğraşır.

19. Kendisini eleştirebilen insanlar doğruyu ve güzeli bulma konusunda daha 

şanslıdırlar.

20. Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise, insan da acı çekmeden ol-

gunlaşmaz.

21. Güçlü olan, sayıca kalabalık kitleler değil, eğitimli kitlelerdir.

İyi insanlar, olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur.

22. Mutlu olmak için, içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zamanı bekle-

mekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, yolculuktur. Pekçokları mutlulu-

ğu insandan daha yüksekte arar, bazıları daha alçakta. 

Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır. 

23. Durmadığınız sürece yavaş ilerlemeniz önemli değildir.

24. Öğrenmek her insanın görevidir. Hatta öğrencinin bilgi yönünden öğret-

meni bile geçmesinde sakınca yoktur. Düşünmeden öğrenmek faydasız, 

öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

25. Faydalı olan üç çeşit dost vardır, zararlı olan da üç çeşit dost vardır. Dürüst 

insanlarla dostluk, dengeli insanlarla dostluk, tecrübeli insanlarla dostluk 

faydalıdır. Yüze gülücüklerle dostluk, içten pazarlıklarla dostluk, gevezeler-

le dostluk zararlıdır. Bilen ile dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişi ile 

dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen 

uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. 
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SHAKESPEARE AHLAK FELSEFESİ

Shakespeare kimdir:

(1564 – 1616) İngilizcenin en büyük yazarı. İngiltere’nin ulusal ozanı. İngiliz şair, 

oyun yazarı ve oyuncu. Oyunları bütün dillere çevrildi ve daha çok sergilendi. 

On iki gece, Romeo ve Juliet, Kral Lear, Macbeth, Hamlet, Antonius ve Kleopatra, 

Othello, Julius Caesar, Kış masalı,… önemli eserleri. 

1. Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler.

2. Geçmiş dertler için yakınmak yeni dertler edinmektir.

3. Bazı yıkılışlar daha parlak kalkışların teşvikçileridir.

4. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor.

5. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.

6. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için.

7. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için.

8. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.

9. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.

10. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için.

11. Ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için.

12. Yaşamaktan korkuyor, kendisi için değil başkalarına göre yaşadığı için.

13. Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir.

14. Cehalet Tanrı’nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere ulaşabileceğimiz ka-

natlarıdır.

15. Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere 

tadarlar.

16. Acıkan şehvet, ruhu ezer geçer.

17. Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Hem parandan olursun, hem 

dostundan.
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18. İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar 

altında ezilmiştir.

19. Uyuyan bir çocuğu kucağında tutmak… Dünyanın en huzurlu anıdır.

20. Eğer henüz sersemce hiçbir şey yapmadıysa aşk yüzünden, yazık aşk hiç 

geçmemiş demek kapının önünden.

21. Altın! Ben bu sarı köleyi iyi tanırım. Bunun bir parçacığı karayı ak, çirkini 

güzel, eğriyi doğru, ihtiyarı genç, korkağı yiğit kılar. Bu sarı köle din kurar, 

din bozar. Harp başlatır, harp bitirir. Düşmanları öpüştüren iblis büyüğü on-

dadır. Her dilden konuşur, her kapıyı açar.

22. Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında dü-

şündüğümüze bağlıdır.

23. Düşüncelerin neyse hayatın da odur.

24. Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz?

‘’ Çünkü kimseden bir şey beklemem ‘’

25. Uzun ömürlü bir ilişkinin sırrı; sadece aranan kişiyi bulmak değil, aynı za-

manda aranan kişi olmaktır.
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FARABİ AHLAK DÜŞÜNCESİ

Farabi kimdir:

(872 – 950) İslam’ın altın çağında yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Gökbi-

limci, mantıkçı ve müzisyendir. Farabi’nin eserleri Aristo düşüncesinin yeniden 

anlaşılmasında merkezi bir öneme sahip olmuş, arkadan gelen felsefi zenginliğe 

ilk açılımı yapmıştır. Mantık, psikoloji ve siyaset konularında önemli bir otorite-

dir. Aristo’dan sonra ‘’ İkinci Öğretmen ‘’ olarak adlandırılacak kadar önemli bir 

filozof.

1. Ahlaki gelişmeye yalnızca bedensel davranışlarla değil, akıl yoluyla fikri ça-

lışmalarla ulaşılır.

2. Ahlaki felsefenin temelini eğitim ve iyi davranışlar, nihai hedefini de başka 

bir şeye araç olmayıp doğrudan doğruya amaç olan mutluluk oluşturmak-

tadır.

3. Mutluluk; insanın biyolojik ve duygusal taleplerini karşılamak, alelade bir 

hayat yaşamak suretiyle elde edeceği maddi ve bedeni bir rahatlık ve mem-

nunluk hali olmayıp, aklın ve akla uygun yaşamanın verebileceği en yüksek 

bilgi, düşünce ve halka donanımıyla kazanabilecek ruhi bir yetkinliktir.

4. Her insanın nihai hedefi mutlu olmaktır.

Bazı insanlar mutluluğu servette, bazıları maddi hazlarda, bazıları politik 

güçte, bazıları da bilgide aramaktadır.

5. Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce 

yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

6. Gerçek ve en yüksek mutluluk, bilgiyle aydınlanmaktadır.

7. Ahlaki faziletler, insanın iradeli davranışlarında her türlü aşırılıktan uzak 

olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli amaç edinmesidir.

8. Sıradan insanlar hissi ve biyolojik lezzetleri tercih ederler, hayatın amacının 

onlar olduğunu düşünürler.
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9. Ahlak açısından güzel olan eylemler, işlendikleri anda haz vermemelerine, 

hatta elem vermelerine rağmen, haz veren veya elemden kurtulan eylem-

ler arasında yer alanlardır. 

10. Her insan iyilik ve kötülüğe eşit yatkınlıkla yaratılmıştır.

11. İyi ve kötü huylar insanda doğuştan olmayıp sonradan kazanılır.

12. İnsan iradesi ile iyiliği de, kötülüğü de seçebilir.

13. İnsan ya iyi ahlaklı ya da kötü ahlaklıdır.

14. Doğuştan getirilen yatkınlıklar etik bakımdan nötrdür ve değerden bağım-

sızdır.

15. Mutluluk her insanın arzuladığı bir amaçtır. 

16. Yetkinlik (kemal) olmasından dolayı herkes mutluluğa yönelir.

17. İnsanın arzuladığı her yetkinlik ve her amaç ancak bir iyi (hayr)olduğu için ar-

zulanır.

18. Başkanlık ve ilim gibi, başka bir şeye ulaşmamıza bir vasıta olarak değil, 

bizzat kendilerinden dolayı tercih ederiz.

19. Bazen de zenginlik veya haz elde etmeye, ya da başkanlık veya ilim vasıta-

sıyla elde edilebilen başka herhangi bir şeyi elde etmeye bir vasıta olarak 

tercih ederiz.

20. Bazıları da, esas itibariyle, asla herhangi bir şeyden dolayı değil, daima, 

bizzat kendilerinden dolayı tercih edilir.

21. Mutluluğun, iyi şeylerin en çok tercih edileni, en büyüğü ve en yetkini ol-

duğu ortaya çıkar.

22. Yöneticilerin; toplumun mutluluğunu sağlayabilecek yeni kanunlar koyabile-

cek akıl yürütme ve yol gösterme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir.
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23. Yöneticilerin erdemli bir siyaset yürüttüğü toplumun fertleri de erdemli 

olunca toplumsal bir ahenk meydana gelecektir.

24. İnsanların aralarında oluşan sevgi ve muhabbet sayesinde ise toplumun bu 

ahengini mutluluğa taşıyacak adalet ortaya çıkacaktır.

25. Mutluluk için ortaya atılan toplum ve siyaset şartı ne kadar önemli olsa da 

bunu mutlak olarak kabul edip bireysel mutluluğu reddetmek gibi bir şey 

söz konusu değildir.

İnsanın en yüksek iyiye, dolayısıyla da en yüce mutluluğa, erişmeleri için 

toplumun âlemdeki ilahi nizamı yansıtacak şekilde kurulması gereklidir. İn-

san ahlakının temeli bilgidir, akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır.

İlimler; fizik, matematiktir.

Tabiatta boşluk yoktur.

Âlem büyük insandır, insan küçük âlemdir.
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MATURİDİ AHLAK DÜŞÜNCESİ

Maturidi kimdir:

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 863 yılında doğdu.944 yılında ölmüştür. İti-

kat imamı. Maturidilik mezhebinin  kurucusu. Türk din bilginidir. Dine; akıl, ilim, 

hoşgörü ve taassuptan uzak bir tavırla yaklaşılmalıdır. Akıl, temyiz kabiliyetinin 

en güçlü silahıdır.

1. Matüridi’nin ahlak düşüncesinde akıl, iyinin kötünün, güzelin ve çirkinin 

kavranmasını sağlayan bir ölçüdür.

2. İnsan, akıl ile yararlıyı, zararlıdan, iyiyi kötüden ayırt eder.

3. Sosyal hayattaki yoğun meşguliyetler aklı karıştırabilir ve üzüntü, acı, şeh-

vet, ümit ve haz gibi birçok etken aklın doğru karar vermesine engel olur.

4. Allah'ın peygamber gönderip vahiy emir ve yasaklarını bildirmesi akıl için 

bir yardım, irşat ve hatırlatma olmaktadır.

5. Adalet, doğruluk, zulüm, yalan, hikmet ve sefehin( akılsızlık) ahlaki iyilik ve 

kötülükleri normal şartlarda aklen kavranmaktadır.

6. Ahlaki ödevleri belirleyen akıldır.

7. Allah şeyleri özlerinde yararlı ve zararlı olmak üzere iki kısımda yaratmış, 

insanların yararına olanları emretmiş, zararına olanları yasaklamıştır.

8. Yararlı ve zararlı hususların bilinmesinde kurtuluş, bilinmemesinde felaket 

vardır.

9. Allah, aklın gösterdiği yolu seçen insanın şerefini tamamlamak üzere ona 

sevap, arzularını aklın işaret ettiği hususlara tercih edene de ceza verir.

10. İnsan, nefsiyle girdiği mücadeleyi kazanmak ve görevlerini gerçekleştir-

mek hususunda sevap ve cezadan başka bir yardımcı bulamaz.

11. Ahlaki alanda sevap ve ceza, iyilik yapmaya teşvik ve kötülük yapmaktan 

sakındırmak içindir.
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12. Mutlak ahlaki değerler, Allah’ın iradesinden bağımsız nesnel bir varoluşa 

sahiptir ve akıl ile kavranırlar. Bu konuda gelen vahyin işlevi, aklın tespit et-

tiği ilkeleri doğrulamak ve temel ilkelerin sosyal hayata geçirilmesini teşvik 

etmektir.

13. Şartlara, durumlara ve ihtiyaçlara göre değişen göreceli ahlaki değerler ise 

akıl kanalıyla değil, Allah’ın emir ve yasaklarıyla belirlenmektedir.

14. İyilik ve kötülük şeriat yoluyla değil, akıl yoluyla belirlenir.

15. Akli ilkeler demek, Allah’ın kendi zatının gereği olarak belli ölçütler çerçe-

vesinde yaratması ve hareket etmesi demektir.

16. Allah daha baştan hem nesnelerin özüne hem de insan aklına iyi ve kötü 

değerlerini koymuştur.

17. İyilik ve adaletin güzelliği, kötülük ve zulmün çirkinliği bütün sağlam akıl 

sahiplerince ittifakla kabul edilmiştir.

18. Bir eylemin iyilik vasfına sahip olması için genelin yararına uygun olması 

yeterlidir.  

19. İyi huyların fazilet, kötü huyların rezalet olduğu konusunda da durum böy-

ledir.

20. İman; kalp ile tasdik, dil ile ikrardır.

Din; Allah’ı bilmek ve O’na ibadet etmektir.

21. Allah Bir’dir.

Allahü Teâlâ akdim olan Zati ile vardır.

22. Bütün Peygamberler, Allah’ı bilmeye ve ibadeti de sadece Allah’a has kıl-

maya davet eden tevhid dinine mensupturlar.

23. Allah’ın sıfatları; hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin’dir.

24. Mümin ne kadar büyük günah işlerse işlesin imanı gitmez.

25. Matem tutmak dinde yoktur. İki şey vardır ki insanı küfre sürükler: Biri, bir 

kimsenin soyuna sövmek. İkincisi, ölü için matem tutmaktır.  
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KINALIZADE ALİ ÇELEBİ DEVLET AHLAKI

Kınalızade Ali Çelebi kimdir:

1511'de Isparta da doğdu. 1571'de öldü. Anadolu kazaskerliği yaptı.Ahlak-ı Alai 

adlı eseriyle tanınmıştır. Kitabı Türkçe yazılmış ilk ahlak eseridir. Aristo’dan etki-

lenmiştir. Kitap üç kısımdır.Ferdi ahlak, aile, devlet. Başbakan Ahmet Davutoğlu 

eserlerinde Ahlak-ı Alai adlı eserinden derinden etkilendiğini ifade eder.

1. Adalet ve sevgi üzerine kurulan devlet ancak erdemli devlettir.

2. İnsan yeme, içme, giyim ve barınak konularındaki temel ihtiyaçlarını tek 

başına değil, ancak başkalarının yardımıyla karşılayabilir. İnsan doğası ge-

reği toplumsal bir varlıktır.

3. Medeni toplum; farklı toplulukların, birbirine zıt yapıdaki ulusların bir ara-

ya gelip anlaşmaları, birbirinin farklılıklarını tolere edip bunu bir zenginlik 

sayarak, huzur, mutluluk ve güven içerisinde beraber yaşamayı gerektiren 

toplumdur.

4. Devletin kuruluşu, tıpkı bir bedenin organları gibi, farklı unsurların kendi 

aralarında anlaşıp yardımlaşarak dayanışma içerisinde uyumlu çalışmasıy-

la gerçekleşir.

5. Devlet başkanı tıpkı bir doktor gibi, bilgi birikimi ve tecrübelerine dayana-

rak, alacağı tedbirlerle ve uygulayacağı doğru politikalarla, itidalden çıkmış 

olan toplumu tekrar itidalde, huzur ve mutluluğa kavuşturacaktır.

6. Hikmetin insana özgü düşünme gücünün erdemi, adaletin ise nefsin üç gü-

cünün (düşünme, arzu ve öfke güçlerinin) de doğru biçimde kullanılmasın-

dan ortaya çıkan, hikmet ve adalet kavramları öne çıkarılmalıdır.

7. Erdemden yoksun yönetici; üstünlük sağlama ve başkaları üzerinde 

hâkimiyet kurma, nefsanî arzu ve isteklerini gerçekleştirir. Halkına kul ve 

köle muamelesi yapar.

8. Halk yöneticisini taklit etme eğilimindedir. Yönetici hak ve hukukun tem-

silcisi, adaletten yana ve erdemli bir hayat sürüyorsa, halk da onun gibi 

olmaya çalışır.
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9. Erdemli şehir halkını iş ve mesleklere göre beş gruba ayırınız.

• Erdemli insanların önde gelenleri. Şehrin yönetimini sağlarlar. Olgun 

bilginler ve aydınlar sınıfıdır.

• Hatip ve mürşitler sınıfı. Halkı iyiliğe ve yetkinliğe çağırırlar. Kötülük 

ve rezaletten uzaklaştırırlar. 

• İşleri planlayıp düzenleyenler. Muhasebe ve mühendislik işlerini de-

ruhte ederler. Belediye hizmetleridir.

• Silahlı güçler sınıfı. Şehri iç ve dış düşmanlardan korumaktadır. Yolla-

rın, limanların ve gemilerin güvenliğini sağlamaktadırlar.

• Esnaf ve zanaatkârlar. Şehrin yiyecek, giyecek vb. ihtiyaçlarını karşıla-

yan çeşitli iş ve meslek sahipleridir.

10. Erdemden yoksun şehirler üç’e ayrılır.

• Cahil şehir: Eylemleri cahilcedir. Nerede, ne zaman, ne yapacaklarını 

bilmemektedirler. Öfke gücüne dayanıyorsa, bu topluluk canavarlaş-

mıştır.

• Fasık şehir: Bunlar düşünme gücü sayesinde neyin doğru olduğunu 

bilmekte ama öfke ve arzu gücün (şehvet) hâkimiyetinden dolayı 

doğru bildiklerini yapmamaktadırlar.

• Sapmış şehir: Düşünme gücü eksik olduğu için hurafeleri, batıl inanç-

ları ve bozuk kanunları kabul eder.

11. Şehirlerin iyi ve erdemli şehre dönüşmesi, büyük ölçüde devlet yöneticile-

rinin gayretine ve dirayetli yönetimine bağlıdır.

12. Erdemli yönetici şehiri hayır, iyilik ve güzelliklerle donatır, şahsi istek ve 

arzularını ise kontrol altına almayı başarır.

13. Toplumsal sorunların çözümünde anahtar iki kavram: Adalet ve sevgi’dir.

14. Devlet başkanının adaleti sağlama görevi yanında itidali sağlama görevi de 

vardır. İtidal; dengeli olma, orta yolu bulma demektir.
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15. Devlet Başkanının adaleti gerçekleştirmesinin üç  şartı vardır:

• Herkese eşit muamele etmek.

• Toplum bireylerini yeteneklerine ve becerilerine göre koruyup, gözetmek.

• Devlet imkânlarını vatandaşa yansıtılırken adam kayırma yapmamak.

16. Topluma bilgisiyle hizmet edenler; ulema ve hukukçular, yazarlar ve iktisat-

çılar, hekimler, şairler, müneccim ve mühendislerdir. Nasıl her canlı sudan 

yaratılmışsa, toplum da bunlarla hayat bulmaktadır.

17. Toplumun ateşi, savaşçı sınıftır. Bunlar ülkenin iç ve dış güvenliğini sağlar-

lar. Bu muharip sınıfın görevini yerine getirmemesi veya görevi olmayan 

işlerle uğraşması toplumun huzur ve güvenini altüst eder.

18. Toplumun havası, tüccar ve işadamları sınıfıdır. Toplum için gerekli olan 

malları üreterek ithalat ve ihracat ile adeta topluma nefes aldırırlar.

19. Tarımla uğraşanlar ise, toplumun toprağını teşkil ederler. Halkın yiyeceğini 

karşılarlar. Bunların çalışması toplumun zorunlu ihtiyaçları açısından, diğer 

sınıfların çalışmasından daha önemlidir.

20. Bedenimizdeki unsurlardan biri diğerine üstünlük sağladığında nasıl be-

denin dengesi bozulur ve hastalığa sebep olursa, bu sınıflardan birinin 

diğerine hâkimiyeti ya da görevleri dışına çıkması da toplumsal dengenin 

bozulmasına sebep olur.

21. Ordunun ve halkın kendisine bağlı olması:

• Devletin birliği, dirliği ve düzeni açısından ordunun, devlet adamları-

nın ve halkın devlet başkanına ve kanunlara bağlı ve itaatkar olmaları 

gerekir.

• Devlet başkanı, dirayetli ve adil yönetimi ile bunu başarmalıdır.

• Akıllı devlet başkanı, asker ya da diğer yöneticilerin kendisine karşı bir 

hoşnutsuzluğunu hissettiği zaman, gecikmeden müdahale etmelidir.
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22. Devlet başkanlarında bulunması gereken yedi özellik:

• Üstün gayret.

• Düşüncelerin doğru, görüşlerin, isabetli olması. Zeki ve akıllı olarak 

yaratılmış olmak. Tecrübeli olmak.

• Azimli ve kararlı olmak.

• Sabırlı ve tahammüllü olmak.

• Zengin olmak. Devlet başkanının, halkın malına göz dikmemesi için 

zengin ve varlıklı olması gerekir.

• Ordunun ve halkın kendisine bağlı olması.

• Asaletli olmak. Soylu bir aileye mensup olmak, devlet yönetiminde 

önemlidir.

23. Üstün Gayret:

• Hem din hem de dünya işlerinde son derece gayretli olmak.

• Halkı gözetmek.

• İşleri güzellikle yönetmek.

• Herkesin mutluluğunu temin etmeye çalışmak.

• Ülkeyi huzur ve güvenlik içerisinde, adalet ilkelerine uygun olarak 

yönetmek.

• Askerin ve halkın kendisine itaatini sağlamak.

• Emir ve yasaklarını herkes tarafından gecikmeden yerine getirmek. 

24. Sabırlı ve Tahammüllü Olmak:

• Büyük sıkıntılara tahammül göstermek.

• Büyük olaylar karşısında tahammül göstermek.

• Yöneticinin bir işte acele ve sabırsız davranması, sıkıntılara göğüs ger-

memesi, halkın ve ülkenin zarar görmesine sebep olur.

25. Sevgi doğal bir birliğe, adalet ise yapay birliğe benzer. Toplumda sevginin 

yaygınlaşması, hukuk ve adalete olan ihtiyacı azaltacaktır.
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BUDDHA AHLAK FELSEFESİ

Buddha kimdir:

M.Ö. 563 – 483.Hindistan’da yaşayan, ruhani öğretici. Budizm’in kurucusu. 

Uyanmış kişi anlamına gelen bilge.  

Uyanmak, idrak etmek, bilinçlenmek. Uyanmış, aydınlanmış kişi, karanlık gece-

lere doğan güneş gibi, yanlışlarla, hatalarla dolu karanlığı bilgi ışığıyla aydınlatır.  

1. Budizm Erdemleri : 

• Öldürmeyin

• Yalan söylemeyin

• Sarhoş olmayın

• Başkalarının malını almayın

• Acılara katlanın

• İyilik yapın

• Merhametli olun

• Kin gütmeyin

• Fedakâr olun 

2.  Sorunları çözebiliyorsan endişelenmene gerek yoktur. Çözemiyorsan da 

endişelenmenin yararı yoktur.

3.  Gökyüzünde doğu ya da batı ayrımı yoktur, ayrımları zihnimizde yaratırız 

ve sonra gerçek olduğuna inanırız.

4. Binlerce savaş kazanmaktansa kendini feth etmen en büyük zaferdir, artık 

o senden ne melekler ne şeytanlar  tarafından alınabilir.

5. Varmaktansa yolculuk etmek yeğdir.

6. İnsan hayatının labirentlerinde güvenle yol alabilmek için insanın bilgeliğin 

ışığına ve erdemin kılavuzluğuna ihtiyacı vardır. 

7. Ayak, ayak olduğunu ancak yere bastığında hisseder.

8. Gerçeğin yolunda yapılabilecek iki hata vardır. Birincisi devam etmemek, 

ikincisi de hiç başlamamak.
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9. Mutluluklar paylaşmakla azalmaz. 

10. Üç şey fazla saklanamaz. Güneş, ay, gerçek.

11. Ne düşünürsek oyuz.

12. Gerçek mucize, doğruyu açıklamak ve insanların doğruyu kavramalarını 

sağlamaktır.

13. Huzur içten gelir, onu onsuz arama.

14. Öfkelendiğimiz anda gerçeği aramak için mücadeleyi bırakıp, kendimizle 

uğraşmaya başlarız.

15. Öfkeye tutunmak, zehiri kendin içip ötekinin ölmesini beklemek gibidir.

16. Varoluşun sırrı korkusuz olmaktır.

17. Ne alev ne yel, ne doğum ne ölüm, hiçbir şey iyiliklerinizi silemez.

18. Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk.

19. Geçmişle yaşamayın, geleceğin hayalini kurmayın, aklınızı şu ana yoğun-

laştırın.

20. Aylak olmak ölüme doğru kısa bir yoldur ve çalışkan olmak bir yaşam biçi-

midir. Ahmaklar aylaktır, zeki kişiler ise çalışkan.

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

bunlardandır.

22. Nefret sevgiyle yok edilir, bu ölümsüz kanundur.

23. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.

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

25. Derin düşünen bilge kişinin tek bir günlük yaşamı, bilgisiz ve kontrolsüz 

kişinin bütün bir yaşamından daha değerlidir.   
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ALBERT EİNSTEİN AHLAK FELSEFESİ
Albert Einstein kimdir:
(1879 – 1955) Yahudi asıllı Alman fizikçi bilim insanı. Nobel fizik ödülü aldı. 
E =m c2 denklemi ile formüle ettiği nükleer teknolojinin önünü açtı.Kuantum 
mekaniğiyle ilgili görüşleri geniş kabul görmüştür. 300 den fazla bilimsel makale 
yayınlamış, başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü "dahi" ile eş anlamlı 
kullanılmaya  başlanmıştır.
1. İnsan aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.
2. Bütün yaptıklarımız, Allah’ın daha önce çizmiş olduğu çizgileri, O’nu takip 

ederek çizmekten ibarettir.
3. Merakınızın peşinden gidin. Azimli olun. Bugüne odaklanın. Hayal gücü güç 

verir. Hata yapın, anı yaşayın. Değer katın. Farklı sonuçlar beklemeyin. Bilgi 
deneyimden gelir. Kuralları öğrenin daha iyi oynayın. 

4. Q    =    X    +   Y    +   Z   Çenenizi tutmayı gösterir

     Dinlemeyi
          Çalışmayı     
Hayatta başarılı olmayı   

5. Dünya kaosları kötü kişiler ve kararlarından değil onları durup seyreden ve 

onlara ses çıkarmayanlar yüzünden yaşıyor.

6. Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlara değil çok ah-

laklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

7. Kuramcı, yöntemi gereği, içinden sonuçlar türeteceği prensipler denen ge-

nel bazı varsayımları kendisine temel olarak almak zorundadır. Dolayısıyla 

faaliyeti iki bölüme ayrılır. Önce prensipleri arayacak, sonra da bu prensip-

lerden çıkan sonuçları geliştirecektir. İkinci görevi yerine getirebilmek için 

okulda fevkalade teçhiz edilir. Fakat işte o ilk görev, yani sonuçları tüketme-

ye temel teşkil edecek olan prensipleri bulmak bambaşka bir iştir. Burada 

bizi amaca götürebilecek öğrenilebilecek sistematik bir yöntem yoktur.
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8. Bilimciler, meydana gelen her şeyin, insan ilişkilerindekiler dâhil, doğa ya-

salarından kaynaklandığına inanırlar. Dolayısıyla bir bilim insanı, olayların 

seyrinin dualar yoluyla değiştirilebileceğine inanamaz. Ancak yine de, biz-

lerin doğa yasalarıyla ilgili bilgimiz sınırlı, o yüzden de nihai ve Yüce ruhun 

varlığına dair inanç, bir iman meselesi. Bilimdeki güncel gelişmelere rağ-

men bu inancın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Yine de bilimsel arayışı 

ciddiye alan herkes, evreni yöneten yasaların arkasında bir çeşit ruhun, 

insandan daha güçlü olan bir ruhun kendini belli ettiğine ikna olmuş du-

rumdadır. Tam bu sebeple, bilimsel arayış bir çeşit özel bir dini inanışa yö-

neltir bilimcileri, bu kesinlikle daha naif insanların dini anlayışından epey 

farklıdır.

9. A     =    X    +    Y    +    Z     Konuşmak yerine üretmek

Başarı   Çalışmak  Çalıştığı konuyu oyun gibi görmek

10. İnsanın etik davranışı; karşılıklı anlayış, eğitim ve toplumsal bağlara dayan-

malıdır, hiçbir dinsel temel gerekli değildir.

11. İnsan yalnızca ölümden sonra ödül ve ceza korkusuyla dizginlenebiliyorsa, 

zavallı bir durumda demektir.

12. Aptallığın en büyük kanıtı; aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı 

beklemektir.

13. Azim paha biçilmezdir. Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan 

vazgeçmediğimden başarıyorum.

14. Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yetene-

ğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirecektir.

15. Aptallık ve dahilik arasındaki fark; dahiliğin sınırları olmasıdır.

16. Ben inanmayan koyu bir dindarım.
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17. Hayat iki şekilde yaşanır. Ya hiç yokmuş gibi. Ya da her şey birer mucizeymiş 

gibi.

18. İnsanda üç şeyin çaresi yoktur. Ahmaklık, açgözlülük ve hırs.

19. Bilim denen şey, gündelik düşünmenin yalnızca daha rafine halidir.

20. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın, kişilere 

veya eşyalara değil.

21. Kesinlikle biliyorum ki bir özel yeteneğe sahip değilim. Özeleştiriyle birlikte 

merak, takıntı ve inatçı bir  sabır beni fikirlerime ulaştırdı.

22. Bir insan, bizim evren diye adlandırdığımız bütünün uzay ve zamanda sı-

nırlanmış bir parçasından başka bir şey değildir. Bununla birlikte o,kendi 

kişiliğini, düşüncesini, duygularını ayrı bir varlık olarak kabul eder. Bu bir 

tür optik yanılsama, bizi bir çeşit zindana kapatan bir yanılsamadır, çünkü 

orada sadece kendi özlemlerimizi görüyor ve sevgimizi bize en yakın olan 

çok az sayıda kişiye veriyoruz. Bu dar sınırlardan çıkmak ve kalbimizi bütün 

canlı varlıklara ve bütün ihtişamı içinde doğaya açmak bizim ödevimizdir. 

Kimse bu amaca tamamen ulaşmaz, ama buraya ulaşmak için verdiğimiz 

çabalar kendimizi özgürleştirmemize ve içsel bir güven duymamıza katkıda 

bulunur.

23. Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür.

24. Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.

25. Mantık sizi A‘dan B’ ye götürür. Hayal ise her yere.
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LAO TZU AHLAK FELSEFESİ

Lao Tzu kimdir:

(M.Ö. 6.YY) Çinli bir filozof. Taocu düşüncenin yazarı. Çin Taoismi’nin babası ola-

rak kabul edilir. Yolun ve erdemin klasiği içinde kullanılır.

1. Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşıla.

2. En iyi liderler kendilerini izleyen kişilere varlığını hissettirmeyenlerdir. Öyle 

ki görev yerine getirildiğinde o kişiler bunu kendi başımıza yaptık derler.

3. Acele karar vermeyin. O zaman sizinde herkesten farkınız kalmaz. Haya-

tın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. 

Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile 

gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı karara zorlar. Çünkü gelişme 

halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz eder. Bir yol biterken yenisi 

başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsanız daha yüksek 

bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.

4. Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi kendine karşı zafer kaza-

nan ise kudretlidir.

5. Mutluluğu aç gözlülükle arama ama mutluluktan da korkma.

6. Tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki 

bu insanlar, size yardım edecek, sizi incitecek, acı verecek, sizi sevecek ve 

olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır.

7. Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir has-

talıktır.

8. En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır, en başarılı yönetici emretme-

den yönetir.

9. Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise 

cesaret.

10. Hayat, devamlı değişen doğal olguların zinciridir.
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11. Benim üç hazinem vardır. Onları gözbebeğim gibi saklarım. Birincisi sevgi-

dir, ikincisi kanaatkârlıktır, üçüncüsü tevazudur.

12. Eğer düşüncelerini düzene sokarsan hayatında geri kalan her şey yerini 

bulur.

13. Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor.

14. Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir.

15. Zenginlik ve şeref yüzünden kibirlenen, kendini kötülüğe çağırmış olur.

16. Doğa, birine başka, diğerine başka davranmaz.

17. Gerçek akıl çok öğrenmekle elde edilmez.

18. Bilge istifçilik yapmaz. 

19. Tutkulara itaat etmekten daha büyük bir yanılgı olamaz.

20. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlamak zorundadır.

21. Büyük bir milleti yönetmek küçük bir balık pişirmek gibidir, fazla kurcalar-

sanız mahvedersiniz.

22. Yontu ustasının işini yapmaya kalkan elini sakatlamazsa şanslı sayılır.

23. Öğreteceğim yalnızca üç şey var. Sadelik, sabır ve merhamet. Bu üçü en 

büyük hazinenizdir.

24. Bir mucizeden ötekine varlığın kapıları açılır.

25. Hareket halindeki karınca, pinekleyen bir inekten daha çok iş yapar.  
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SADİ ŞİRAZİ AHLAK DÜŞÜNCESİ

Sadi Şirazi kimdir:

(1193 – 1292) İran Şiraz kentinde doğmuştur.İslam alimidir. 21 Nisan Sadi Günü 

olarak  Şiraz’da anılmaktadır. Abdulkadir  Geylani  Hazretlerinin halifesinin tale-

besidir. Ömrü ilim öğrenmekle, insanlara doğru  yolu göstermekle geçti. Bostan 

ve Gülistan, Aklu Aşk, Havatin… gibi birçok eserler vermiştir.

1. Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenirler.

2. İnsanlara akılları derecesinde söz söylenmelidir.

3. Köleler kanaatkâr oldukları derecede hürdür, özgür insan istekleri arttığı 

derecede esirdir.

4. Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı.

5. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan cahilsin de-

mektir.

6. Üç  şey sürekli kalmaz. Ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.

7. Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir adamı dost 

edinmek isterseniz methedin.

8. Suratı ekşi olanın balı da acı olur.

9. Mal ömrün rahatı içindir, yoksa ömür mal biriktirmek için değildir.

10. Ne karınca zayıf kalmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin ve kuvvetinin 

zoruyla karın doyurur.

11. İnsan üç beş damla kan ve bin endişe…

12. İnsanlarla ilişkin ateşle ilişkin gibi olmalı. Çok yaklaşırsan yanarsın, çok 

uzaklaşırsan donarsın.

13. Zalimleri affetmek, mazlumlara zulümdür.

14. Cahil insan, davula benzer, sesi çok çıkar ama içi boştur.

15. El âlemi, ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de, teşekkürle bahsedece-

ğini zannetme.
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16. Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz.

17. Denizde sayısız menfaatler olsa da selamet istiyorsan kıyıdadır.

18. Ey kardeş! Bu dünya kimseye kalmaz. Gönlünü, her şeyi yaratan Allahü 

Teâlâ’ya bağla. Sana bu kâfidir. Dünya mülküne güvenip bel bağlama. Çün-

kü bu dünyada senin gibi birçokları yaşamış ve sonunda ölüp gitmiştir. De-

ğil mi ki, en sonunda ölüm vardır ve bu can göç (ölüm) yolunu tutacaktır. O 

halde ister taht üzerinde can vermişsin ister toprak üzerinde, ne fark eder.

19. Yarasanın gözü kamaşacak diye güneş kendini gizleyemez.

20. Aşka uçarsan kanatların yanar.

21. Ey Sadi, kimsenin eline bakma. Çünkü veren ancak Allah’tır. Gerçeği göre-

cek olursan, bil ki sana başka kapı gerekmez. Allah kapısı yeter, o kapıdan 

ayrılma. 

22. Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

23. Bir körün yolu üzerinde kuyu varsa, bu durumda konuşmam gerekir.

24. Akıllının önünde susmak terbiye gereği ise de, sen yeri gelince söylemeye bak. 

25. İki şey insanı çileden çıkarır. Söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yer-

de lakırdı etmek.

26. İçsiz cevizi hafifliği ele verir.

27. Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır.

28. Uyuyanlar uykudakileri uyandıramazlar.

29. İki akıllı arasında kin, kavga olmaz.

30. Düşmanın tatlı sözlerine aldanma, balın içinde zehir de bulunabilir.

31. Kuş başka bir kuşu tuzağa düşmüş görünce, taneye yaklaşmaz. Sen başka-

larının yapmış olduğu hatalardan ibret al, başkaları senden ibret almasın.

32. Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman 

olmaktan daha iyidir.

33. En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert ke-

miğin içinden çıkar. 
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34. Her nimete ise şükür vaciptir.

35. Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler.

36. Meyve veren ağaca balta vurmazlar.

37. Dünyayı elde etmekten ziyade gönül elde etmek hünerdir.

38. Zikretmek Hak’ka dilenciliktir, dilenciye gurur yakışmaz.

39. Sen önce merhametli ol da, ondan sonra Allah’tan merhamet um.

40. Akıllı, tedbirli, bilgili insan; eğer susan yoksa söze başlamaz.

41. İnsana verilen ömür bir buz gibi hızla erimektedir. Eğer bunu ziyan eder 

veya yanlış yere harcarsa, insanın hüsranına neden olur, Asr süresinin ma-

nası da bu yöndedir.

42. Güzel kadın bir mücevherdir, saliha kadın ise bir hazine.

43. Yükü hafif olanlar daha çabuk yürürler.

44. Yolunu kaybedene ‘’ iyi gidiyorsun! ‘’ demek, zulümdür.

45. Ciddiliğin fazlası nefret doğurur,

Fazla öfke korku yaratır,

Fazla yumuşaklık heybeti giderir,

Fazla merhamet otoriteyi azaltır.

46. Sabır, önceleri insana zehir gibi gelir. Fakat insan sabretmeyi alışkanlık ve 

huy haline getirirse sabır bal tadı verir.

47. Sen hep başkalarına  "eşek derken" zannetme ki onlar da seni insan diye 

anacaklardır.

48. Hayatta en zor üç şey; sır saklamak, acıları unutmak ve boş zamanları de-

ğerlendirmektir.

49. Azar azar çok olur. Damla damla sel olur.

50. Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin ve kuvvetinin zo-

ruyla karın doyurur.
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HACI BEKTAŞ VELİ AHLAK DÜŞÜNCESİ

Hacı Bektaş Veli kimdir:

(1209 – 1271) Horasan Nişabur doğumludur, ölümü Hacıbektaş. Şair ve muta-

savvıf. Anadolu’nun İslamlaşma sürecine önemli katkıları olmuş, Hoca Ahmet 

Yesevi’nin öğretilerini takip etmiş öğrencisidir. Ahmet Yesevi’nin halifesi olarak 

kabul edilmiştir. Osmanlı ordusunda yeniçeriler Bektaşilik kurallarına göre ye-

tiştirildi. Bu nedenle yeniçerilere tarihte Hacı Bektaşı Veli çocukları da denirdi.  

1. En yüce servet ilimdir. İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

2. Eline, beline, diline sahip ol.

3. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

4. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

5. Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

6. Doğruluk dost kapısıdır.

7. Doğruluk yüz aklığıdır.

8. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

9. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

10. İncinsen de incitme.

11. Kadınları okutunuz.

12. Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.

13. Nefsine, hiddetine, eline, beline, diline sahip ol.

14. Okunacak en büyük kitap insandır.

15. Okuduğun yeri fark et, kazandığın parayı hak et.

16. Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
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17. Hararet nar’dadır, saç’da değildir,

Keramet sendedir, taç’da değildir,

Her ne arar isen, kendinde ara,

Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.  

18. Edep erkâna bağlıdır, ayağımız başımız,

Güllerden koku almıştır, toprağımız, taşımız,

Soframızda bulunan, lokmalar hep helaldir,

Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız.

19. Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,

Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde,

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,

Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde.

20. Gönlün, elin ve sofran açık olsun.

21. Kendini temizleyemeyen başkasını temizleyemez.

22. Marifet, nefsi silmek değil bilmektir.

23. Eskiyi terk cahile ölüm, arife ise doğumdur.

24. Sevgi ve acıma insanlık, hiddet ve şehvet ise hayvanlıktır.

25. Dört türlü cömertlik vardır. Mal cömertliği zengin olanlara; ten cömertliği 

gazilere; gönül cömertliği ariflere; can cömertliği aşıklara mahsustur.   
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ALEVİ AHLAK DÜŞÜNCESİ

1. Yumuşak sözlü olmak.

2. Cimri değil, cömert olmak.

3. Gönül kırmamak, çünkü gönül Beytullah’tır, Allah’ın evi yıkılmış olur.

4. Ahlakı güzel olmak.

5. Evveli ahiri fark edip soysuzluk etmemek.

6. Hakk’ın buyruğuna ibadet etmek.

7. Dil sürekli Hakk kelamında olmak.

8. Şehvetperest olmamak, nefsini iyice zapt etmek.

9. Daima doğru harekette bulunup yoldan sapmamak.

10. Hakkı hak, batılı batıl bilmek.

11. Herkesi kendi gibi bilmeli ve öylece sevmeli.

12. Kendisine nasıl acırsa başkalarına da öyle acımalı.

13. Kimseye azap, meşakkat, ucubet etmemeli ve kimseyi rencide etmemeli.

14. Bir kişinin ayıbını yüzüne karşı veya başkasına söylememeli ve daima haya 

etmeli.

15. Sohbet ederken tatlı ve yumuşak olmalı, muhataplarını nefret ettirmemeli.

16. İkrarında dürüst olmalı ve verdiği sözü yerine getirmeli.

17. Doğru yürüyüp doğru söylemeli, dost gönlünü ağrıtmamalı.

18. Dili arı olup, ağzından boş söz çıkmamalı.

19. Hal ehli olmalı, kal ehli olmamalı.

20. Kimseye yük olmamalı, kendisi için ne isterse başkası içinde onu istemeli.

21. Kardeşler birbirini incitmemelidir.

22. Lokmaya rızasız el uzatmamalı ve nefsini zapt etmelidir.

23. Kul hakkı yememelidir.

24. Misafirine izzeti ikramda bulunmasının karşılığını beklememelidir.

25. Haset, buğz, adavet, kin, kibir, inat, fitnelik, gıybet, münafıklık, bühtan, if-

tira, fısk, zulüm, yalan, katil gibi bütün çirkin sıfat ve fiilleri terk etmelidir.
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26. Keramet satmamalıdır, çünkü keramet Allah’ındır.

27. Erenler huzurundayken edep ile oturmalıdır.

28. Cefaya ve meşakkate tahammül etmeli ki sefaya vasıl olsun. 

29. Kendinden büyük olana hizmet ve hürmet etmelidir.

30. Kendinden küçük olana riayet ve izzet etmelidir.

31. Yükü ağır, kulağı sağır olmalı. Yaramaz sözleri işitmemeli ve dinlememeli.

32. Gözleriyle gördüğünü eteğiyle örterek settarlık yapmalı.

33. Eliyle koymadığını yerinden almamalı.

34. Sözün olmadığı yerde laf söylememeli.

35. Gözüyle görmediği şeyi gördüm dememeli.

36. Kulağıyla işitmediğini işittim dememeli.

37. Bilmediği şeyi bilirim dememeli.

38. Bütün yaratılmışlara bir gözle bakmalı, bütün renkleri bir saymalı.

39. Mümin olan kişinin hırsı halim, nefsi selim olmalı.

40. Ahlakı ziyadesiyle geniş olmalı, farkıyla oturup mizanıyla söylemeli.

41. Elinden gelen işi olmalı, iş bitirici olmalı.

42. Halktan gelen her türlü cefaya tahammül etmeli.

43. Hak’tan ne gelirse onu ganimet bilmeli, her daim şükredici olmalı, feryat 

etmemeli, gönlü incinip darılmamalı.

44. Kimseye şikâyet yüzünü göstermemeli.

45. Gönlüne vesvese getirmemeli, kendisini teselli etmeli, ‘’ Hakk’ın her işinde 

bir güzel hikmet vardır.’’ diye düşünmeli, ‘’ İnşallah sonu hayırlıdır.’’ diye 

şükretmeli.

46. Kanaat etmektir.

47. İlimli olmaktır.

48. Sadık ve sabırlı olmaktır.

49. Teslim ve rızada olmaktır.

50. Edep, heybet, utanma, marifet ve kendini bilmektir.
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TOLSTOY AHLAK FELSEFESİ

Tolstoy kimdir:

(1828 – 1910) Rus yazar, düşünür.Filozof, pasifist, eğitim reformcusu.Şu an 

dünyada birinci sırada okunan "Anna Karenina’ nın" yazarı. Diriliş, Hacı Murat, 

Gençliğin, Çocukluk, Ayaklanış, Sergi Baba, Tanrı’nın Hükümranlığı Bizim İçimiz-

dedir, Kazaklar, Sivastopol Serisi…önemli eserlerindendir. 

1. Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer.

2. Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.

3. Ölümün sırrını çözmedikçe, hayattaki hiçbir hareketin ve faaliyetin anlamı 

yoktur.

4. Yeryüzünde mutsuz tek bir insan bile olsa ben mutsuz olurum.

5. Evrenin en güçlü savaşçıları ‘’ sabır ‘’ ve ‘’ zaman ‘’ dır.

6. Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir. Küçümsediğin her şey 

için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.

7. İnsanların yalan söylediklerinde dinlemeyi severim. Çünkü olmak istedikle-

ri ama olamadıkları insanları anlatırlar.

8. Eğer bir keder, hiddet, öfke hissedersen bil ki, ya sevmemen gereken bir 

şeyi seviyorsun, ya da aksine sevmen gereken bir şeyi sevmiyorsun.

9. Herkes insanlığı değiştirmek ister ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi 

düşünmez.

10. Allah’ın insan kalbine inen nuru, vicdandır.

11. Bil ki yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın.

12. Ve unutma ne yaşattıysan bir gün onu yaşarsın.

13. İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa, payı gerçek kişiliğini 

gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe kesrin de-

ğeri küçülür.

14. Hayat ne gideni getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir. Ya yaşaman ge-

rekenleri zamanında yaşayacaksın, ya da yaşamadım diye ağlamayacaksın.
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15. Öyle zamanlar olur ki, nereye gittiğin önemini yitirir. Çünkü asıl önemli 

olan, yanında kiminle gittiğindir.

16. Sen yalan içinde yaşıyorsun, ben hakikatte iddiası, bir insanın ötekine söy-

leyebileceği en acımasız sözdür.

17. Uzak ve imkânsız gözüken bir şey, bir anda yakın ve mümkün olabilir.

18. İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar ama en büyük ilim, 

nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir.

19. Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, kimse kendisinin kötüye 

gittiğini kabul etmez.

20. Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insanda kalbini. Bu yüzden ikisini 

de harcayın gitsin.

21. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek içinse 

uyandırmak gerekir.

22. İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır.

23. İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse aklından 

şikâyetçi değildir.

24. Tüm mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan gelir.

25. Anladım ki, insanlar kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünseler de ha-

kikatte onları yaşatan tek şey sevgidir. Kim severse, Allah’a yaklaşır. Çünkü 

Allah sevgiyi yaratandır. 
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GIORDANO BRUNO AHLAK FELSEFESİ

Giordano Bruno kimdir:

(1548 – 1600) İtalyan filozof, gökbilimci. Rönesans felsefesini biçimlendiren fi-

lozofların en önemlilerinden. Doğacı coşkunluğun düşünürü de denir. Evrenin  

sonsuz ve eşdağılımlı olduğunu ve evrende, dünyadan başka birçok gezegenin 

bulunduğunu söyledi. Aykırı görüşleri beslediği için 1600 yılında Roma Katolik 

Kilisesi’nin Engizisyon mahkemesinde yargılanıp sapkın ilan edildi ve Roma’da diri 

diri yakılarak idam edildi.  

1. Allah, iradesini hâkim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır.

2. Yeryüzündeki kötü insanlar, kendi iradelerini hâkim kılmak için Allah’ı kul-

lanır.

3. Yaşamak için elinizden geleni yapın.

4. Ölümümü bildirirken, siz benden daha çok korkuyorsunuz.

5. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yer-

de katıldım.

6. Gömleğinin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider.

7. Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade 

etmekten korkarım.

8. Saflığı, samimiyeti, temizliği ve güzel duyguları içinde barındıran dinin, 

kötü ruhlu insanların siyasi emelleriyle kirletilmeye çalışılması iyi insanları 

her zaman üzer.

9. Zaman her şeyi alır ve her şeyi verir.

10. Yaşamın amacı, kaderi anlayabilmektir. Çünkü bu bilgi gerçek kurtuluş olan 

Tanrı ve sonsuzla birleşme bilincine bizi yöneltebilen tek şeydir.
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11. İki şey kalitesiz insan özelliğidir:   

• Şikâyetçi tavır

• Dedikodu

12. İki şey çözümsüz görünen sorunları çözer:  

• Bakış açısını değiştirmek

• Empati yapmak

13. İki şey yanlış yapmanı engeller:   

• Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek

• Hak yememek 

14. İki şey kişiyi gözden düşürür:                               

• Demogoji

• Kendini vazgeçilmez görmek

15. İki şey insanı nitelikli yapar:                                  

• İradesine hâkim olmak

• Uyumlu davranmak   
16. İki şey insanı geri bırakır :                                      

• Kararsızlık

• Cesaretsizlik

17. İki şey başarının sırrıdır :                                       

• Ustalığı ustalardan öğrenmek

• Kendini sürekli yenilemek

18. İki şey milyonlarca insandan sizi ayırır:             

• Sorunun değil çözümün parçası olmak

• Hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmek
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19. İki şey değeri kaybedilince anlaşılır :                 

• Anne

• Baba

20. İki şey geri alınmaz :                                                

• Geçen zaman

• Söylenen söz

21. İki şey ‘’ hayatta önemli olan her şey ‘’ içindir: 

• Nefes alabilmek

• Nefes verebilmek

22. Tanrı’nın iradesi aşktır. Aşk sonsuzluktur.

23. İnsanın iradesi topraktır, sudur.

24. Tanrı içimizdedir.

25. Evren sonsuzdur.
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VOLTAİRE AHLAK FELSEFESİ

Voltaire kimdir:

(1694 – 1778) Fransız yazar ve filozof. Fransız devrimi ve aydınlanma hareketine 

büyük katkısı olmuştur. Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra insan hakları konu-

sunda düşünceleri ve felsefi yazıları ile ünlenmiştir. 

1. Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

2. Korkaklar, kendilerinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunan-

lardır.

3. Nasılsanız öyle idare olunursunuz.

4. Çalışmak bizi üç şeyden kurtarır: 

• Can sıkıntısı

• Kötü alışkanlıklar

• Yoksulluk 

5. Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar.

6. Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun delilidir.

7. Söylediklerinizin hiçbirini kabul etmiyorum ama düşündüğünüzü söylemek 

hakkınızı ölünceye dek savunacağım.

8. Kitaplar zekanın çocuklarıdır.

9. Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin.

10. Hiçbir yazar yazdıklarında hata olmadığını iddia edemez, sadece yazar ol-

mayan insan böyle düşünebilir.

11. Hırs bir teknenin yelkenini şişiren rüzgâra benzer. Fazlası tekneyi batırır. Azı 

da tekneyi olduğu yerde saydırır.

12. Vahşiler hariç, bütün insanlar kitapların hükmü altındadır.
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13. Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek, umudumuz. Bugün her şe-

yin iyi olduğunu düşünmek, yanılgımızdır.

14. Korku suçu, suç cezayı doğurur.

15. Hayat, hiç teşekkür etmeden alınır, gelişi güzel kullanılır, farkında olmadan 

yitirilir.

16. Alçakgönüllülük, gururun perhizidir.

17. Yaşının ruhuna sahip olmayan onun tüm yüküne sahiptir.

18. Dostluk ruhların evliliğidir, evlilikse boşanma demektir.

19. Daha iyi, iyinin düşmanıdır.

20. Eğer güzel bir şey bulamıyorsak, en azından yeni bir şeyler bulmalıyız.

21. Çığdan hiçbir kar tanesi kendini sorumlu hissetmez.

22. Ülkeniz, kalbinizin sınırlandığı yerdir.

23. Toplum korkunç bir canavardır, ya onu zincirlemek ya da ondan kaçmak 

gerekir.

24. Çoğu insanın erdem dediği şey, kırkından sonra güç kaybıdır.

25. Kitaplardan öğrendiğimiz bilgiler ateş gibidir, onu komşularımızdan alırız, 

evde yakıp diğer insanlarla haberleşiriz ve sonunda o tüm insanlığın malı 

olur. 
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DOSTOYEVSKİ AHLAK FELSEFESİ

Dostoyevski kimdir:

1821 Moskova’da doğdu, 1881 Petersburg’da öldü. Rus mühendis, düşünür, ro-

man yazarı. Dünya edebiyatını en çok etkileyen ve en çok okunan, yazarlardan 

birisidir. Suç ve Ceza, Ezilenler, Yeraltından Notlar, Kumarbaz, Karamozov Kar-

deşler önemli eserlerindendir.

1. İnsan yeryüzünde olan şeyleri görmezlikten ve bilmezlikten gelme hakla-

rına sahip değildir.

2. Anneler hiçbir şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.

3. Tanrı yoksa her şey mübahtır.

4. Bil ki insanın değerini varlığı değil yokluğu gösterir. Unutma, yokluğu bir 

şey değiştirmeyenin varlığı gereksizdir.

5. Giden dönmeyecekse, kalanların değerini bileceksin. Ölenle ölünmüyorsa 

eğer, kalanlarla yaşamaya devam edeceksin.

6. Kalp bir kez kırıldı mı, hiç kimseye aldırmaz ve hiçbir şeyi umursamaz. Belki 

mutluluğun sonu ama huzurun başlangıcıdır bu.

7. Konuşularak anlatılmaz her şey, bazen susmak yeter aslında. Unutma, ko-

nuşmak bir ihtiyaç olabilir ama susmak cevaptır aslında.

8. Düştüğünde yanında olan değil, kalkman için elini uzatan dosttur. Unutma, 

kötü günde katkısı olmayanın iyi günde hissesi yoktur.

9. İyi insan, gülüşünü sevdiğiniz kişidir.

10. Rüzgâr esiyorsa bırak söğüt düşünsün. Çınara zaten bir şey olmaz. 

11. Sevmek; güzel birinde aşkı aramak değil. O kişide, bilmediğin bir zamanın 

beklenmedik bir anında, ‘’ kendini bulmaktır’’.

12. Kendi planlarımızı yapıyorduk ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk.
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13. Eğer iki insan, gerçekten birbirlerini seviyorlarsa, aralarında olup biteni 

kimse bilmemeli.

14. Yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemek,insanların en korktuğu şeydir.

15. Hiçbir zaman doğru insan çıkmaz karşına.Ya zaman yanlıştır, ya da insan.

Tok olan açın halinden anlamaz derler, ama bazen aç olan da açın halinden 

anlamıyor.

16. Amacınıza ulaşmak için hiçbir şeyi küçümsemeyin, tam ulaşamasanız bile 

deneyin; belki başarırsınız. Hepinizin bel bağladığı şu "belki" hiç de azım-

sanmayacak bir umuttur. 

17. Hayatta hep mutlu olursam, hayalini kuracak neyim kalır?

18. Yanlış kişiden samimiyet beklediğin an, kırılıyorsun.

19. İnsanların birbirlerini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın 

zamandır.

20. Aslında insanı en çok acıtan şey, hayal kırıklıkları değil yaşanması mümkün-

ken, yaşayamadığın mutluluklardır.

21. Ne garip değil mi? Sevdiğiniz insanın her yalanında bir doğru, sevmediğiniz 

insanın her doğrusunda bir yalan ararız.

22. Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım.

23. Mutlu olmanın iki yolu var. Ya isteklerinizi azaltacaksınız yada imkanlarınızı 

zorlayacaksınız.

24. Erkek ulaşamadığı kadını lanetler.     

Kadın, ulaşamadığı erkeğe ‘’aşk ‘’ der.

25. Acı ve acı çekme, büyük bir zekâya ve duyarlı bir yüreğe sahip kişiler için 

her zaman kaçınılmazdır.
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BALZAC AHLAK FELSEFESİ

Balzac kimdir:

(1799 – 1850) Fransız düşünür. Realizm akımı öncülerindendir. Otuz Yaşında 

Kadın, Kırmızı Han, Bir Havva Kızı, Altın Gözlü Kız, Gizli Başyapıt, Köy Hekimi 

eserlerinden bazılarıdır.

1. Kızgınken karar vermek, fırtınalı havada yelken açmak gibidir.

2. Bencillik, dostluğun zehiridir.

3. Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır.

4. Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.

5. Vicdan herkesin komşusunu dövmek için aldığı fakat asla kendine karşı kul-

lanmadığı bastonlara benzer.

6. Şiir, zekâ ülkelerinde uzun ve üzücü yolculuklardan sonra doğan şeydir.

7. Hiçbir sevgi ve şefkat, anneninkinin yerini tutmaz.

8. Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

9. İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyiniz.

10. İnsan ne kadar çok hüküm verirse, o kadar az sever.

11. İnsan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli.

12. Her başarı, sabır ile zamanı birleştirerek sağlanır.

13. Üç tehlike: Aşırı güven saygıyı azaltır, sıradanlık küçük görülmenize yol açar, 

iş güzarlık da bizi güzel bir av haline getirir.

14. İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur.

15. Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.
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16. Her servetin arkasında bir suç vardır.

17. Şöhret, ancak küçücük dozlarla alındığında faydalı bir zehirdir.

18. Uykunun yenemediği hiçbir acı yoktur.

19. Umutsuz sevmek de bir mutluluktur.

20. Sevmek bir başkasının hayatını yaşamaktır.

21. Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

22. Sıkıntınızın sırrı sizin elinizde değil, başkalarının elindedir.

23. Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.

24. Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dileklerimle sahip olmuş nice 

insanlar gördüm, onlar da mesut değil.

25. Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir?
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İMAM AZAM EBU HANİFE AHLAK DÜŞÜNCESİ

İmam Azam Ebu Hanife kimdir: 

Büyük İslam Düşünürü (699 - 767). Kufe’de doğdu. Bağdat’ta Abbasi Devleti ze-

hirleyerek öldürdü. Hanefi mezhebinin kurucusu. Sunni fıkhının en büyük üsta-

dı. Önemli öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Muhammed’dir.

1. Amelsiz ilim, ruhsuz beden gibidir.

2. Ameller niyetlere göredir.

3. Müslüman, başka müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

4. Boş şeyleri terk etmek, insanın iyi Müslüman olduğunun göstergesidir.

5. Bir kimse nefsi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe kâmil Müslü-

man olamaz.

6. Paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan, nereye gittiğine bak.

7. Allah Teâlâ’nın sana vermiş olduğu mal, rızık ve makamla kanaat et, pek 

hırslı olma.

8. İnsanoğlu mal, rızık ve makamından dolayı zulmeder, sen ise bu nimetlerle 

zulmü ortadan kaldırmaya çalış.

9. Ebed ve ebedi olan Allah’ı tesbih ederim.

10. Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim.

11. Tek ve her şey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim.

12. Semayı direksiz yükselten Allah’ı tesbih ederim.

13. Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim.

14. Mahlukat yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim.

15. Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
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16. Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim.

17. Doğmamış, doğrulmamış ve hiçbir şeyde kendine denk olmayan Allah’ı 

tesbih ederim.

18. Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tes-

bih ederim.

19. Avamın arasında, sorulmadan rastgele konuşma.

20. Evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmedikçe ev-

lenme. Önce ilim talep et, sonra helal mal kazan, sonra da evlen.

21. Her daim Allah’tan kork, emaneti eda et, seviyeli seviyesiz tüm insanlara 

nasihat et.

22. Gençliğinde hep ilimle uğraş. Çünkü gençlik, gönlün ve zihnin boş ve temiz 

olduğu andır.

23. Hiç kimseyi küçük görme. Kendi vakarını tanıdığın gibi başkalarının vakar 

ve haysiyetini de tanı.

24. Bilgisiz kişilerle özellikle dini konularda tartışmaya girme.

25. Hakk’ı söyleme konusunda sultan dahil hiç kimseden korkma.
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LEONARDO DA VİNCİ AHLAK FELSEFESİ

Leonardo Da Vinci kimdir: 

(1452- 1519) Rönesans döneminde yaşamış seçkin bir filozof, büyük bir mucit 

ve bilim adamıdır. Helikopteri tasarlıyor. Geçen bin yılın dahilerden birisi, mimar, 

mühendis, matematikçi, astronomist, ressam, heykeltıraş, müzisyendir. Ünlü ya-

pıtları Mona Lisa, Son Akşam Yemeği, Vitruvius Adamı.

1. İyi geçen gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu 

bir ölüm getirir.

2. İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.

3. Nasıl yaşanacağını öğrendiğimi düşünürken, nasıl ölündüğünü öğrenmi-

şim.

4. Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayıla-

maz. Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya 

koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.

5. Sevgili seven tarafından algılandığı şekliyle çizilir.

6. Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu.

7. Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir.

8. Hiçbir şey bir otoriteyi sessizlik kadar güçlendiremez.

9. Küçük bir hakikat, büyük bir yalandan iyidir.

10. Hayata doymak bilmez bir merakla yaklaş.

11. Kesintisiz öğrenmek için sürekli arayış içinde ol.

12. Bilgiyi deneyimle ve inatla test etmeye bağlı ol.

13. Hatalarından öğrenmeye açık ol.

14. Deneyimlerini zenginleştirme yolunda duyularını özellikle görme duyunu 

devamlı geliştir.  
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15. Belirsizliği, çelişkiyi, kararsızlığı kucaklamaya, istekli ol.

16. Bilimle sanat, mantıkla hayal gücü arasında denge geliştir.

17. İyilik, merhamet, saygınlık üret yetiştir.

18. Çok yönlülük üret yetiştir.

19. Sağlık zindelik ve duruş denge soğukkanlılık üret yetiştir.

20. Tüm her şeyin ve olayların birbirleriyle bağlantılı olduğunu kabul et ve şükret.

21. Üç sınıf insan vardır:

Görenler,

Gösterildiğinde görenler,

Göremeyenler.

22. Aşk bilgiden doğar. Ne kadar derin bilirsek o kadar severiz.

23. Deneme kesinliğin anasıdır, bilgi kesinliktir.

24. Doğa hiçbir zaman kendi yasalarına karşı çıkmaz.

25. Gecenin sessizliği içinde düşüncenizde, gündüz gördüğünüz nesnelerin 

konturlarını çizersiniz. Zekâ ile elin birlikte çalışmadığı yerde ne sanat, ne 

de sanatçı vardır.



133

MUHAMMED TAHİR BİN AŞUR AHLAK DÜŞÜNCESİ

Prof.Dr. Muhammed Tahir Bin Aşur kimdir:

(1879 – 1973) Tunuslu ilim ve fikir adamı. İmam Gazali’nin El- Mustafa’sının 

günümüzdeki takipçisi, büyük düşünür. Tunus’ta Baş Yargıçlık yapmıştır, Maliki 

Şeyhülislamı olmuştur. Zeytune Üniversitesi’nde rektörlük görevinde de bulun-

muştur. İslam Hukuk Felsefesi, Tefsirut – Tahrir Ve’t- Tenvir, Keşfül – Magatta, 

Usulün- Nizamil – İçtimai Fil- İslam önemli eserlerinden bazılarıdır.

1. Kur’an her çağda, muhataplarının kültür ve anlayış seviyelerine uygun dü-

şen, bir üsluba sahiptir. 

2. İslam insan fıtratına en uygun dindir. Getirdiği tevhid akidesi, toplum dü-

zeni ve yüce ahlak kuralları kıyamete kadar ideal din olma özelliğini devam 

ettirecektir.

3. Gerçek bir İslam toplumunun oluşması ancak ahlaki temellere dayandı-

ğında, ferdin yetişmesi, ahlaki üstünlükleri, hak ve sorumlulukları yerine 

getirdiğinde o toplum devlet olma liyakatini kazanacaktır.

4. İslamın yönetim biçiminin kendi kurallarına göre oluşan bir demokrasidir.

5. Kuran’ın hatalı tefsiri insanı küfre götürür.

6. Dini tam olarak anlamak için kati usuller ortaya koymak istediğimizde, belli 

başlı fıkıh usulü meselelerine dayanmamız, düşünce ve tenkit ölçüsüne vu-

rarak bulaşmış olan yabancı unsurları ayıklamamız gerekir.

7. İbadetlerle ilgili hükümlerin ‘’ Diyanet’’ olarak isimlendirilmesini uygun 

görüyorum.

8. Yüce Allah hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmaz.

9. Bütün hukuklar ve özellikle İslam hukuku, insanların yakın ve uzak esenliği 

için var olmuşlardır.

10. Hukuklar, insanların ahiret hayatlarını düzenlemezler.

11. Yüce Allah, ahireti insanların dünya da yaşadıkları hayata bir karşılık olarak 

yaratmıştır.
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12. Sıradan birine düşen, hukuku gayeyi bilmeksizin benimsemektir.

13. Bilgine düşen ise, gayeleri anlayıp kavramaktır.

14. Hukukçunun en büyük kılavuzu, insaflı davranmak ve düşüncesizce veya 

önceki bir içtihada yada bir imamın veya üstadın sözüne bağlı kalarak taas-

sup göstermeyi bir yana bırakmaktır.

15. Rasulullah, ev işlerinde ve günlük hayatında, teşri ve itaat isteği gibi bir 

hedefi olmayan bir takım işler yapardı.

16. Rasullullah’ın bir insan sıfatıyla yaptığı fiiller, ümmetinde aynı fiili yapmasını 

istemek için yapılmış değildir, bilakis herkes durumuna uygun yolu benimser.

17. Hukukun gayelerini araştıranların, bir hukuk gayesini ortaya koyarken uzun 

boylu düşünmesini ve araştırmasını derinleştirmesi, bu konuda kolaycılık 

ve aceleden sakınması gerekir.

18. Araştırmacının elde ettiği bilgi, zayıf zan ya da daha aşağısı olamaz.  

19. Hukukun gayelerinin şartları; kesinlik, açıklık, kurala bağlanabilirlik ve sü-

rekliliktir.

20. Hikmet ilminde belirlendiği üzere, araştırmasının destekleri konusunda 

aykırılıkların ortaya çıkma ihtimali, hukukçunun zannının kuvveti ve zayıflı-

ğında çok açık bir şekilde etkisini gösterir.

21. Gerçek manalar; sağlam akılların yarara uygunluğunu ya da uygunsuzlu-

ğunu yani genel bir yarar veya zarar sağlayıcı olduğunu, herhangi bir adet 

veya kanunu bilmeye bağlı kalmaksızın kavrayabileceği, bizzat gerçekleşen 

manalardır.

22. Örfi genel manalar; çoğunluğun yararına uygun olduğunu deneyerek kit-

lelerin gönüllerin aşına olduğu ve güzel bulduğu tecrübelerdir. İyiliğin, 

ümmetin uygulaması gereken bir mana, suçluyu cezalandırmanın, işleyeni 

aynı suça dönmekten ve başkasını da suç işlemeye atılmaktan caydırıcı, 

aksinin ise bunlara aykırı sonuçlar doğurucu oluşuna, pisliğin de temizlen-

meyi gerektirici oluşunu bilmek gibi.
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23. Fıtrat yaratılıştır. Allah’ın her yaratıkta ortaya koymuş olduğu düzendir. 

İnsanın fıtratı, insanın vücut ve akıl olarak üzerinde yaratıldığı durumdur.

24. Hoşgörü, hukuk niteliklerinin birincisi ve gayelerin en önemlisidir.

25. Hoşgörü, daraltma ve umursamazlık arasında orta yoldur.

26. Müslümanların eşitliği, İslam’ın genel oluşundan doğan ilk sonuçtur.   

27. İslam’ın fıtrat dini oluşu temel esasına göre, fıtratın Müslümanların eşit 

olmalarını gerektiren her konuda, hukuk onların eşit olmalarını farz kılar.

28. Hürriyet, akıllı bir şahsın kendi işleri hakkındaki asaleten yaptığı tasarrufla-

rının, kendinden başka birinin rızasına bağlı olmaması demektir.

29. Hürriyetin karşıtı, tasarruftan alıkoyma ve kısıtlılıktır.

30. Hukuk, kamu hakkını veya başkasının ya da bizzat hak sahibinin taşkın he-

veslerden özel hakkı korumak için, daima hafife alınan yararı korur. Hafifse-

nen yararın kamu yararı veya özel yarar olması önemli değildir.

31. Mustasfa’da İmam Gazali, ayrıca İbnul Hacib, el karafi ve eş – Şatıbi, zaruri 

kısma dinin, canın, aklın malın ve neslin korunmasını örnek verirler. Karafi 

ise bunlara ırzın korunmasını da ekler.

32. Hukukun norm koymaktaki gayesi; kötü durumların değiştirilmesi ( tağyir), 

yas tutmanın insanileştirilmesi. Yararlı durumların iktibası ( takrir), imdat 

dileyene yardım, saldırgana karşı meşru müdafa.

33. Cezaların gayesi; suçlunun uslandırılması, mağduru razı etme, caydırıcılıktır.

34. Hukuk, nikâh akdine, daha önce düşünülmeyen bir şeref vermiş ve onu 

yüceltmiştir, şehvet yönünü unutturacak ölçüde dini gayeyi üstün kılmayı 

ve hürmet duymayı artırmak istemiştir. 

35. Hiç şüphe yoktur ki, dinin tebliğden sonra gelen en önemli gayesi, korun-

ması ve uygulanmasıdır.

36. Hakimin akıllı, mükellef, zeki ve duyu organlarının sağlam olması, hukuk 

normlarını bilmesi, hür olması, zulümden kaçınma ve hasımların delillerini 

incelemekte, bütün gayretini harcaması gerekir.
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37. Hukukun, hakim tayininden gayesi, hakların sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu 

ise, başlıca şu şartlara dayanır; isabetli karar, ilim, başkalarının tesiri altında 

kalmamak, adalettir.

38. Hukukun şahitlerden gözettiği gaye; adalet ve ahlaki nitelik olarak şahsi-

yettir.

39. Malın servet sayılması için beş şartın bulunması gerekir.

• Biriktirilmesi mümkün olmaktır.

• Elde edilmesi arzulanır olmalıdır.

• Dolaşımı mümkün olmalıdır.

• Serbest mallardan olmamalıdır.

• Kazanılmış olmalıdır.

40. İnsanlığın kalbine adalet sevgisi yerleştirildiğinden dolayıdır ki, sahip ol-

dukları şeylere saygılı oldular ve sahiplerinin o mallarda daha çok hak sahi-

bi oldukları konusunda birbirleriyle anlaştılar.

41. Kazanç elde etmenin üç yolu vardır. Toprak, emek, sermaye.

42. Genel bir yararı yok etmeye veya genel bir zararı meydana getirmeye ya 

da bir şahsın yararını yok etmeye, başka birinin yararını sağlamaya uğrun-

da zarar meydana getirmeye yol açmaksızın, kendileri için uygun düşeni 

sağladıkları, hoşlanmadıklarını savdıkları tasarruflarıdır. Haklar, çoğunlukla 

kul haklarıdır.

43. Yaradılışa dayalı haklar: Kişinin vücut bütünlüğü, düşünme, yeme içme, 

uyuma, bakma, işitme.. gibi haklardır.

44. Statüye dayalı haklar: Evlilikle ilgili haklar, çocuğun hakları gibi.

45. El koymaya dayalı haklar: Burada hak sahibi ile diğerleri, hakkı elde etme 

konusunda eşittirler. Bir çalışma ortaya koymuş, eliyle veya bedeniyle ça-

lışmış ya da hak konusu şeyi elde etmek için herkesten çabuk davranmış, 

böylece hak sahibi olmuştur.



137

46. Güce dayalı haklar: Burada, bir şeyi elde etmenin yolu, galebe çalmak ve 

kuvvettir. Sağduyu sahibi akıllarca kötü görülen bir durumdur.

47. Kıdemden doğan haklar: Elde edilmesinde bir çaba gösterilmeksizin, sade-

ce öncelikten doğan haklardır.

Tercihe dayalı haklar: Bu tür haklar, anne – babanın ayrılması durumunda 

çocuklara bakma hakları gibi.

48.  Devren kazanılan haklar: Karşılığında hak sahibine bir bedel verilerek onu 

razı etmek suretiyle elde elden haklar. Halefiyet yoluyla kazanılan haklar: 

Sahibinin yok olmasından sonra kendisine en yakın ve haklarını elde etme-

ye en layık kimselerin sahip olmasıyla elde edilen haklar.  

49. Hukukun gözettiği gayelerin en önemlilerinden biri, toplum düzenini ko-

rumaktır. Düzenin korunması da, ancak ortaya çıkan kargaşa, fitne ve te-

cavüzlere meydan vermemek, bunların yollarını tıkamak suretiyle olur. Bu 

da, ilgili normları hukuk belirlemeden ve hükümet de uygulamadan ger-

çekleşmez.Aksi takdirde, insanlar kötülüğü kaldırmak için, hep şer yollarını 

seçerler ve şer giderek artar.

50. Her kademedeki temsilcisi için;

• Doğruluk

• Emniyet

• Vazife şuuru

• Emsaline nispeten üstün idrak

• Geleceği bugünle beraber görüp sezebilme vasfı

• Her şeye rağmen iffetli yaşamak şarttır.

Bir idareci için bu vasıflardan birini kaybetmek, ciddi bir eksiklik ve temsil edilen-

ler adına da bir bahtsızlıktır. 
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MEHMET AKİF ERSOY AHLAK DÜŞÜNCESİ
Mehmet Akif Ersoy Kimdir:
(1873 – 1936) İstiklal Marşımızın yazarı. Veteriner hekim. Düşünür, şair, yazar, 
Kur’an mütercimi ve siyasetçi. Vatan şairi ve Milli şair unvanları ile anılır. Kurtu-
luş Savaşı sırasında Burdur Milletvekili olarak TBMM’de yer almıştır.
1. Korkma…
2. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın.
3. Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur 

dönmek bilmez yürürüz.  
4. Budur cihanda en beğendiğim meslek, sözün odun olsun hakikat olsun tek.
5. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Al-

lah korkusundandır.
6. Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
7. Şehadet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. 

Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.
8. Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. 

Bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor.
9. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
10. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
11. Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum,

Kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.
12. 24 saatten birini hakka vermeyene insan denilir mi?
13. Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın, gülerdi âlem.

Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun, halka matem. 
14. Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren,

Bırak kardeşim tahsili, git önce edep, hayâ öğren.
15. İnmemiştir Kur’an, bunu hakkıyla bilin,

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.
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16. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?

Mahşerde mi  biçarelerin, yoksa felahı?

17. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

18. İki insan çeşidi vardır: 

Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, 

Zaman geçtikçe yüzsüzleşen.

19. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak,

Alçak bir ölüm varsa, eminim budur ancak.

20. Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla,

Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla.

21. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim,

Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım,

Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım.

22. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin,

Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?

O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun,

Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.

23. Geçmişten insan hisse kaparmış, ne masal şey,

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi,

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar,

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.

24. Müslümanlık nerde, geçmiş bizden insanlık bile,

Adem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile,

Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir,

Müslümanlık bilmem amma, galiba göklerdedir.

25. Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin İstiklal. 



140

YAPMAK İSTEDİĞİMİZ 15 ŞEY

1. Beytullah’da (Kâbe’ de) arınmak.

2. Tekneyle okyanusu geçmek.

3. Hallac-ı Mansur gibi : ‘’ Enel Hak ‘’ demek.

4. Çin’de Çin Seddi, Hindistan’da Taç Mahal’ı görmek.

5. Kubbetüs  Sahra’da, Mescidi Aksa’da yükselmek.

6. Yakınlarının mezarını ziyaret etmek.

7. Seher vakti kalkıp Kur’an okumak.

8. En yüksek dağların zirvelerine çıkmak.

9. Çağrı filmini tekrar izlemek.

10. Edirne’de Selimiye Camii’ni görmek.

11. Mevlana ’’ Mesnevi ’’sine bakmak.

12. Güney Kutbunda penguenlere dokunmak.

13. Pier Loti’den İstanbul’u seyretmek.

14. Helikopterle Amerika’da Grand Kanyon’u gezmek.

15. Kendinize ait kitap yazmak.
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BAŞARININ 15 SIRRI

1. Moralinizi hep yüksek tutun, erken kalkın, bir saat okuyun.

2. Motivasyona önem verin, ARGE ‘ye önem verin, hizmet içi eğitime önem 

verin.

3. Hata yapmaktan korkmayın, hatadan ders çıkarın.

4. Hayal gücünüze güvenin, heyecanınızı yitirmeyin.

5. Sabırlı olun.

6. Çok çalışın, iş disiplinini iyi tutun, günleri mutlaka programlayın.

7. Sosyal hayatın dışında kalmayın, düzenli spor yapın. Hobileriniz, opsiyon-

larınız olsun.

8. Tutamayacağınız sözü vermeyin.

9. Cesur olup, risk alın ama bildiğiniz işi yapın.

10. Bardağın dolu tarafını görün.

11. Adaletli olun, dürüst olun.

12. Değişime ayak uydurun.

13. Yaptığınız işe inanın, kararlı olun.

14. İstikrarlı ve istikametli olun.

15. Düzenli bir hayat yaşayın. Kendinizi, ailenizi, çalışma arkadaşlarınızı ve tüm 

evreni sevin…
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İNSANLARI EN ÇOK MUTLU EDEN 15 ŞEY

1. Zirveye ulaştığında duyulan hazdır.

2. Sevdiğin birine aşık olmaktır.

3. Elemden kurtulmanın verdiği rahatlamadır. Spor yapmaktır, şarkı söyle-

mektir, sinema, tiyatro, konsere gitmektir, sergi, müze gezmektir, çınar 

ağacı dikmektir, balık tutmaktır, tabiatı izlemektir.

4. Gerçek mutluluk; istek ve öfke gücünü akıl gücünün emrine vermektir.

5. Dokunma, duyma,görme, yeme,içme,…duygusal mutluluklardır.

6. Şeref ve yüceliğe vesile olan ilahi mutluluklardır.

7. Mutluluk, en yüce iyidir.

8. Erdemli davranışlarla elde edilen en yüksek hazdır. 

İffet, haya, sabır, cömertlik, kanaat, ağırbaşlılık v.b. birçok erdem mutluluk 

getirir.

9. Mutluluk, kemal olarak ortaya çıkmaktadır.

10. Sıcak bir gülümsemedir, sohbet edebilmektir.

11. Giderken yolu tam yaşamaktır.

12. Görebilme umudunu taşımaktır. Zamanın en iyi çare olduğunu bilmektir.

13. Sağlıklı olabilmektir.

14. Hiç karşılık beklemeden sevmektir. Çocuğun olmasıdır.

15. İbadet, meditasyon, Allah’la rabıta kurmaktır.
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TARTIŞMALARDA İZLENECEK 15 YOL

1. Konuya iyi hazırlan.

2. Savunduğun fikre inancın tam olsun.

3. Bilgini tek seferde ortaya dökme.

4. Cevap vermek için uğraşma, soru sor.

5. ‘’Şurada haklısın ama burada yanılıyorsun’’ diyerek karşındakinin ezberini 

boz.

6. Boşlukları deşifre et, son vuruşu iyi yap.

7. Karşındakini küçümseme, ciddiye al, söylediklerine saygı göster. Sen daha 

az konuş, bırak o daha çok konuşsun.

8. Öfke kontrolü yap, düzeyi düşürme. Çünkü düzey düştüğü anda sen de dü-

şen düzeyin altında kalırsın.

9. Hakaret etme ve iftira atma, kendine de attırma. Hemen o ortamdan ayrıl, 

geri çekilmesini de bil.

10. Tartışma sırasında somurtma, gerginlik yapma, gülümse, unutma sinirlen-

diğin an kaybedersin.

11. Muhatabın her söylediğini itiraz etme, can damarı olan dediklerine itiraz et.

12. Karşı taraf konuşurken sözünü kesme, konuşmasından notlar al, nasıl tepki 

vereceğini tahmin et.

13. Bilgi birikiminden ziyade zekânı konuştur. Her zaman iyi ahlaklı taraf ol-

maya çalış.

14. Aklını muhakkak kullan, tartışmanın varacağı yeri düşün. Karşınızdakinin 

kazanacağına en emin olduğu an, kaybetmeye en yakın olduğu andır.

15. Dur, dinle, düşün, konuş…
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KIYAMET İÇİN 15 ŞEY

1. Bir iş ehli olamayana verildiğinde,

2. Emanete ihanet edildiğinde,

3. Zekat veren kalmadığında,

4. Kamu malı çalındığında,

5. Öldürmeler çoğaldığında,

6. Fuhuş yaygınlaştığında,

7. İçki içmek arttığında,

8. Ana babaya saygı bittiğinde,

9. Eş, çocuk aile zayi olduğunda,

10. Dürüstlük olmadığında,ikiyüzlülük oluştuğunda,

11. Toplum kurtlaşmaya başladığında (Kurtlar doymaz, kendisi de çatlar ölür),

12. Irkçılık, bölücülük yapıldığında,

13. İyiliği emir, kötülüğü men kalktığında,

14. Deccallar olduğunda,

15. Allah’tan ümit kesildiğinde…( Dünya yaratıldığı ve tüm yaratılmışlar ölümü 

tadacağı için ve Ahiretin kurulması)  
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GÖNÜLLÜ KÖLELİK ve KURTULMAYA SEBEP 15 ŞEY

1. İnsanların beğenilme, sevilme, kabul görme dürtüleri ile bunu sağlayacak 

şeyleri satın alma güdüsü buluşturuluyor.

2. İnsanlar barınma, yeme içme, giyinme gereksinimleri için satın alma, baş-

kalarına gösterme ve görünme güdüsüyle yönlendiriliyor.

3. İnsanların kendilerine sunulanı yapabilmesi için para kazanması gerekir ve 

“ücretli emek” doğmuş oluyor.

4. İnsanlar  “ücretli emek” pazarına çıkarak  “gönüllü köle” olmayı da kabul 

etmiş oluyor.

5. Temel nokta “bireyde yaratılan arzu” dur. İnsanlar arzularının esiri olarak 

”gönüllü köle” oluyorlar.

6. Küresel ekonominin amacı, insanları “gönüllü köle” yapmaktır.

7. Sağlık; güzel olma, genç olma eksenine kaydırılarak “gönüllü köle” meka-

nizması işletilmektedir.

8. Başarı; başkalarından üstün olma eksenine kaydırılarak “gönüllü köle” me-

kanizması işletilmektedir.

9. Güven; yerini güvensizliğe terk etmiştir. Gelecek, geçmişte arınır duruma 

gelmiştir.

10. Para; günümüzün totemi, tapınma nesnesidir. Parayı elinde tutanlar günü-

müzün efendileridir.

11. Gönüllü kölelikten kurtulmak için aklımız rotamıza egemen olmalıdır.

12. Gönüllü kölelikten kurtulmak için düşünmeliyiz, gönlümüz huzurlu olmalıdır.

13. Gönüllü kölelikten kurtulmak için evrensel iyi ahlaklı insan olmaya gayret 

göstermeliyiz.

14. Gönüllü kölelikten kurtulmak için kendimizi küresel ekonomiye teslim et-

memeliyiz.

15. Yaşamda ne yaptığımızı, neden yaptığımızı, kimin için yaptığımızı bilmeli-

yiz. Yaşamımızı kendi irademizle doğru istikamete sokmalıyız.   
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BEYNİ GÜÇLENDİRECEK 15 ÖNERİ

1. Yeni kelimeler öğrenin.

Öğrendiğiniz bu kelimeleri günlük hayatınızda kullanın. Bu yeni kelimeleri 

kullanmanız beyninizin daha fazla çalışmasını sağlayacaktır.

2. Çevrenizdeki insanlara sürekli bir şeyler anlatın.

Hikâyeler, öyküler okuyun. Belgeseller izleyin ve çevrenizdekilere anlatın.

3. Test çözün.

Kendinizi daha iyi tanımak için birinci göreviniz olmalı.

Bilimsel testlere yönelin.

4. Navigasyon –GPS kullanmayı bırakın.

Beyninizi kullanarak adres bulmaya çalışın. Her yer için navigasyonu aç-

mayın.

5. Meditasyon – yoga yapın. Namaz kılın.Haram ve kirli şeylere bakmayın.

Dış etkenler, bilinçaltına, beyne sürekli sinyaller göndererek faydalı fayda-

sız ne varsa doldurur. Beyni arındırmak gerekir, kısa molalar verin.

6. Bir enstrüman çalmayı öğrenin.

Herhangi bir enstrüman çalmayı bilen çocukların, enstrüman çalmayı bil-

meyen çocuklara göre IQ’ sunun 7 puan daha yüksek olduğu ölçülmüştür.

7. Güne zengin bir kahvaltı ile başlayın.

Beynin harcayacağı enerjiyi kahvaltıda almak gerekiyor.

8. Kendinize en az 1000 parçadan oluşan puzzle satın alın.

Hoş tablolar oluşturun. Ailecek yapmaya özen gösterin.

9. Yeni bilgiler öğrenin.

Bilmediğiniz konularda makaleler okuyun,vizyonunuz genişleyecektir. 
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10. Oyunlar oynayın.

Elinizde her zaman bir akıl oyunu olsun ve sık sık oynayın.

11. Çok basit hesaplarda hesap makinesi kullanmayın.

Marketten 6 -7 parça bir şey aldığınızda tutarı kafanızdan hesaplayıp bu-

lun.

12. Yeni bir yabancı dil öğrenin.

İlginizi çeken veya hoşunuza giden bir yabancı dili öğrenmeye çalışın. Alz-

heimer hastalığına yakalanmayan kişilerin ortak özellikleri birkaç dil bil-

meleridir.

13. Özel günleri hatırlayın.

Sizin ve sevdikleriniz için özel olan günleri hatırlamaya çalışın. Doğum gün-

leri, evlilik yıldönümü, özel günler…

14. Coitus yapın.

Düzenli bir şekilde seks hayatı olan insanların daha kuvvetli, sorunları çöz-

mede daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Nedeni hormonların yükselme-

sidir.

15. Şarkı ezberleyin, söyleyin.

Sevdiğiniz şarkı sözlerini ezberleyin ve söyleyin. Yabancı dildeki şarkı sözle-

rini ezberlemek daha etkilidir. Farklı müzik türlerini de dinleyin.

Kuran okumak ve ezberlemek.



148

DEMAGOJİNİN 15 ÖZELLİĞİ

1. Demagoji; laf salatası, çaktırmadan konudan sapmaya çalışma. 

2. Demagoji; akıl ve mantık yaklaşımından ziyade; halkın isteklerine, önyargı-

larına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışı.

3. Rakibinize bir şeyler yakıştırmak.

Yakıştırdığınız kötü şeyleri birer birer ele alıp o insanı çürütmek, yıkmak, ne 

kadar kötü olduğunu göstermek.

4. Karşı tarafın yapmadığını hatta yapmayı dahi düşünmediğini yaptı diye 

anlatmak. Bunu sürekli tekrarlayarak, buna inanan insanların sayısını art-

tırmak.

5. Konuşmalardan veya yazılanlardan cımbızla veya ustalıkla bir kelime veya 

cümleyi çıkarıp, konuşmanın başına ve sonuna bakmadan bütünlükle ala-

kasız bir kelime veya cümleyle pervasız bir şekilde o kişiyi bitirmeye çalış-

mak.

6. Suç işleyen kötülük yapanlar savunmadayken; konu dışına çıkıp, konuyu 

değiştirerek anlatması, kendilerini de bu arada yüceltmeleri.

7. Yaptıkları kötülüklerin savunmalarında; iyilikler yaparım, sadaka, zekatlar 

veririm, burslarla öğrenciler okuturum ,…. söylemeleri.

8. Kötülük yapanlar ‘’ bizdense ‘’ o hiç hata yapmaz, suç işlemez algısı vardır, 

o zaman yaptığı bir iyiliği abarta abarta anlatır akılda o kalır, kötülüklerin 

uçar gider düşüncesi hâkimdir.

9. Kötülükleri yapanlar savunmaya geçmezler, saldırıya geçerler, karşı tarafın 

ne kadar güvenilmez ne kadar kötü olduğunu anlatırlar.
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10. Öğrenci öğrenciyi döver, döven öğrenci önce koşarak öğretmene gider ağ-

lar beni arkadaşım dövdü diye uzun uzun ağlayarak anlatır, bir de öğretme-

ne dövdürür dövdüğü arkadaşını.

11. Bir konuda sıkıştırılınca, cevap bulamayınca, alakasız konularda saatlerce 

konuşursunuz, sıkıştığınız konu da uçar gider, dinleyenler de ne güzel ko-

nuştu der, olay biter.

12. Demagojilerde kelime oyunları çok sık yapılır. Cimrilik, tutumluluk gibi an-

latılır. Otoriterlik, kararlılık gibi; cehalet sezgi gibi anlatılır. Adaletsizlikler 

risk alma gibi anlatılır. 

İltifata asılma, eleştiriye hakaret, tavsiyeye yüzsüzlük… diyenler ince çizgiyi 

bilmeyip demagojiyi yapanlardır. 

13. Niyet okumak da etkili bir demagoji yöntemidir. Gözünün üstünde kaşın 

var… karşı tarafın kötü niyeti varsa demagojisiyle baş edemezsiniz.

14. Utanmadan, benzetmeler yapmakda önemli bir demagoji yaklaşımıdır. Na-

sıl ki tarihte filanca filancaya şunu yaptı, şimdi de bana aynısı yapılıyor..

15.  Demagoji yapanlar küstahça da yaklaşırlar, öyle bir özgüven gösterirler ki, 

dinleyenler şaşırıp kalır, diyalog kurmazlar, hep monologu seçerler.

•  Allah’a inanan, ahirette hesaba inanan demagoji yapmaz. Gıybet ve ifti-

rada bulunmaz. Kendisi, anne babası, yakınları aleyhinde de olsa dosdoğru 

olur, dilini eğip bükmez, çekimser kalmaz, dürüstlükten sapmaz, adaletli 

davranır, adil olur… 
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İNSANLARI BİTİREN 15 HATA
1. Sigara tüketimi

2. Alkol bağımlılığı

3. Stresi yönetememe

4. “Korunma – tedbir” duyarsızlığı 

(Kask, emniyet kemeri takmak, korumasız cinsel ilişkide bulunmamak…)

5. Koruyucu aşıları zamanında yaptırmama

(Hepatit, tetanos,kuduz, grip,…)

6. Düzenli sağlık kontrollerinden geçmeme 

(50 yaş üstü, yılda bir gerekli tetkiklerini yaptırmaları…)

7. Hastalıklarını gizlemek, geç kalmak 

(Özellikle kanser hastalıklarında …)

8. Yaşama bağlayan sorumluluklardan uzak durmak

(Mesleğini yapmamak, aile geçindirmemek…)

9. Beslenme hataları yapmak 

(Yetersiz ve dengesiz beslenmek, tıkabasa yemek,…)

10. Her gün düzenli yürüyüşler yapmamak 

(Hareket sağlıktır…)

11. Sosyalleşmemek 

(Dar bir çevrede hapsolmak…)

12. Dertleşememek

(İçinizdeki ruhsal toksini atmalısınız…)

13. Obezite, göbek bölgelerindeki aşırı kilolar

(İdeal kiloya inmelisiniz…)

14. Değişmeye, gelişmeye direnmek

(İyi, etkili ve güzel alışkanlıklar edinmelisiniz…)

15. İnsanın kendisiyle barışık olmaması 

(İnsanın kendisini sevmesi, aşık olması, yaratıcı Allah’la rabıtası…)



151

İNSANLARI YAŞAMA BAĞLAYAN 15 AİDİYAT

1. Mesleğinin olması

2. Bir işte çalışması

3. Eşinin olması

4. Çocuğunun olması

5. Anne babasının olması

6. Kardeşlerinin olması

7. Akrabalarının olması

8. Arkadaşlarının olması

9. Dostlarının olması

10. Evinin olması

11. Arabasının olması

12. Ekonomik özgürlüğünün olması

13. Hobilerinin olması

14. Opsiyonlarının olması

15. Yaratıcı Allah’la her an rabıtası..

Ahiret hayatına olan imanı..
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KRONİK ŞİKÂYETÇİLER 15 MADDE

1. Bazı insanlar hiçbir şeyden memnun olmazlar, her şeyden sürekli şikâyet 

ederler.

2. Ailesinden, anne babasından, insanlardan, çalışma arkadaşlarından, yöne-

ticilerden, işyerinden sürekli şikayet ederler.

3. Havalardan, trafikten, fiziksel durumlardan, yemeklerden, içeceklerden,… 

hep şikayet ederler.

4. Kronik şikayetçiler etrafındaki insanları mutsuz ederler, enerjilerini düşü-

rürler. Karamsarlıklarıyla insanların içlerini karartırlar.

5. Hiçbir şeyden memnun olmayan kişilerdir, hiç durmadan şikâyet edip du-

rurlar, şikâyet etmeyi huy haline getirmişlerdir.

6. Bazı insanlar her şeyden şikâyet ederler ve aslında şikâyet ettikleri durum-

ları değiştirmek için herhangi bir şey de yapmazlar.

7. Kronik şikâyetçiler, düşmanlık dolu bir dünyada yaşadıklarına inanırlar, kar-

şılarındakine güvenmezler, kendilerine olan güvenleri de azdır.

8. Kronik şikayetçiler ahlaki yönden iyi insan olduklarına inanırlar, yaşanan 

olaylar açısından da daima suçsuzdurlar, sorunları çözmesi gereken siz-

mişsiniz gibi davranırlar ancak önerilerinizden de inanılmaz rahatsızlıklar 

duyarlar.

9. Bazı insanlar şikayet etmeyi bir güç unsuru olarak görür, bazı insanlar da 

kendi açıklarını kapamak için hep şikayet ederler.

10. Pasif agresif insanlar sorunun muhatabı yerine ilgisiz insanlara yakınıp du-

rurlar. Narsistlerin söylenmesi daha çok eleştiri tarzındadır, adam yerine 

konulmadıklarını, haklarının yenildiğini söyleyip dururlar.

11. İnsanların otoriteye karşı duramayan ve insiyatif kullanamayan yönleri de 

kronik şikâyetlerini besler.
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12. Sürekli her şeyden şikayet edip, hiç olumlu tarafı görmeyenler işyerinde 

motivasyonu, verimliliği düşürür. Sürekli şikâyetler bulaşıcı olabilir.

13. Her şeyden şikâyet etmeleri aslında bu kişilerin mutsuz olduğunu göster-

mez, bu onların kişilik özellikleri ve kendilerini besledikleri bir çeşit yoldur.

14. Kronik şikâyetlerde nasıl davranılması gerektiğini bilirsek, hem iş yerinde 

verimi düşürmez hem de iş yerinin ortamının olumsuz etkilenmemesini 

engelleyebiliriz.

15. Kronik Şikâyetçilerle Baş Etmenin Yolları:

a.  Kronik şikayetçilerin kişilik yapısına uygun çözümler aranmalıdır, onları 

yargılamadan, sözlerini kesmeden dinlemeli, empati yapmaya çalışılmalı-

dır.

b.  Konuşmanızda kronik şikâyetçinin düşüncelerini haklı çıkaracak ifade-

lerden uzak durmalısınız. Onlarla birlikte çok şikâyette bulunmak işe ya-

ramaz. Şikâyet ettiği şey için ‘’ Bunun senin için ne kadar zor olduğunu 

anlıyorum ‘’ demek yeterli olacaktır.

c.  Kesinlikle ‘’ Bu kötü değil, şikayet edecek kadar zor değil, sen yaparsın ‘’ 

gibi anlaşılmadığını düşüneceği konuşmalar yapmayın.

d.  Güncel olan bir konuya odaklanmasını sağlayın, sızlanmacı kişileri so-

runları genelleştirmeye yatkındırlar, özele indirgeyin, ayrıntıları öğrenme-

ye çalışın.Sizce mantıklı açıklamaları kolayca kabul etmesini beklemeyin.

e.  Ondan beklentilerinizde ve isteklerinizde kararlı ve tutarlı olun. Ba-

zen en kronik şikayetlerin bile çok önemli ve gerçek olduğunu fark etmek 

gerekir.O zaman geri bildirim ve çözüm önerileri işe yarar.
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HAYATIN VERDİĞİ 15 DERS

1. Derin bir nefes al, yaşadığını hisset, kafanı sakinleştir.

2. Göz kırpacak kadar bir zamanda her şey değişebilir.

3. Hayat haksızlıklarla dolu ama sen haklıysan ne önemi var.

4. Geçmişle barışık ol ki, bugünün kararmasın.

5. Hayatını başkalarıyla mukayese etme, ötekilerin neler çektiğini biliyor mu-

sun?

6. Güzel ve yararlı olmayan, seni mutlu etmeyen her şeyi çöpe at.

7. Hayatta sevdiğin her ne ise, onu yaşa, o seni güçlü kılar.

8. Mutluluğun, huzurun için senden başka sorumlu kimse yoktur.

9. Başkalarının senin hakkında ne düşündüklerini önemseme.

10. Herkesi, her şeyi affetme yolunu tut.

11. Durumun ne kadar kötü olursa olsun, değişecektir, mucizelere inan.

12. Kendini her zaman, iyi hissetmek için kalk.

13. Öne çık, kendi hayatını kendin yarat.

14. Sonuçta gerçekten önemli olan sevmiş olmandır.

15. Hayat yine de bizlere Allah’ın bir hediyesidir.
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EVLİLİĞİN 15 ŞARTI

1. El ele, göz göze sohbet etmek, elektrik almak.

2. Cinsellik yaşamak, orgazm olmak.

3. Birlikte vakit geçirmek.

4. Duygusal yakınlıklar yaşamak.

5. Sürekli sevginin ifade edilmesi.

6. Özel günlerde hediyeler vermek.

7. Karşılıklı birbirlerine hizmet etmek.

8. Suçlamak yerine istemek, şiddet uygulamamak.

9. Takdir etmek, övmek.

10. Birbirlerini olduğu gibi kabul etmek, iyi ahlaklı olmak.

11. Aile büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermek.

12. Birbirlerine verdikleri sözlere sadık kalmak, sorumluluk duymak.

13. Ahde vefa göstermek, sabır göstermek.

14. Aile ortamını yaşamak, evlilikte eşler eşdeğerdir. Ailedeki her bireyin bir oy 

hakkı vardır, aile ortamı demokrat olmalıdır.

15. Allah inancını hiç eksik etmemek. İstikametli olmak.
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İNSANIN 15 TEMEL ÖZELLİĞİ

1. Evrensellik

2. Bilimsellik – İcad yapabilme

3. Aidiyetlilik ılımlı esneklik

4. Bağımsızlık

5. Açık fikirlilik

6. Alçakgönüllülük

7. Kanaatkarlık

8. Yaşama sevincinin olması

9. Tutkulu

10. Rahat olması

11. Hoşgörülü

12. Özgüvenli

13. Eminlik ve adalet duygusu

14. Enerjik

15. Hep genç kalan
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SAĞLIKLI ŞEHİR OLMAK İÇİN 15 NİTELİK

1. DSÖ sağlık tanımı insanın bedenen, ruhen sosyal yönden ve çevre yönün-

den tam iyilik halinde olması. Temiz ve güvenli fiziksel çevreler oluşturul-

ması. Kirli,   gürültülü, tehlikeli,…  çevrelerin ortadan kaldırılması.

2. Şehirde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması; barınak, 

elektrik, su, güvenlik, iş, yemek, giyecek,… asgari ücret en az fakirlik sını-

rında olmalıdır.

3. Her insanın rahatça erişebileceği eşit sağlık hizmetlerinin verilmesi. Sağlık 

kuruluşlarına ulaşım, kolay olmalıdır.

4. Yaşlı insanların sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı geriatri merkez-

lerinin kurulması.  

5. Tüm çocukların yaşamlarını çok boyutlu konuma getirecek projeleri hayata 

geçirmek, temel eğitimi eşit almalarını sağlamak.

6. Toplumsal katılımcılık ve toplum güçlendirilmesi için sivil toplum kuruluş-

ları kurmak, orada aktif roller oynamak.

7. Kamusal alanlarda ve kapalı çalışma alanlarında sigara kullanımının yasak-

lanması.Cami, okul, hastane,… bahçe alanlarında da sigara içiminin yasak-

lanması.

8. Alkol ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için eğitim, sektörler arası 

işbirliği planları yapılmalıdır.

9. Şehirdeki insanın can güvenliği, mal güvenliği, her türlü güvenliğinin sağlanması.

10. Düşünce özgürlüğü fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü… diğer düşüncelere 

zarar vermedikçe her türlü özgürlüklerinin sağlanması. 

11. Sağlıklı şehirlerin, şehir planlamasında sağlık kriterleri projelere entegre 

edilmelidir. Sanayi tesisleri en az 10 km. uzakta kurulmalı, yürüyüş alanları 

yollardan en az 50 m içeride olmalı. Kişi başı yeşil alan en az 9m2 olmalıdır.
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12. Sağlıklı ulaşım için metropol şehirlerde metro alt yapılarının tamamlanma-

sı, herkes için ulaşılabilir ulaşım ağının kurulması gerekmektedir. Trafikten 

arındırılmış bölgeler olmalı, hafta içi saat 24.00’den sonra trafik yok dene-

cek kadar az olmalıdır.

13. Sağlıklı şehirlerde şiddet ve yaralanmalar oluşturan mobbinglerin önlen-

mesi, eğitim ve her türlü tedbirlerin alınması. Binaların deprem, sel, yangın 

gibi afetlere dayanıklı olması.

14. Sağlıklı şehirlerde insanların aktif bir yaşamı olmalıdır. Fiziksel aktivitelerin, 

egzersizlerin, ortamlarının oluşturulması, spor merkezlerinin yaygınlaştırıl-

ması, her insanın hizmet alabileceği konuma getirilmelidir.

15. Şehir planlamasını sosyal, fiziksel, kimyasal ve ekonomik çevre ile yapan 

sağlıklı şehirlerde insanlara; temel ihtiyaçlarda eşit, işi olan, sağlığı olan, 

hizmetlere ulaşmakta zorlanmayan toplumsal aidiyet duygusunu veren 

şehirler sağlıklı şehirlerdir.  Şehirlerin estetiği, insanların ahlak ve estetikle-

riyle oluşan bir  birikimdir. İyi ahlaklı insanlardan oluşan şehirler, bireyin ve 

toplumun estetik davranışlarıyla nefes alınan şehirler olur. 
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KADININ SAHİP OLMASI GEREKEN 15 ŞEY

1. Her zaman birinci sırada ekonomik özgürlük.

2. Mutlaka bir mesleğinin olması ve o mesleği icra etmesi.

3. Kendisine ait bir otomobilin olması.

4. Dik duruş, anlayış ve özgüvenin kusursuz karışımı, iffetli bir yapı.

5. Sabır. Dünyada sabır imtihanı en çok kadınlara düşüyor.

6. Kendisini her yaş döneminde sevmesi, kendisiyle barışık olması.

7. Dolabında, siyah elbise, siyah pantolon, siyah ceket, siyah palto, siyah to-

puklu ayakkabı, siyah çanta, beyaz gömlek,…bulundurmalı.

8. Klasik bir güneş gözlüğü, epilasyon, cilt bakımı,…

9. Spor, egzersiz, tenis, yüzme, yürüyüş,…

10. Dürüst, güvenilir, kafa dengi kız arkadaş.

11. Konuşabildiği, boşalabildiği akraba veya dost.

12. İyi bir çocuklu aile ortamı, anlayışlı eş.

13. Bırakabilme gücü, takılı kalmaya bayılmamaları, hayatlarını ışıldatacak ho-

bilerin peşinden gitmeleri.

14. Kadınlar en çok iltifat aldıklarında mutlu oluyorlar, her konuda iltifat edil-

meli.

15. Her gün yatmadan önce kitap okumak, dua etmek, şükretmek, kazancın-

dan bir kısmını karşılıksız ihtiyaç sahiplerine vermek, aile olmak, eşdeğer 

eş, anne olmak,… özelliklerine sahip olmalı…  
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İNSANI GÜZELLEŞTİREN 15 BESİN

1. Su

2. Elma

3. Domates

4. Yumurta

5. Salatalık

6. Çay

7. Balık

8. Avokado

9. Zeytinyağı

10. Böğürtlen

11. Bal kabağı

12. Kıvırcık

13. Çilek

14. Ispanak

15. Karpuz
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MODERN HAYATTA TAHAMMÜL EDİLEMEYEN 15 ŞEY

1. Yavaş internet.

2. Cep telefonu şarjının bitmesi.

3. Bilgisayar virüsleri.

4. Selfie (Bir kişinin cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çekmesi).

5. Spam (e- posta kutunuzdaki spam bölümünün dolması).

6. Yürürken veya konuşurken mesaj yazmak.

7. Twitter’da 140 karaktere sığamayanlar.

8. Telefonların dokunmatik ekranlarının kırılması.

9. Çağrı merkezlerinin telefonlarına maruz kalmamak için tanınmayan numa-

raya yanıt vermemek.

10. Sosyal paylaşım sitelerinde sahte hesaplar açmak.

11. Sosyal paylaşım ağlarındaki oyun istekleri.

12. İnternet üzerinden video reklamlarına maruz kalmak.

13. Dijital mecrada takipçi satın almak.

14. Alışveriş sırasında kredi kartı limitinin dolması.

15. Trafikteki sabırsız sürücüler.
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ÇOCUKLARI HASTALIKLARDAN KORUYAN 15 YOL

1. Anne sütünün tam alternatifi yoktur, anneler çocuklarını 2 yıl emzirmeli, 

en az 6 ay.

2. Anne kucağının tam alternatifi yoktur, çocuklar anne kucağı ile büyümeli.

3. Çocuk aşıları zamanında tam olarak yapılmalı.

4. Çocuklar havanın sıcaklığına göre giydirilmeli.

5. Çocukların uyku düzenine dikkat edilmeli.

6. Çocuklar bilgisayar karşısında, televizyon karşısında çok fazla zaman geçirme-

meli.

7. Gün içerisinde 4 besin grubundan yeterli ve dengeli ölçüde almalarını sağ-

lamak.

8. Tüm vitaminleri besinlerden alamayan çocuklara takviye vitamin şurupları 

verilmeli.

9. Çocuklar mümkün olduğunca sigara dumanından uzak tutulmalı.

10. Alkol içilen ortamlarda çocukların bulunmaması.

11. Kolalı, asitli içeceklerden çocukları uzak tutmak, çocukları abur – cubur yi-

yeceklerden uzak tutmak.

12. Çocukların meyve, süt ve yoğurt gibi sağlıklı ara öğünler tüketmesini sağla-

mak.

13. Çocuklar sevdiği bir sporu yapmalı, sevdiği bir müzik enstrümanını çalmalı.

14. Huzurlu bir aile ortamının çocuk sağlığı için çok önemli olduğu unutulma-

malı.

15. Çocukları kitap okumaya, dua etmeye, şüküre, Allah inancına alıştırmalı.
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İTALYA

Alpler ’den Sicilya’nın güney ucuna kadar uzanan ülke.

1. 70 milyon nüfus, yüzölçümü 301,378 km². % 98 ‘i Katolik Hıristiyan. Başken-

ti Roma. Şarap, pizza, spagetti memleketi. Temiz bir ülke. İtalya 5 bölgeden 

oluşuyor, bu bölge merkezleri: Roma, Floransa, Venedik, Milano ve Napoli.

Akdeniz’in en büyük iki adası Sicilya ve Sardunya İtalyan topraklarıdır. Ba-

ğımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya toprakları 

içerisindedir. Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile kara sınırları vardır. 

2. İtalya yüzyıllar boyunca Avrupa uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Etrüsk-

ler ve Antik Romalılar. UNESCO’nun Dünya Mirası Listesinde 49 doğal, kül-

türel ve tarihi varlıkla Dünyada 1. sırada gelmektedir.    

3. Rönesans hareketi İtalya’nın Toskana bölgesinde doğmuş ve tüm Avrupa’ya 

buradan yayılmıştır.
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4. Vatikan eskiden beri Katolik Kilisesi’nin merkezi olmuştur. Dünyada yakla-

şık 2,5 milyar Katolik Hıristiyanları temsil etmektedir. 

5. 1957 yılında Roma’da imzalanan Roma Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Birli-

ği adlı siyasi ve ekonomik örgütlenmenin kurucu üyelerindendir.

6. Yedinci en büyük gayri safi yurtiçi hâsılasıyla G8 zirvelerinin, Nato’nun üye-

lerindendir.

7. Vatikan: Roma içinde bağımsız bir Din Devleti. San Pietro Meydanı. Dünya 

Katolik Hıristiyanların merkezi. Dünyanın en büyük Kilisesi ‘’ San Pietro Ki-

lisesi ‘’: Floransa’daki Duomo gibi Kubbesiyle meşhurdur ve Ayasofya’nın 

kubbesini geçmek, altı asırdan fazla zaman almıştır, bu kilisenin yapımı 16. 

asrın sonunu bulmuştur. San Pietro bugün Papalık Kilisesidir. Leonardo Da 

Vinci ve Michelangelo’nun şaheserlerini görüyorsunuz.

8. Roma: İtalya’nın başkenti. 5,5 milyon nüfuslu İstanbul gibi yedi tepeden olu-

şuyor. Tiber Nehri Roma’nın içinden geçiyor. Çeşmeler şehri, çeşmelerden 

su içilebiliyor. Âşıklar şehridir Roma, Aşk çeşmesi var. Roma aynı zamanda 

kiliseler diyarı, 200 üzerinde kilise mevcut. Özgürlük Anıtı, İspanyol Merdi-

venleri, Leonarda Da Vinci Müzesi, Plastik Sanatlar Müzesi, Forum Meydanı, 

Roma Adalet Sarayı, Navona Meydanı, Barberini Meydanı, Venezia Meydanı.

Colosseum; kentin gücünü simgeleyen yapı M.S. 74 yapılıyor. Roma İm-

paratoru Vespasianus ‘un Kudüs’ü fethederek Hz. Süleyman’ın hazinesini 

Roma’ya getirip, bu 50 bin kişi kapasiteli arenayı yaptırmış. Gladyatörler 

burada dövüşüyor. Aslanlarla köleleri dövüştürüyorlar, 50 bin kişi bunu sey-

rediyor, tiyatro oyunları da sergileniyormuş. 

Roma’nın güneyinde Volkanik Göller Bölgesi, Gandolfo, Nemi, Abant’a ben-

ziyor. Papa’nın yazlık evi var, çeşmelerinden maden suyu akıyor, dağ çileği 

meşhur.
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9. Pisa: Eğik Kule, Pisa Çan Kule’si yana yatıyor. İtalyan ve Japon bilim adam-

ları yana yatışı min. seviyeye indirmişler, böyle giderse 200 yıl sonra kule 

yıkılır diyorlar. Floransa ile yarış halinde olan bir şehirmiş. Toskana şehir-

lerinden. Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra oluşan küçük devletçikler-

den birisi. Avrupa’nın en görkemli vaftizhanesi, Mucizeler Meydanı.

10. Napoli: Liman şehri, 1,5 milyon nüfus, Kalesi, Galleria Umberte, Vezüv Ya-

nardağın altında kurulmuş. Vezüv rakımı 1300 m Napoli’ye 24 km uzak-

lıktaki Pompai Şehri, Vezüv Yanardağ M.S. 79 patlayınca burada yaşayan 

200 bin insan 7 m ateş küllerinin, kızgın lavların altında kalıp ölüyorlar. 

Volkandan çıkan ateş külleri şehri örtüyor, insanlar taşlaşıyor. Vezüv’den 

dolayı toprak çok verimli, kumlar siyah romatizmal hastalıklara iyi geliyor.

Pompei, Roma İmparatorluğu’nun en büyük ticaret liman kenti. Efes Antik 

kenti gibi bir şehir, hiç bozulmadan bugüne kadar korunmuş Roma kenti. 

Apollon Tapınağı Pompei’de.

11. Floransa: Rönesansın başkenti. 1 milyon nüfusu. Açık hava müzesi olan 

bir şehir. Leonarda Da Vinci’nin memleketi. Aydınlanma çağını başlatan 

şehir. Floransa’nın içinden Arno Nehri geçiyor. Galile Rönesans dönemi bi-

lim adamlarından. Dante, Michelangelo’da aynı dönemin bilim ve sanat 

adamları. 

Duomo Katedrali: Floransa Kentinin simgesi Katedralin Kubbesi ve mey-

danı, lanzilocası, Uffizi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Ponte Vechio, San 

Lorenzo Pazarı, Michelangelo’dan ünlü Davud Heykeli.
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12. Venedik: San Marco Cumhuriyeti de deniliyor. Gondollar şehri. İtalya’ya 

yılda 70 milyon turist gelmekte bunun çoğunluğu Venedik’i görmeye geli-

yor. Venedik 188 adadan oluşuyor. 300 bin civarında nüfusu var. Venedik’te 

büyük Kanal’ın iki kıyısında sıralanmış muhteşem Plazzo’lar var. Napolyon, 

“San Marko Meydanı Dünya’nın en güzel meydanı” demiştir. 

Çan Saat Kulesinden Venedik’i seyrediyorsunuz. Venedik’e girerken kişi 

başı 15 Euro para alıyorlar. Venedik ve Cenevizler denizcilikte ve ticarette 

çok ileri gitmişler. 1000 yıllık ticaret, bankacılık, finans merkezi olmuş. Do-

ğunun malları, Batı’nın malları burada satılmış. Venedik’e Venesya diyorlar, 

güzellik tanrıçası Venüs’ten ismi geliyor. Gondollarla Venedik sokakların-

da geziyorsun. Venedik’te otomobil yok, kara aracı yok, deniz araçlarıyla 

ihtiyaçlarını karşılıyorlar. San Marko Katedrali, Son Nefes Köprüsü, Dükler 

Sarayı, Riakto Köprüsü.

13. Avrupada hüküm sürmüş dört büyük imparatorluğun başkentleri İstanbul, 

Roma, Paris ve Londra’dır. 1453’te İstanbul’un Osmanlı payitahtı olması, 

arkasından Ege Adaları, Rodos’un alınması, Kıbrıs’ın fethi Venedik’in  (İtal-

ya) doğudaki egemenliğini bitirmiştir.

    Ekim 2014 - İTALYA    
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UMRE

1. Kâbe’yi ilk gördüğünüz zaman içinizden geldiği gibi dua ediniz, Allah duanı-

zı mutlaka kabul edecektir.

Hz. Muhammed

2. Umre; mamur bir yeri ziyarete niyet ve azm etmek manasındadır.

3. Umre; Hac şartlarını taşıyan kimseler için vacip bir ibadettir. Umre’nin belli 

bir zamanı yoktur.

Hac ve Umre’yi Allah için tamamlayın. Bakara 196

4. Umre; Gönül limanına sığınmak, tefekkür derinliklerine dalmak, manevi 

güzelliklerden haz almak, bize sayısız nimet bahşeden Mevla’ya şükret-

mektir.
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5. Umre; Hz. Muhammed’in ayaklarını bastığı, İslam’ı yaydığı eziyetler çektiği, 

savaştığı, Mirac’a çıktığı, Veda Hutbesini yaptığı topraklarda dolaşmaktır.

6. Ülkeleri farklı, dilleri farklı, renkleri farklı, örf ve gelenekleri farklı, ilmi seviye-

leri farklı, maddi imkanları farklı, yaşları farklı, cinsleri farklı milyonlarca insan 

Kabe’ye, Ravza’ya akıyor.

7. Aynı Kıble’ye dönüyor, aynı Peygambere inanıyor, Umre’de buluşma ve kay-

naşma, omuz omuza ibadet etmek lezzetini tadıyorlar.

8. İlk defa Kâbe’ye gelenler, Kâbe’nin yanına kadar yere bakarak tekbir getirerek 

geldiler, Kâbe karşılarında hoca herkesi yere oturttu, karşıya Kâbe’ye bakın, 

herkesin gözlerinden sicim gibi gözyaşları dökülüyordu. Bu ne büyük bir aşk. 

9. Kâbe’ye bakmak, Kâbe’yi tavaf etmek, Kâbe’de namaz kılmak insanı arındırı-

yor, temizliyor, temiz kan olarak şah damarınızda dolaşıyor.

10. Gece yarısı 02.30’da Umre yapıyorsunuz. Medine’den ihrama girip gelmişsi-

niz, yorgunsunuz, ayaklarınız tutmuyor ama nasıl bir aşk ise herkes umresini 

tamamlıyor. Kâbe’yi 7 kez dolanarak tavaf ediyorsunuz. Sefa ile Merve ara-

sında 7 kez gidip geliyorsunuz, kilometrelerce yol yürümüş oluyorsunuz, bu 

inanç, bu iman, bu aşk sizlere bunu yaptırıyor.

11. Kâbe’nin etrafı genişletme çalışmaları yapılıyor, bu çalışmalar iki yılda bite-

cekmiş. Çalışmalar bittiğinde aynı anda bir milyon insan Kâbe’yi tavaf edecek 

duruma gelecek diyorlar. Şu an inşaattan dolayı revakların arkasından tavaf 

yapılamıyor.

12. Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde 120 bin sahabeye seslenmiştir. Sahabenin 

15 bin civarı Medine’de, 5 bin civarı Mekke’de kabristanda yatıyor.100 bin ci-

varı sahabe göç etmişler, cihat etmişler, şehit olmuşlar, vefat ederek dünyanın 

her yerinde defnedilmişlerdir.
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13. İNSAN VE HURMA

• İnsan gibi hurmanın da ömrü 70 yıl civarında.

• Hurmanın da dişisi, erkeği var. Dişisi ürün verir, erkeği dölleme göre-

vini yapar.

• Hurma erkeği heybetli, dişisi daha narin daha zariftir.

• Hurmanın insan gibi sürekli suya ihtiyacı vardır.

• Hurma ağacı insan gibi hassastır, duygusaldır, ihtimam ister.

• Hurma, anne sütü gibi besin değerine sahiptir. Vitaminler, mineraller içerir.

• Hurma ana ağacın yanına dikilmek zorunda, yoksa fidan büyümez.

• Hurma insanı tok tutar, yaşamasını sağlar.

• Hurma başından kesildiğinde ölür.

• Hurma meyvesinin insan gibi, üçte ikisi sudur.

• Hurma ekiminde hemen ürün vermez, 10 yıl kadar geçtikten sonra 

ürün verir.

• İnsana en çok benzeyen bitkidir.

• Çok fazla hurma çeşidi vardır.

14. Kâbe’yi seyrediyorsunuz doyamıyorsunuz. Dünya insanlarının en büyükleri 

buradan geçmişler, burayı Allah’ın evi yapmışlar, Kâinatın kalbi yapmışlar, 

70 Peygamber Kabe’de yatıyor, onlar gibi akıp gidiyorsunuz.

15. İnsanlar kefenlerine bürünmüşler, baş çıplak, ayak çıplak, iki bez parçasına 

bürünmüş olarak Kâbe’de akıp gidiyorsunuz.

16. Malın da, mülkün de yalan olduğunu Kâbe’de daha fazla hissediyorsunuz, 

gerçek sahibinize Allah’a akıp gidiyorsunuz.

17. Kâbe’de her vakit namazda cenaze namazı kılınıyor, sanki kendi cenaze na-

mazınızı kılıyorsunuz, makbere doğru akıp gidiyorsunuz.

18. Kâbe’de zemzem içiyorsunuz, hemen şah damarınıza ulaşıyor, doyuyorsu-

nuz, Allah’a doğru akıp gidiyorsunuz.   

19. Kâbe’de en büyük sevgilinizi bulmuşsunuz, âşık olmuşsunuz, O’na doğru 

akıp gidiyorsunuz. 
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20. Kâinatın İncisi

Adımlar yavaşlar, gözler yerde

Heyecanın dorukları tüm bedende

Nefis mi kalır kalpte

Ey yüz! Bak karşında Kabe.. 

Milyonlar aynı yerde, aynı yürekte

Ezan sesleriyle yıkılır taşlaşmış kalpler

Doruklardan tek ses yükselir

Aynı telde, tekbirle inler Kabe..

Ruh birleşir bedende acizlik en büyük perde

Yakarışlar , dualar, gözyaşlarıyla süslenir Kabe..

Bismillah, Allahu Ekber de gizlenir

İmanın içinde yeşeren güzellik

Tek yürekte ruh birleşir

Buluşur Hacerül Esvette

Alnın secdeye değer kırmızı halıda

Dudaklarından çıkan Subhanallah arşa yükselir

Bir annenin teslimiyetini anlatır Sefa ile Merve

Yaratandan gelen en güzel hediye

Cennetten bir nimet, duaların mucizesi

Zemzemi bulursun Kabe’de..
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Tüm eller Allahu Ekber diyerek havada

Hoca okur ağlaya ağlaya

Ruh semada Allahla buluşmuş

Tüm bedenler Kâbe’ye ulaşmış

Minarelerden yükselir ezan sesleri

Kabe’yi çevirir Mimar Sinan’ın eseri

Makamı İsmail cennet nimeti

Arşın ötesinde Allah Allah sesleri

Kabe içinde yeşeren bir fidan

Sinemde büyüyen bir aşk misali

İçimdeki ağrıyı alan bir merhem

Kibirden merhamete, öfkeden sabıra, beni ulaştır Yaradana...

      (Şiir: İremgül ÖZEREN)

     Temmuz 2013

     Mekke - Medine 
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ENDÜLÜS

1. İspanya’da ağır vergilerle ezilen Hispano Romenler ve köle durumuna dü-

şürülen Yahudiler Emevi Devletinden yardım istemişlerdir.

2. Müslümanlar 711 yılında Tarık Bin Ziyad komutasında İspanya’ya Endülüs’e 

Cebeli Tarık Boğazı’ndan çıkmışlardır.

3. Hz. Muhammed’i rüyasında gören Tarık Bin Ziyad’a, Peygamberimiz: “Müs-

lümanların gönlünü hoş tut, düşmanlarına karşı da adil ol” demiştir.
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4. Endülüs’ü fetheden Tarık Bin Ziyad, herkesi kendi inancı ve düşüncesinde 

serbest bırakmış, köle durumuna düşürülen Yahudileri hürriyetlerine kavuş-

turmuştur.

5. Sekiz asır Endülüs İslam Medeniyeti İspanya’da yaşanmıştır. (711 – 1492) 

Avrupa’nın ilk üniversitesini Endülüs’te Müslümanlar kurmuştur. Yüzbin-

lerce kitabın aydınlattığı medeniyettir. 

Su medeniyeti de kurulmuştur. Müslümanların Endülüs’e getirdikleri sula-

ma teknikleri sayesinde pirinç, pamuk, şeker gibi tarım ürünleri ekildi, çok 

sayıda nar, badem, portakal, şeftali bahçeleri oluşturuldu. İbni Rüşd, Hacip 

Mansur, İbni Hazm, İbni Haldun, Muhyittin İbni Arabi, Ebu Hayyan, Dr. El 

Zehravi, Dr. Ebul Kasım, Dr. Musa b.Meymun, Dr. Muhammed Gafiki… En-

dülüs te yetişmiştir.

İspanya büyük tabib İbni Sina, tasavvufun büyük müridi İbni Arabi, sosyo-

logların parlak hocası İbni Haldun’un yurdudur. 

Endülüs Müslümanlarının buluşları kâğıt ve cam üretimini olanaklı kılmıştır.

Önce Toledo, giderayak Valencia ve Sevilla, sonunda Granada 1492 yılında 

düşmüştür.

6. Endülüs İspanya’nın güneyinde İber Yarımadasında, Pirene Dağlarının al-

tında yer alan özerk bir bölgedir. Bölge sekiz ilden oluşur. Sevilla (İşbiliy-

ye), Granada ( Gırnata), Cordoba (Kurtuba), Malaga, Almeria,Cadiz, Jaen, 

Huelva’dır.

7. Ernle Brodford

Akdeniz tarihinde İspanyolların hatırı sayılır bir dürüstlüğü vardır ama güç-

lü bir dinsel önyargıları da vardır.



174

8. Endülüs, çok kültürlü ve çok etnikli, çok renkli Akdeniz mozaiklerinden 

oluşmaktadır. Futbol, flamenko, fiesta, boğa güreşlerinin yapıldığı bir 

memlekettir.

İspanyollar, Çingeneler, Yahudiler, Müslümanlar (Araplar, Berberiler, Yeme-

niler, Kayslılar, Tvaregler, Tacuralar,…) Endülüs medeniyetini birlikte oluş-

turmuşlardır. Çok kültürlü ve çok renkli bir toplum doğmuştur. Endülüs 

ateşi tutkuları çağrıştıran bir isimdir.

9. Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy: ‘’ Allah’ım bana Endülüs’ü, Elhamra’yı görmeyi nasip 

eyle, oraları görüp tasvirine çalışacağım ‘’ diye dua etmiştir. Bir yıl sonra 

yüreğindeki özlemle hakka yürümüştür.

Endülüs tacı elinden alınan bahtı kara

Savuşurken o güzel mülkü verip ağyara

Tırmanır bir kayanın sırtına, etrafına bakar

Bırakıp çıktığı cennet gibi zümrüt ovalar

Başlar ağlatmaya biçareyi hüngür hüngür

Karşıdan Valide Sultan bunu pek haklı görür

Der ki: "Çarpışmadan erkekler gibi düşmanlarla

Şimdi hiç yoksa otur kadınlar gibi ağla."

Muhammed İkbal

Ey Kurtuba! Güzelliğin ve azametin bir insanın alametidir,

Sen güzel ve azametlisin, seni yapan da güzel ve azametlidir.

Senin mimarın ebedi, sütunların sayısızdır,

Sanki Şam Yaylasında hurma ormanı gibidir.

Ey Kurtuba Camii! Sanat âşıklarının Kabe’si, İslam’ın azametisin,

Endülüs toprağı harem mertebesine çıkmıştır varlığınla senin.

Ey Kurtuba’nın önünde akıp giden Kebir Irmağı, kenarında senin,

İkbal diye biri oturmuş rüyasını görmektedir bir başka devrin.



175

10. Buenos diyas : Günaydın

Buenos tardes : İyi günler

Grasiyas : Teşekkür ederim

Si / No : Evet / Hayır

Perdone : Özür dilerim

Donte estan : Tuvaletler

Kuanto kuesta : Fiyatı ne kadar

11. CEBELİ TARIK

Cebeli Tarık Boğazı, gemilerin yakıldığı sahiller.

Tarık Bin Ziyad’ın tarihi hitabeyi irad ettiği Tarık Kayası (500 m yüksekli-

ğinde).

Tarık bin Ziyad’ın Hitabesi: ‘’ Ey kahraman askerlerim! Karşımızda düş-

man, arkanızda deniz. Hiç kimse için geriye dönüş yoktur. İleri atılacağız 

cihatla bu toprakları Allah’ın kulları için İslam’a açacağız. Hemen hücuma 

geçiyoruz, onların önce cesaretlerini kıracağız. Biiznillah zafer sizindir. Kıyı-

da yanan gemileri gördünüz. Artık ölmek var, geri dönmek yok. Biliyorum 

hiçbiriniz ölümden korkmazsınız ancak şehadetten murat, önce İslami yay-

maktır. Tehlike ve sıkıntılara katlanmadan hedefe ulaşmak mümkün olmaz. 

Göstereceğiniz fedakârlıklar yüzlerce yıl minnetle anılacak. Dünyadaki bü-

tün Müslümanlar size kıyamete kadar dua edecekler. Zafer size müyesser-

dir, gazanız mübarek olsun.’’

Cebeli Tarık Boğazından Feribotla 45 dk. da Fas’a gidiyorsunuz. Fas – İs-

panya arası 5 km.

Cebeli Tarık Bölgesi serbest bölge, gümrüksüz.

Cebeli Tarık’ta binlerce rüzgâr panelleri kurulmuş, Danimarkalılar kurmuşlar. 

Marbella’da Kral Fahd Camisi.
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12. KURTUBA (CORDOBA)

Endülüs Müslümanlarının 758 yılında başkenti olmuştur.

600 bin nüfusu. 

Kurtuba uzaklardaki Cennet.

Kebir Nehri içinden geçiyor.

Kurtuba Camisi 22 dönüme kurulmuş, 55 bin kişi namaz kılabiliyormuş, 

Kurtuba Camisi 880 sutunlu dünyanın en büyük camilerinden birisi.

Kurtuba Camisi şimdi Meskito Katedral ve Müze olarak faaliyette. 

Avrupa’nın ilk üniversitesi burada kuruluyor. Dünyada ilk katarak ameli-

yatını yapan Dr. Muhammed Gafiki. Tıp tarihinde ilk narkoz Kurtuba’daki 

üniversitede gerçekleştiriliyor. Mimari, tıp, astronomi, sosyoloji, felsefe,… 

dünya çapında ilim adamları yetiştiriyor. Cebir, sıfır,… Kurtuba’daki üniver-

site den keşfediliyor.

İbni Rüşd Cami ve Medresesi.

Filozof Seneca’nın doğum yeri Cordoba’dır.Selahattin Eyyübü’nün doktoru 

Dr. Musa İbni Meymun Kurtuba’da hizmet vermiştir.

Kurtuba Avrupa’daki ilk üniversiteye ve ilk şehir aydınlatmasına sahipti.

13. İŞBİLİYYE (SEVİLLA)

Endülüs özerk eyaletinin başkentidir. 1,5 milyon nüfusu.

Kebir Nehri içinden geçiyor.Kebir Nehrinden Akdeniz 150 km mesafede.

Dünyanın en büyük Gotik Klisesi : Giral da Çan Kulesiyle Sevilla Katedrali

(Endülüs Müslümanları döneminde Ulu Cami ve minaresi)

Alkazar saray ve avluları, bahçeleri. Altın Kule. Sarısı meşhur. 

İlk Dünya Ticaret Fuarının 1929 yılında açıldığı şehir. İspanya’nın baş-

kenti Madrid ama Sevilla dünyanın başkenti denmektedir. Boğa güreşi, 

flamenko,operanın baştan çıkarıcı Carmen’i Sevilla’ya yetmektedir.

Kristof Kolomb’un mezarının (kemiklerinin) yarısı Sevilla’da diğer yarısı Ha-

vana’daymış.
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14. GIRNATA (GRANADA )

Endülüs Müslümanlarının 1232 yılında başkenti olmuştur.

Granada Nar demektir. Nar şehrin sembolüdür.

Granada Sierra Nevada sıra dağlarıyla çevrili bir ova üzerinde kurulmuştur. 

Esmer sıradağları ve karlı sıra dağlarıyla çevrilidir.

Bir milyon nüfusu vardır.

Dünya’da en çok yeni Müslüman olanlar Granada’dan çıkıyormuş. Yahudi-

ler ve Müslümanlar Granada’da yeni yerler satın alarak yerleşiyorlar. Mu-

hammed Esad’ın kabri Granada’ da.

ELHAMRA SARAYI: Bir Endülüs Müsümanlarının başyapıtı, Sierra Nevada 

sıra dağlarının altında kurulmuş, kızıla boyanmış Kırmızı Saray. Elhamra bir 

şehirdir. Endülüs yöneticilerinin, üst tabakanın yaşadığı bir şehir. Elhamra 

duvarlarında Bakara Süresi, Ayetel Kürsü yazılı. Elhamra’nın bahçeleri çi-

çekler, ağaçlar su fıskiyeleriyle dolu.Elhamra üç bölümden oluşuyor; Kale-

si, Saat Kulesi ve Endülüs Sarayı (Büyükelçiler Salonu, Harem, Hamam,…).

Endülüs Bahçeleri : Cennetul Arif Henerelifa.

Abdulkadir Essufi Camisi, Küçük Cami (Mescid-i Sağır).

Darro Nehri boyunca döşenen kanallarla tüm Granada şehrine ve Elhamra 

Sarayına su çekiliyor.  

Aragonlu Fernando ile Kastilyalı İsabel’in 1469 yılında evlilikleriyle tek bir 

İspanya oluşturuluyor. 1492 yılında Endülüs Müslümanlarının son kalesi 

Granada’yı da ele geçirerek, sekiz asırlık Endülüs Müslüman yönetimine 

son vermişlerdir. Aynı tarihte 200 bin civarında Yahudi’yi de sürgüne gön-

dermişlerdir. Yahudilere Osmanlı kapısını açmıştır. Endülüs Müslümanlarını 

da Osmanlı gemilerle kuzey Afrika’ya taşımıştır.Fernando ve İsabel İspanya 

da engizisyonu başlatmıştır, İspanya’da kalan Müslümanların, Yahudilerin, 

Protestanların üzerinde zülümle işkenceler yapılmış zorla Katolik Hıristiyan 
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yapılmışlardır. 1492 tarihinde Kraliçe Pasaklı İsabel’in desteklediği Kristof 

Kolomb yeni dünyayı ‘’Amerika ’’yı keşfetmiştir, bu kıtanın zenginliklerini 

ele geçirmesiyle İspanya’ya altın çağını yaşatmıştır. İspanya Kralı 5. Karlos 

dönemi, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Bu dönemde 

İspanya toprakları, Osmanlı topraklarının iki katı topraklara sahip.

Gırnata önünde var idi bağlar

Endülüs yolunda görünür dağlar

İçinde mazlumlar durmadan ağlar   

Mevlam nasip etsin bize devleti

Evvelden devleti sonra nimeti

  (Anonim)

15. İSPANYA

45 Milyon nüfuslu.

Başkenti Madrid. 

17 Eyaletten oluşuyor.

Ulusal dini Katolik’tir. İspanya’nın % 5 ‘i Müslüman, 2,5 milyon Müslüman 

yaşıyor. İspanya’da yedi dil konuşuluyor. Bask, Katalon, Aragon, İber, Vizi-

got, Berberiler, Çingeneler.

İspanya’da şu an 5 milyon kaçak işçi yaşıyor, bunun 4 milyonu Müslüman 

Pakistanlı işçiler.

Tarımda İspanya Çin’den sonra dünyanın ikinci en büyük ülkesi.  Zeytin üre-

timinde dünya birincisi. Fındık üretiminde dünya ikincisi.

Dünya’da patatesi ilk keşfeden ülke İspanya, patates sayesinde dünyaya 

hâkim oluyorlar.

İspanya’da bir İspanyol 500 yıllık, 1000 yıllık geçmişini çıkarabiliyor.
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İspanya’da 33 bin aziz (Katolik evliya) varmış. En büyük azizleri Kristof Ko-

lomb. Kolomb, Macellan, Vasko Dö Gama ve diğer sömürge aktörlerinin açtığı 

çığırlarla dünyanın büyük bir kısmı Avrupalı sömürgecilerin eline düşmüştür. 

İspanya'ya yılda 110 milyon turist geliyor, en çok Rusya’dan, sonra da 

Türkiye’den turist geliyor. Türkiye’ye yılda 24 milyon turist geliyor. Otobüs-

lerde yolcular emniyet kemeri takıyor. Trafik cezaları maaşınızdan, banka 

hesaplarınızdan kesiliyor.

İspanyol otobüs şoförümüz,’’  30 senedir İspanya’da otobüs şoförlüğü ya-

pıyorum, otobüs klimasını 25 dereceye ayarlayın diyen sadece siz Türkler 

çıktınız, Amerikalılar 17 – 18 dereceye, Almanlar 20 -21 dereceye klimanın 

ayarlanmasını istiyorlar ’’ dedi.

Boğa güreşleri en çok Madrid, Sevilla, Ronda’da yapılıyor. Flâmenko ruhun 

derinliklerine işleyen bir müzik.

İspanya’da zorunlu eğitim 12 yıl. Üniversite’ye çok zeki olan öğrenciler gidi-

yor. Türkiye gibi tüm gençliği üniversiteye yönlendirmiyorlar.

General Franko İspanya’yı 40 yıl 3F ile yönettim demiş; futbol, flâmenko, fiesta.

İspanya sağlık hizmetinde, vatandaşlardan da para almaya başlanmış. Aci-

le gelen bir hastadan 200 Euro alınıyormuş.

İspanya Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına katılmamıştır. İspanya Türklerle 

ne denizde, ne de karada savaşmamıştır.

İspanya’nın % 80’i ateist veya deist.

İspanyol kadınlar 85,5 yıl yaşıyor.

                Erkekler 83,5 yıl yaşıyor.

İspanyollar, ‘’Yarın yapacaksan, bugün canını sıkma ‘’ derler ve uzun ya-

şarlar. 

      Mart 2013

İSPANYA  
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KIRIM

1. Kırım Özerk Cumhuriyeti.

Karadeniz’in kuzeyinde, Kırım Yarımadasında Ukrayna’ya bağlı özerk bir 

cumhuriyettir. Kırım Tatar Türklerinin anayurdu. Yüzölçümü 27 bin km², 

nüfusu iki milyon. Başkenti Akmescit (Simferopol). Kırım’ın 1500 km sahili 

var. Nüfusun % 60’ını Ruslar oluşturmaktadır, sonradan gelip buraya yer-

leşmişlerdir. Kırım Türkiye gibi bir yarımadadır.
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2. Kırım Tatarları, anavatanları Karadeniz’in kuzeyinde Kırım Yarımadası olan 

Türk topluluğudur. Ukrayna’nın ana Müslüman unsurunu teşkil ederler.

Kırım Tatarları; Kırım, Özbekistan,Tuna Nehrinin Karadeniz’e döküldüğü böl-

ge (Romanya ve Bulgaristan) ve Türkiye’de yoğun olarak yaşarlar. Kırım Ya-

rımadasında 500 bin civarında, Türkiye’de 5 milyon civarında Tatar Türk’ü 

yaşamaktadır.

3.  Akmescit ( Simferopol) : Kırım’ın başkenti. 350 bin nüfuslu. Denize kıyısı 

yok. Salgır Nehri geçmektedir. Başkonsolosluk yok, fahri konsoloslukla Türk 

kitlenin sorunları çözülmeye çalışılıyor. Akmescitte 5 devlet üniversitesi var.

Akmescit’te 31 bin m² arsa satın alınmış Ankara Kocatepe Cami büyük-

lüğünde Cami yapılacakmış, yapımını Diyanet İşleri Başkanlığı üstlenmiş, 

yanına da İlahiyat Fakültesi yapılıp, Kırım ve yakın bölgelerden gelen öğ-

renciler okuyacakmış. Kırım genelinde 150 camiye daha ihtiyaç varmış.

4. Gözleve (Eupatoria) :100 bin nüfus, küçük Kudüs olarak anılıyor. Renkli 

kültürel, kozmopolit bir şehirdir. Karay Türk Musevilerinin merkezidir, Mu-

sevi Türkleri yaşamışlardır. Karay Türklerinin başları kapalı. Kadın ve erkek 

ayrı yerlerde ibadet ediyorlarmış.

Karay Türk Atasözü: "Canları cennette olsun, yattığın yerler pamuk olsun." 

İkinci dünya savaşından sonra İsrail Devleti Filistin’de kurulmasaydı, bu-

rada Gözleve’de İsrail Devletini Yahudiler kuracaklarmış. Mevlevi Tekkesi, 

Odun Pazarı Kapısı Müzesi, Karay Türklerinin Kenessası, Aşık Ömer Anıtı, 

Cuma Camisi, Ortodoks Klisesi, Sasık Gölü.  
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5. Bahçesaray: Han Saray’ın bulunduğu şehir.

Han Saray: Topkapı Sarayı’nın, Endülüs Granada ‘daki Elhamra Sarayı’nın 

küçük bir modelidir, üç kat, 58 odası var, gözyaşı çeşmesi, Han Cami, dört 

harem bölümü, çeşmeler bölümü, Şahin Kulesi, Selamlık bölümü…

Nüfusu 300bin, % 50’si Kırım Türk’üdür. Zincirli Medresesi (T.C. 2 mil-

yon ABD doları harcayarak onarmış), Gaspıralı İsmail Bey’in kurduğu ilk 

Usul-u Cedid mektebi, Kırım Hanlığının kurucusu Hacı Giray Han Mezarı, 

Orta Cami (Kominizm döneminde Diskotek olarak kullanılmış). Aleksandr 

Sergeyeviç Puşkin, Kırım Tatarlarının Hansaray’daki Gözyaşı Çeşmesinden 

etkilenerek Bahçesaray çeşmesi şiirini yazmıştır.

“BAHÇESARAY” SARAYININ ÇEŞMESİ

Aşk fıskiyesi, ölümsüz çeşme   

Çiseyen gümüşsü tozların

Sana armağan olarak iki gül getirdim  

Serin çiğlerle kaplıyor beni 

Seviyorum bitimsiz konuşmanı   

Ak, ak durmaksızın sevinçli pınar

Ve şiirsel gözyaşlarını senin   

Anlat, anlat bana bildiklerini…             

PUŞKİN

Kırım’ın başkenti Bahçesaray’da yer alan Kırım Hanlarının Sarayı 

Hansaray’ın çeşmesidir. Kırım Han’ı Giray Han çok sevdiği ve genç yaşta 

ölen eşi Dilara Bikeç anısına, ‘’ Dünya durdukça bu çeşme de benim gibi 

ağlasın ‘’ diyerek 1763 yılında bu çeşmeyi yaptırmıştır.
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6. Kefe (Theodosia) : 300 bin nüfus. İtalyan Cenova kültürünün tarihi izlerini 

taşıyan bir şehirdir.Cenevizlilerin Kefe’siydi, eskiden burada yaşayan Erme-

niler de Kefe ismini  kullanırlardı.Müftü Camisi, Ayvazovski Resim Müzesi.

7. Sivastopol ( Sevastopol) : Osmanlı dönemindeki adı Akyar’dır. 350 bin nü-

fus. Ağırlıklı olarak Rus nüfusu yaşamaktadır. Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne 

ve Ukrayna’ya bağlı değildir. Rus Cumhuriyetine bağlı özerk bir bölge-

dir. Rusya’nın Karadeniz donanmasının üstlendiği askeri bir merkezdir. 

Sivastopol’da 30 tane koy var. İstanbul’a benzeyen bir şehir, Haliç yapılan-

ması var. Ruslar Dünya’da en güzel 3 şehir var, bunlar Sydney(Avustralya), 

Hong Kong (Çin’e bağlı özerk bir bölge) ve Sivastopol’dır demektedirler. 

Sivastopol ismini II. Katherina vermiştir. 1853 – 1856 Kırım Savaşı’nda şe-

hitlerimiz için yapılan Türk Şehitliği Anıtı, İkinci Dünya Savaşı Müzesi (Dia-

roma), Panaroma (Kırım Savaşı Müzesi). 

8. Balaklava (Balıkovası) : Balaklava Sovyetler Birliği zamanından denizaltı 

üssünün bulunduğu sahil şehri, Yatla deniz turu yapılıyor.

9. Yalta: Nüfusu 300 bin. Yalta, Bahçesaray’la birlikte ismi değiştirilmeyen 

iki şehirden biridir. III. Alexander ve II. Nikola’nın kullandığı Yalta Livadiye 

Sarayı, Kırlangıç Yuvası. 11 Ocak 1945’de Yalta Sarayı’nda ABD, İngiltere, 

Rusya dünya’yı paylaşmışlardır. ABD Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı 

Churchill, Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Stalin, katılmışlardır.

10. Eski Kırım Şehri, Özbek Han Camisi 1314’de yapılmış. Baybars Cami kalıntıları. 

11. Süleyman Demirel’in ziyaretleri sırasında Ukrayna Cumhuriyeti’ne Kı-

rım’daki Türk Tatarları Türkiye himayesindeki bir azınlık olarak kabul ettiril-

miştir. Türkiye’den TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı, cemaatler Kırım’da güzel 

hizmetler etmektedirler.   

12. Kırım Tatar Türkleri çoğunlukla iç kısımlarda köy, kasaba ve şehirlerinde 

yaşamaktadırlar, çiftçilikle uğraşmaktadırlar.
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13. Kırım’da çarlar devrinden gelen kültürel alt yapı kendini hissettiriyor. Rusla-

rın tiyatroları, okulları, kitapevleri, kütüphaneleri var. Kırım Tatar tiyatrosu 

da var, müzik grupları, folklor grupları mevcut. 

14. Avrupa gibi canlı bir coğrafya da bile pek az ülkenin Kırım Yarımadası kadar 

renkli bir tarihi, etnik ve kültürel yapısı vardır.

15. Kırım Yarımadası önemli bir stratejik bölgedir. Mustafa Kemal Atatürk, Tür-

kiye Cumhuriyeti için kuzeyde Kırım’ın, güneyde Kıbrıs’ın önemi çok bü-

yüktür demiştir.

16. Kırım Tatar Türklerinin yoğun yaşadığı bir kasabada, bir Müslüman Tatar 

Türk’ünün evine misafir olduk. Evin büyük dedesi bizleri sarılarak kucakla-

dı. Bir akrabanızı görmüş gibi oluyorsunuz. 70 yaşındaki Tatar Türk’ü dua 

ederek, "Allah’ım bu dünyada iyilik ver, Ahirette iyilik ver" diyerek Allah’a 

şükretti. Rus zulmünü, soykırımını anlattı. 1 milyon Müslüman Tatar 

Türk’ünün 1945 yılında Kırım’dan nasıl sürüldüklerini, 1977 de kendisinin 

Özbekistan’da sürgünden tekrar Kırım’a nasıl döndüğünü Kırım’ın aslında 

Müslüman Türk Yurdu olduğunu anlattı. Bir oğlunun Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesini bitirdiğini, Allah Türkiye Cumhuriyetinden razı olsun, 

bizlere çok büyük ağabeylik ediyor dedi.

Kırım Tatar Türkleri yemek yerken bizim "Afiyet osun" sözümüze, "Aşın tat-

lı olsun" diyorlar.

Düzlük, ova = "çöl" diyorlar.

1 ABD Doları = 8 Ukrayna grivnası ediyor.

Kırım’da; Doktor maaşı aylık 170 – 200 ABD Doları    

Üniversite Öğretim Üyesi Maaşı 300 ABD Doları

Emeklinin aylık maaşı 150 ABD Doları

MHP, Temmuz 2013’de Kırım’da şube açmış. Kırım Tatar Türklerinin Lideri 

Mustafa Cemil KIRIMOĞLU. Kırım’da Ukraynalı kadınlar gelirlerinin % 50’sini 

makyaja, kişisel bakımlarına harcıyorlar. Erkekler gelirlerinin % 50’sini içkiye 

harcıyorlar.
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17. Kırım’ın sahilleri Puşkin’den Çehov’a, Büyük Petro’dan Çarlara, Rusya’nın 

tarihinin cereyan ettiği de bir yerdir.

18. 1774’de resmen kaybettiğimiz Kırım Türk toprakları, Kırım savaşında (1853-

1856) İngiliz, Fransız, Almanlarla birlikte tekrar aldığımız topraklardır.

19. Bugünün Türkiye Cumhuriyeti ile Kırım ve Ukrayna ile Osmanlı İmpara-

torluğu devrinde dahi görülmeyen yoğun bir ilişki ağı içindedir. Ukrayna 

ormanlarının çıkardığı kerestenin % 70’ini Türkiye yerinde alıyormuş. 

Her gün İstanbul’dan Sivastopol’a, Antalya’dan Sivastopol’a, İstanbul’dan 

Akmescit’e uçak seferleri var.

20. Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım Osmanlı İmparatorluğuna bağlan-

mıştır. 1475’te Gedik Ahmet Paşa’yla Cenevizlerden Kırım sahil şehirleri 

fethedilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in ve Kanuni Sultan Süleyman’ın şehza-

de eğitimleri Kırım’da geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet kanunnamesinde, 

Osmanlı şehzadelerinin tamamı öldürülürse, Osmanlı İmparatorluğunun 

başına Kırım Han’ı geçecektir diye yazdırmıştır.   

Kırımlı Tatar Türkleri, Yavuz Sultan Selim’in eşi Kırım Mengli Giray Han’ın 

kızıdır, Yavuz Sultan Selim damadımız, Kanuni Sultan Süleyman torunu-

muzdur diyorlar.

1783 Sivastopol’ın Rusya tarafından işgal tarihidir.1983 yılında Sivastopol’ın gi-

rişine köprü yaptırarak zaferlerinin 200 yılı diye (1783 – 1983) yazdırmışlardır.

1853 – 1856 Kırım Savaşı Osmanlı’nın kazandığı en son savaştır. Bu savaş-

tan sonra Kırım Tatar Türkleri Ak topraklara (Anadolu’ya) göç etmişlerdir. 

Kırım Tatar Türklerinin Anadolu’ya göçlerini II.Abdulhamid ve Mustafa Ke-

mal Atatürk çok iyi organize etmişlerdir. 

Kırım Tatar Türkleri ; ‘’ Ruslar ve dünya Kırım’da Türkleri yok, Müslümanları 

yok saydılar ama unuttukları Allah vardı. Şimdi Allah Tatar Türk Müslüman-

lara sahip oldukları toprakları geri veriyor ‘’ diyorlar.

Ağustos 2013

KIRIM 
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ÇİN

1. Çin Atasözleri : 

•  Okumadan geçen üç günden sonra, konuşma tadını kaybeder.

• ‘’ Yapılamaz ‘’ diyen yapmaya çalışana mani olmasın.

• Beraber büyüyeceğiz.

• Çalışıyorsa kurcalama.

• Kahraman olmak için Çin Seddi’ni tırmanmak gerekir.

• Gül sunan elde daima bir miktar gül kokusu kalır.

2. Dünyanın yaşayan en eski uygarlığı.

Barut, pusula, kâğıt, matbaa, porselen ve ipek dünyaya Çin’den yayılmış.

Büyük düşünür Konfüçyüs (M.Ö. 551- 479) öğretileri 1970’lerden sonra ye-

niden canlılık kazanmıştır.
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3. Yüzölçümü 9,6 milyon km² , Rusya ve Kanada’dan sonra dünyanın üçüncü 

büyük ülkesi. Kuzey Kore, Rusya,Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Afga-

nistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Myanmar, Vietnam komşularıdır. Çin- 

Nepal sınırında Himalayalarda 8850 m yüksekliğinde Everest Tepesi’yle 

dünyanın zirvesine ulaşılır. Çin’in kuzeyi ile güneyi arasında 5800 km’lik 

bir mesafe vardır.

4. 1,5 milyar nüfusa sahip. Başkenti Pekin ( Beijing). Çin’de 56 etnik grup ya-

şıyor. Budacılık, Taoculuk, Konfüçyüs’çülük, İslam ve Hıristiyanlık ülkede ka-

bul gören dini inanışlardır. 30 milyon civarında Müslüman yaşıyor bunun 

15 milyonu Uygur Türkleri, Çin para birimi Yuan’dır. 1 ABD doları = 6 Yuan.

5. Batı Medeniyetinin ayrılmaz birer parçası olan birçok yenilik, Batı’ya ulaş-

madan yüzyıllar önce Çin’de ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 4. Yüzyılda Çinliler dökme demir üretiyordu. 

M.S. 1. Yüzyılda Çin’de kâğıt bulunmuştur. Bu buluş Avrupa’dan 1000 yıl 

öncedir.

Matbaa Avrupa’da 1140 yılında ortaya çıkmış olsa da, Çin’de 9. Yüzyılda ka-

lıp baskı ve sonra da rolatif baskı tekniği  biliniyordu. 8. Yüzyılda Çinliler 

su çarkıyla çalışan mekanik saatler yapmışlardır. Roketin atası  sayılabilecek 

bambu okları fırlatmak için kullandıkları barutu da Çinliler keşfetmişlerdir.

Diğer bir Çin icadı da manyetik pusuladır.

Avrupa’da ilk aşının kullanılmasından en az 200 yıl önce Çinli doktorlar 

çiçek hastalarından aldıkları irin örneklerini  hastaların burun deliğine yer-

leştirerek bağışıklık sistemini desteklemeyi başarmışlardır.

4 Mevsim, 12 ay, 24 saat Çin’de batıdan çok önce kullanılmaktadır. Avrupa-

lıların kömürün adını bile bilmediği bir dönemde Çinlilerin dağlardan bulup 

çıkardığı kömürü yakacak olarak kullandıkları yazılı kaynaklarda yazmaktadır. 
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6. PEKİN: Çin’in başkenti. 20 milyon nüfuslu. 

2008 Olimpiyatları için metro ağını genişletmişler, yeni yollar yapmışlar, ye-

şil sahaları çoğaltmışlar. İsviçreli mimarlara 100 bin kişilik Olimpiyat Stadyu-

mu tasarlandırmışlar. Hollandalı mimarlara 230 m yüksekliğinde Çin Merkez 

Televizyonu (CCTV), Fransız mimarlara Büyük Çin Ulusal Tiyatrosunu tasarı-

mı yaptırılmıştır. Pekin’i Kubilay Han kurmuştur. 

• Tiananmen Meydanı: Dünyanın en büyük meydanı. 700 m × 900 m. 

Kahramanlık Anıtı, Ulusal Müze var, Müze 1911 tarihine kadar Çin ta-

rihini anlatıyor. 

• Cennet Tapınağı: 293 hektar alanda kurulmuş Yasak Şehir’den üç kat 

daha büyük. İnsanlar burada sabah sporu yapıyor, dans ediyor, ayakla 

– topukla top oyunu oynuyorlar. Cennet Tapınağı mavi renkte. Cennet 

Tapınağına köpek ve tavuk önce kesilip sonra yakılarak Allah’a kurban 

ediliyormuş. Cennet Tapınağında emekli insanlar kadınlı erkekli şarkı 

söylüyorlar. Satranç, kâğıt vb. oyunlar oynuyorlar, sohbetler ediyorlar.

• Yasak Şehir: Yasak Şehir 1406’da yapımına başlanarak 20 yılda yapılıyor. 

Bir milyon Çin’li işçi çalışıyor yapımında. Yasak Şehir altı avludan geçili-

yor. Ejderha İmparatoru, Anka Kuşu İmparatoriçeyi temsil ediyor. Fil sa-

kinliği ve barışı temsil ediyor. Erkek Aslan heykelinin elinin altında dünya 

var, gücü gösteriyor. Dişi Aslan heykelinin elinin altında bebeği var, üret-

kenliği gösteriyor. Yasak Şehir İmparator Sarayı Meridyenden geçiyor. 

9 önemli bir rakam, her figür 9’la temsil ediliyor. İmparatorun 9999,5 

odalı sarayı var. Allah’ın öbür dünyada 10 bin odalı yeri var diye kendisi-

ninkini yarım oda düşük yaptırıyor, ben Allah’ın altındayım, ben Allah’ın 

oğluyum mesajını veriyor. Yasak Şehir Çin İmparatoru çalışma odasına 

"HALKINA KARŞI AÇIK, DÜRÜST, ADALETLİ OL" yazısını astırmıştır.
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7. ÇİN SEDDİ: Çinliler Çin Seddi’ne Büyük Duvar diyorlar, Muhteşem Duvar 

anlamında kullanıyorlar. Yapımında yaklaşık bir milyon Çin’linin çalıştığı Çin 

Seddi’ni bizzat görmek, insana televizyonda gördüğünden ya da kitapta 

okuduğundan çok daha farklı duygular yaşatır. Dağların zirvesinde yaklaşık 

altı bin km boyunca yılan gibi kıvrılarak ilerler. Sarı Deniz’den Gobi Çölüne 

uzanır. Çin Seddi M.Ö.2100 yılında yapımına başlanmış Qing hanedanı ilk 

yapmaya başlamış 200 yıl sürmüş, Han Hanedanlığı devam etmiş Pekin dışı 

Çin Seddi’ni yapmışlar, bu iki hanedan İpek yolunu korumak için 4 bin km 

kısmını inşa etmişler. Ming hanedanlığı, Pekin kısmını yapmış, Pekin’i koru-

yan kısım 2 bin km, burası Moğollardan korunmak için yapılmış.

Çin Seddi yükseklik 5 m, surların üzerinde yan yana beş–altı atlının yol ala-

bileceği genişliktedir. Bu güçlü yapının diğer unsurları ise burçlar, işaret ku-

leleri ve garnizonlardır. Pekin’deki 2 bin km.lik Çin Seddi’nde 20 bin tane 

gözlem kulesi vardır, her 100 m de bir gözlem kulesi kurulmuştur. Gözlem 

kulelerinde büyüklüğüne göre bir ile altı asker arası nöbet tutuyormuş.

8. GUANGZHOU: Çin’in ilk büyük limanı olduğundan, birkaç bin yıldır yabancı 

ziyaretçileri ağırlamaktadır. 25 milyon nüfusu şehrin ortasından geçen İnci 

Nehri. Gökdelenleri, Kulesi, Mumya Müzesi,  üç katlı oto yolları, iki katlı 

metro hattı ve son moda alış–veriş merkezleriyle Çin’in en zengin şehirle-

rinden biridir. Yılda iki kez Nisan–Ekim aylarında Uluslararası Ticaret Fuarı 

yapılıyor. Çin’in en eski Camisi, Hz.Muhammed’in dayısı olan tüccar Sad bin 

Ebi Vakkas tarafından 7. Yüzyılda yaptırılan Huaisheng Camisi, Caminin be-

yaz minaresi turistlere yukarıdan Guangzhou’nun eşsiz manzarasını seyret-

me olanağı sunmaktadır. 

9. ŞANGHAY: Çin’in tüm şehirlerinden daha büyük, daha zengin ve daha canlı 

olan Şanghay’ı başka bir kentle karşılaştıramazsınız. Asya’nın en hızlı büyü-

yen kentidir. Büyük bir sanayi ve ticaret merkezidir.
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10. URUMÇİ: "Güzel Bozkır" anlamına geliyor. Urumçi yeryüzünde okyanus 
ve denizlere en uzak olan şehirdir. Nüfusu 3 milyon. Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nin başkentidir. Urumçi, İpek Yolu’nun en modern ve Çin’e has özel-
likleri en yaygın olarak barındıran şehridir. Urumçi’de gökdelenler, camiler 
dikkat çeker. Urumçi Nehri, Kızıltepe, Hongshan Parkı vardır.

11. HONG KONG: Hong Kong heyecan verici, gizemli ve çekici, canlı atmosfe-
ri, hiç dinmeyen hareketliliği ile keyif veren bir yerdir. Dünyanın en yoğun 
nüfuslu yerlerinden biridir. Bir zamanlar İngiliz Kraliyet Kolonisi olan Hong 
Kong, 1 Temmuz 1997 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Özel Yönetim Bölgesi 
olarak yeniden Çin’in egemenliğine geçmiştir. Şilepler, gemiler römorkör-
ler, Jong’lar ve yatlar büyüleyici deniz kıyılarını doldurur. Kent ve liman gö-
rülmeye değer bir manzara sunar. Dünyanın en güzel kentlerinden biridir. 
15 milyon nüfusu. Işıklı lazer gösterileri her akşam yapılıyor. Saat Kulesi, 
Müzesi, gökdelenleri. Hong Kong’un en yüksek noktası Victoria Peak. Hong 
Kong iş ve finans merkezidir.
Kowloon’da km² ye 150 bin kişi düşer. Çoğunluk İngilizce konuşuyor. Kowloon 
Parkında minareli camisi var. Buda heykeli, kiliseler var. Dünyanın en eski şe-
hirlerinden birisidir. Hong Kong 4 bölgeden oluşur: Hong Kong Adası, Kowlo-
on, Lantau Adası, Lamma Adası. Hong Kong tek ülke, iki sistem anlayışıyla yö-
netilir. Para birimi Hong Kong dolarıdır. 1 ABD Doları = 7,5 Hong Kong doları.

12. MACAU: Bir milyon nüfus. Asya’nın Las Vegas’ı. Asya zevkiyle Akdeniz’in gü-
neşli atmosferini çok hoş bir biçimde kaynaştırır. Macau kültürünü üreten 
bir doğu ve batı sentezidir. Macau’nun Tarihi Merkezi 2005 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesine dahil edilmiştir. Doğu’nun Las Vegas’ıdır. Macau’ya git-
menin en kolay yolu Turbojet feribottur. Buda Tapınağı, Kilisesi, Kulesi, Müzesi 
var. Macau kumarla ünlüdür ve yeni inşa edilen Las Vegas tarzı kumarhaneler 
bölgenin çekiciliğini artırmıştır. 100 civarında gazino vardır, ortalama her bi-
rinde 3000 kişi çalışmaktadır. 10 bin kişinin çalıştığı gazinolarda vardır. Gazi-
noların çoğunluğu Amerikalıların. Macau 1999 yılında Çin’e verilmiştir. Macau  
tek ülke, iki sistem  anlayışıyla yönetilir. Macua para birimi Hong Kong doları 

ve Pataca'dır.
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13. SHENZHEN: Çin’in ilk özel Ekonomik Bölgesidir. Nüfusu 23 milyonu aşan 

bir metropolisdir. Shenzhen Çin’in elektronik sanayisinin önemli merkez-

lerinden birisidir. Çok hızlı büyüyen gelişen bir kenttir.Hong Kong’a rakip 

olarak kurulmuştur. Büyük temalı parklarında Çin’in başlıca anıtlarının 

ayrıntılı replikaları yer alır. Tokyo, Hong Kong, Singapur kopyası gibi. Yer 

Yer 4–5 katlı viyadükler ve 3–4 katlı metro istasyonları görülebilir. Dünya 

elektronik sanayisinin kalbi burada atıyor. Çin’in modern yüzü. En yüksek 

sanayi dalları burada.     

14. Çin’ de yaşayan kişiler araçlarına çok önem verirler ve son zamanlarda gelir 

düzeyi artan kişiler Japon ve Avrupa arabaları kullanmaya başlamışlardır. 

Ülkemizde bile az sayıda görülen Porche, BMW ve Mercedes modelleri hat-

ta Bugatti, Masseratti ve Ferrari’nin en gelişmiş modellerini % 300 - % 400’e 

varan vergiler ile alıp kullanmaktadırlar.

15. Hong Kong–Macau arasında Turbojet ve Cotai Firmasına ait yüksek hızlı Jet 

motorlu feribotlar kulanılmakta, Guangzhou’ dan Macau ya hızlı tren ile 

seyahat mümkündür, Macau’ ya kapı komşusu olan Zhuhai şehrine her 20 

dakikada bir hızlı tren bulunmaktadır. 

16. Macau, Hong Kong gibi daha önce Portekizlilere kiralanmış olup, Çin’e bağ-

landıktan sonra halen özerk bölge olarak kalmış ancak Portekiz hatlarını 

halen korumakta, Hong Kong’ daki Çinliler İngilizce diline sahip oldukları 

gibi bir çok Macau yerlisi de Portekizce konuşmaktadır. Macau’ da görül-

mesi gereken yerler arasında, Macau feneri, San mal u (ve içindeki Kated-

ral), Macau kulesi bulunuyor bunun yanında, önemli kumarhaneler: Wynn, 

MGM, Venetian, Sands ve Grand Lisboadır. Bu Casinolardaki Su Şovları ve 

wynncasinonun ücretsiz yarım saatte bir gösterim yaptığı Ağaç ve Ejder 

gösterisi izlenmektedir.



192

17. Çin Halk Cumhuriyeti kapılarında yeşil pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarına vize uygulanmamakla beraber, standart bordo pasaportlu 

vatandaşlara vize uygulaması vardır. Vize alınış şekli: Ticari olarak 1 ya da 

2 girişlik 3-6 ay süreli vize verilmektedir, turistlik vize ise 1 giriş ve 3 aylık ve-

rilmekdir. Vize şartları Pekin Olimpiyatları sırasındaki terör saldırısı istihba-

ratından sonra sertleşmiştir. Vize başvurusu kişisel olarak yapılamamakta, 

Çin Halk Cumhuriyeti başkonsolosluğunun yetkili kıldığı acentalar aracılığıy-

la yapılmaktadır. Vize başvurusu T.C. vatandaşları için sadece ülkemizden 

yapılabilmektedir, bazı Türk vatandaşlarımız biz Hong Kong’ a gider oradan 

vize alırız şeklinde düşünceye sahiptir, bu olanak yoktur. 

18. Macau Özerk Yönetimi ve Hong Kong Özerk Yönetimi T.C. vatandaşlarına 

(yeşil veya bordo pasaport) 90 gün süreli vizesiz giriş imkânı vermektedir. 

Yine Hong Kong ve Macau pasaportu bulunan kişiler ülkemize vizesiz turist 

olarak diledikleri gibi gelebilirler.

19. Türkiye’ den Çin’e seyahatte direk uçuşlar THY’de bulunmaktadır. 

Istanbul’dan Pekin, Şanghay, Guanzhou ve Hong Kong’a her gün karşılıklı 

seferlerimiz Boeing 777 tipi THY nin en büyük uçaklarıyla yapılmaktadır. 

THY yolcudan fazla kargo taşımasından gelir elde etmektedir. Bu uçaklarda 

ekonomi-comfort ve business tipi kabinler bulunmakta ve rahat bir yolculuk 

sağlanmaktadır. Ekonomi uçuşlar gidiş dönüş olarak yaklaşık 1000 euro ya 

yapılabilmektedir. Comfort 1500 euro, Business ise 3500 euro civarındadır. 

Aktarmalı seyahat etmek isteyenler Luftansha, Quatar, Emirates ve China 

Sourthen hava yolları ile seyahat edebilirler. 

20. Çin’den ithalatlarımız hava ve deniz yoluyla yapılmakta olup kuzeyden Ning-

bo ve Shanghai limanlarından direkt, güneyde Guanghzou, shenzhenden 

Hong Kong aktarmalı ve Hong Kong tan direkt olarak İstanbul, İzmir ve Mer-

sin limanlarına deniz yolu ile haftalık periyotlar ile, hava yolu ile ise hergün 

ithalat mümkünüdür. Deniz yolu ithalat süresi Türkiye limanlarına yükleme 

tarihinden yaklaşık 40-45 gün, hava yolu ise 2-3 gün almaktadır.
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21. Çin’de gençler karaoke eğlencelerini çok severler.9 sayısının çok önem-

li olduğu ülkede bacarad adı verilen bir oyunu binlerce Çin’li arasında oy-

nanmaktadır.  % 50 civarında bu ve bu oyunun türevleri oynanır. Avrupa 

ve Amerika’da çok yoğun olarak oynanan blackjack, poker, craps ve rulet 

oyunları oynanmaktadır. Çin Halk cumhuriyetinde Kumar yasaktır. Sadece 

Macua’da serbesttir.Çin Halk Cumhuriyetinde uyuşturucu yasaktır, satan ve 

kullananlara ölüm cezası uygulanır.

22. Çin, Hong Kong ve Macau’ da uydu anteni kullanımı, youtube ve facebook 

yasaktır. Youtube ve facebook un yasak olmasının sebebi Çin’li çalışanların 

yoğun çalışması sırasında dikkatinin dağılması ve video yoğunluklu bu si-

telerin kullanımı sırasında ülkenin kullanıcı sayısı göze alındığında altyapı-

nın bu duruma dayanamayacağı olduğudur. Ülkede genel olarak insanların 

mutlu olduğu gözlenmektedir. Ulaşımın çok ucuz olduğu görülmektedir..

23. Yiyecek olarak, McDonalds, BurgerKing, Pizza Hut, Popeyes, Kentucky Fried 

Chicken isimli Amerikan firmaları gıdalar sunmakta, bunun dışında ülkede 

çok fazla su ürünleri mevcut (balık, karides, kalamar, yengeç ve ahtapot gö-

nül rahatlığıyla yenebilir) ayrıca ülkede çok lezzetli meyveler sebzeler vardır. 

Kapılarında arapça yazılar olan “HALAL” yazan yerlerden uzak durun, her 

türlü mikrop bakteri içerde kol gezmekte bu restoranların kapısındaki koku-

dan içeri girilememektedir.

24. 12 Kasım 2014 tarihinde Çin Pekin’de APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) 

toplantıları yapıldı. Bu toplantılara ABD Başkanı Obama, Rusya Başkanı Pu-

tin ve Çin Başkanı Chairman katıldı. Dünyaya dünyanın en büyük 3 devleti 

ABD, Rusya ve Çin mesajı verildi.Çin; ABD, Japonya ve Almanya ‘nın ardın-

dan dünyanın en büyük 4. ekonomisidir. 

Çin 1 hafta sanayi şartelini indirse, tüm dünya ekonomisi çöker diyorlar.
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25. Çin’de zorunlu eğitim dokuz yıl. Lise üç yıl.

Çin ilköğretiminde Mustafa Kemal Atatürk’ten büyük devlet adamı, büyük 

asker diye bahsediliyormuş. İstiklal Savaşı verdi, emperyalist devletler karşı 

geldi, Bağımsız Türk Cumhuriyeti kurdu diye övgüyle anlatıyorlarmış.

Sağlıkta 18 yaşına kadar 10 Yuan katkı payı ödüyorlar, 18 yaş üstü katkı payı 

200 Yuan’a çıkıyor. Ekonomik durumu iyi olanlar özel sağlıktan yararlanıyor-

lar, daha çok ücret ödüyorlar.

Çin alfabesinde 50 bin harf 5 bin karakter vardır, ilköğretimin sonuna doğru 

bir Çin’li öğrenci okuma ve yazmayı sökebiliyor. Çin’de 150’den fazla lehçe 

konuşulmaktadır.

Dünyaya gelen her 4 çocuktan 1’i Çin’lidir. Çin’de devletin resmi politikası 

her aile yalnızca 1 çocuk yapabiliyor. Birden fazla çocuk yapan ebebeyinlere 

devlet ceza keser, aileye toplumsal baskı oluşturur. Çin’de çiftçi mesleğine 

sahip olanlar birden fazla çocuk yapabilme özgürlüğüne sahipler. Çin’de 

doğan çocuklar çoğunlukla ağlamazlarmış, bu şekildeki bir millet tarih bo-

yunca işgallere uğramış. Çocukların ağlamamasının bilimsel araştırılması 

gerekiyor.

        

 

KASIM 2014 - ÇİN
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KIBRIS

1. Yavru vatan, yeşil ada, cennet ada olarak da bilinir.

Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adasıdır.

Kuzeyinde 65 km mesafede Türkiye.

Güneyinde 418 km mesafede Mısır.

Batısında 965 km mesafede Yunanistan.

Doğusunda 112 km mesafede Suriye.

162 km mesafede Lübnan.

267 km mesafede İsrail.

2. 10 bin yıllık tarihi vardır. Çok stratejik bir konumu vardır. Akdeniz’in inci-

sidir. Dört mevsim güneşle yıkanan sahilleri mevcuttur. Akdeniz’in Las Ve-

gas’ıdır. Carettalar Kıbrıs’ın doğal güzelliklerindendir.

3. Nüfusu 1 milyon. 300 bin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Başkenti Lefko-

şa. Diğer şehirleri; Gazimagosa, Girne, Güzelyurt, Lefke, Limasol, Baf, Poli, 

Erenköy, Serdarlı, Larnaka.
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4. Ercan Uluslararası Havaalanı var. Türkiye’de bir saatlik uçuşla Kıbrıs’a ini-

yorsunuz. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke 

Avrupa Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Or-

tadoğu Teknik Kuzey Kıbrıs Kampüsü. 

Beşparmak Dağları, Salamis Antik Kenti, Karpaz Yarımadası.

5. Lefkoşa: Düz bir ova üzerinde kurulmuş başkent. Türk ve Rum kesimlerini 

ayıran yeşil hatla ikiye ayrılıyor.

Selimiye Camisi, Barbarlık Müzesi, Makarios Sarayı, Ledra Palace Sınır Ka-

pısı, Venedik Sütunu.

6. Girne: Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi, atnalı şeklindeki Limanı, St. George 

Kilisesi, St. Hilarion Kalesi, Venedik Kulesi, Karaoğlanoğlu Şehitliği.

7. Magosa : Magosa Kalesi, Lala Mustafa Paşa Camisi, Namık Kemal Zindanı ve 

Müzesi, Ticaret Limanı, Saint Nicolas. Ticaret, turizm ve üniversite beldesidir.

8. Kapalı olan Maraş şehri, hayalet şehir konumunda duruyor.

9. Osmanlı Padişahı II. Selim’in Başkumandanı Kara Mustafa Paşa, 50 bin şe-

hit vererek Kıbrıs’ı fethetmiştir. Bugünkü Kıbrıs Türklerinin ataları, Kıbrıs’ın 

fethinden sonra Kıbrıs’ta kalmayı kabul eden 30.000 asker ile Anadolu’dan 

gelen 28.600 Türk’tür. O zaman Kıbrıs’ta 150.000 kadar da yerli halk vardı.

10. İngilizler Kıbrıs’a ‘’ Ortadoğu’nun Anahtarı ‘’ gözüyle bakıyorlar. Kıbrıs Türk-

leri Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralanmasından bu yana 100 yıl süren acı ve şeref 

dolu bir mücadele döneminden sonra hak ettikleri özgürlüğe 1974 Kıbrıs 

Barış Harekâtıyla kavuşmuşlardır. Şu an Kıbrıs’ta 10 bin civarında İngiliz aile 

yaşamaktadır. Lefkoşa’da İngiliz Hastanesi vardır.  

11. KKTC’ni Türkiye’den başka tanıyan  ülke yok. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Av-

rupa Birliği üyesi olduğu için AB ülkelerine rahatça girip çıkmaktadır. Kıbrıs 

Türkleri kimlikleriyle Avrupa Birliği ülkelerinde rahatça gezebilmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliğine girdiği zaman otomatik olarak Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ de Avrupa Birliğine girmiş olacaktır. 

Ekim 2013 KIBRIS
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BİLGE CEVAPLAR

1. Bir düşünüre sormuşlar, "servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden 

bu kadar fakirsiniz?"

"Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan" cevabını vermiş.

2. Sinoplu Filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka 

hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekil-

medikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa ,  

"Ben bir serserinin önünde kenara çekilmem" der. Diyojen, kenara çekile-

rek gayet sakin, ‘’ Ben  kenara çekilebilirim‘’ cevabını verir.

3. Eflatun, talebelerinden birini kumar oynarken yakalamış ve şiddetle azar-

lamış. Talebesi, "iyi ama ben çok az bir paraya oynuyordum" diye itiraz 

edecek olunca, Eflatun cevap vermiş: ‘’ Ben seni kaybettiğin para için değil, 

kaybettiğin zaman için azarlıyorum ‘’.

4. Sokrates’e eşi verip veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. Bakmış kocası tepki 

göstermiyor, bir kova suyu alıp başından aşağı boşaltmış. Sokrates, gayet 

sakin, "Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak bekliyordum" demiş.

5. Bir bilge kişi, yaşlandığı için kendini yormamasını ve istirahat etmesini is-

teyenlere şu cevabı vermiş: "Eğer bir yarışa katılmış olsaydınız, hedefinize 

yaklaştığınızda yavaşlar mıydınız?"

6. Mehmet Akif Ersoy’u bir toplantıda aşağılamak isteyen biri "Affedersiniz, 

siz baytar mısınız?" diye sorar. Mehmet Akif Ersoy istifini bozmadan cevap 

verir. "Evet bir yeriniz mi ağrıyordu?"

7. Yavuz Sultan Selim, bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin 

yapılacağı ülkeyi sormuş, Yavuz ona, ‘’Sen sır saklamasını bilir misin?” diye 

sormuş. Vezir, “Evet hünkârım, bilirim” dediğinde, Yavuz cevabı yapıştır-

mış. “İyi, ben de bilirim.”
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8. Amerikalı iş adamı, Çinliyle alay ederek sormuş, “Mezarlarınıza koyduğu-

nuz pirinçleri ölüleriniz ne zaman yiyecek?” Çinli, başını kaldırmadan cevap 

vermiş, “Sizin ölüleriniz koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman” (Daha çok 

Japonlar için söylenir).

9. İncili Çavuş, Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralına gönderildiğinde, elbise-

lerinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral bunları görünce dayanamayıp, 

"Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı?" diye alay edince. 

İnci Çavuş: "Osmanlılar adama göre adam gönderirler, beni de sana gön-

dermelerinin hikmeti bu olsa gerek" cevabını vermiş.   

10. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Necran Hıristiyanları ile “Mübadele” et-

miştir. Bir konuda  (Hıristiyanların Hz. İsa’nın Allah olması gerekir iddiası 

üzerine) haklı olanın ortaya çıkması için usulünce lanetleşmiştir. Sana ge-

rekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, 

de ki: “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı ça-

ğıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah’ın 

lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım Allah’ın lanetini.” 

Hıristiyanlar bunu kabul etmemişlerdir.
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HANGİ İNSAN NE EDER

1. Aciz insan Şikayet eder.

2. Asil insan İdare eder.

3. Alçakgönüllü insan Affeder.

4. Alim insan İlim eder.

5. Akıllı insan İdrak eder. 

6. Ahlaklı insan Edep eder.

7. Adaletli insan Adil eder.

8. Alçak insan İftira eder.

9. Aptal insan Hata eder.

10. Basit insan Rezil eder.

11. Bölücü insan Ayırt eder.

12. Bağımsız insan Özgür eder.

13. Barışçıl insan Eşit eder.

14. Bilimsel insan Buluş eder.

15. Büyük insan Saygı eder.

16. Barışık insan Hamd eder.

17. Bencil insan Cimrilik eder.

18. Barbar insan Yok eder.

19. Cahil insan Deli eder.

20. Canlı insan Diri eder.

21. Cömert insan Ağa eder.

22. Çalışkan insan Mülk eder.

23. Hırsız insan Rezillik eder.

24. Çağdaş insan Medeni eder.

25. Seviyesiz insan Çukur eder.
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26. Çoşkulu insan Pozitif eder.

27. Centilmen insan Zerafet eder.

28. Dürüst insan Güven eder.  

29. Düşünen insan Fikir eder.

30. Devrimci insan İnkılap eder.

31. Dost insan Zirve eder.

32. Dengeli insan Mizan eder.

33. Dualı insan Yücelik eder.

34. Dertleşen insan Derman eder.

35. Doğal insan Samimi eder.

36. Eğitimli insan Bilgili eder. 

37. Erdemli insan Cömert eder.

38. Evrensel insan Hümanist eder.

39. Eşşiz insan Lider eder.

40. Emin insan Sadakat eder.

41. Gülen insan Mutlu eder.

42. Güvenilir insan Emanet eder.

43. Günahsız insan Masum eder.

44. Güçlü insan İnfak eder.

45. Günahkar insan Kötü eder.

46. Hain insan Mahf eder. 

47. Haksız insan Rüşvet eder.

48. Huzurlu insan Liman eder.

49. Hoşgörülü insan Alçakgönüllü eder.

50. Hakkaniyetli insan Adalet eder.
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51. Hediyeleşen insan Dost eder.

52. Hekim insan Şifa eder.

53. Hikmetli insan Söz eder.

54. Hakem insan Tarafsızlık eder.

55. İffetsiz insan Zina eder.

56. İnanmayan insan İnkar eder.

57. İşiten insan İman eder.

58. İyi insan Salihamel eder.

59. İstişareli insan Yönetim eder.

60. İstikrarlı insan Disiplin eder.

61. İstikametli insan Hedef eder.

62. Kentli insan Düzen eder.

63. Kardeş insan Eşitlik eder.

64. Kötü insan Hiyanet eder.

65. Kararlı insan İtaat eder.

66. Koruyan insan Kalkan eder.

67. Korkak insan Zayıf eder.

68. Kazandıran insan Cennet eder.

69. Kaybettiren insan Cehennem eder.

70. Lider insan Can eder.

71. Kindar insan Nefret eder.

72. Kamil insan İrşad eder.

73. Küfreden insan Azab eder.

74. Merhametli insan Vicdan eder.

75. Münafık insan Riya eder.
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76. Mert insan Yürekli eder.

77. Mutlu insan Huzur eder.

78. Namazlı insan Nur eder.

79. Namert insan Yalan eder.

80. Nankör insan Pişman eder.

81. Resül insan İnsan eder.

82. Peygamber insan Varlık eder.

83. Karizmatik insan Önderlik eder.

84. Okuyan insan Aydın eder.

85. Oruçlu insan Sabır eder.

86. Öncü insan Seçkin eder.

87. Opsiyonlu insan Rahat eder.

88. Paylaşan insan Ortak eder.

89. Pozitif insan Enerji eder.

90. Misyonlu insan Görev eder.

91. Sabırlı insan Azim eder.

92. Sevgili insan Aşık eder.

93. Şefkatli insan Şükür eder.

94. Şükürsüz insan Beddua eder.

95. Sıkıntılı insan Karamsar eder.

96. Saf insan Kayıp eder.

97. Şeytan insan Kuruntu eder.

98. Sanatçı insan Eser eder.

99. Sosyal insan Entelektüel eder.

100. Sorumlu insan Güçlü eder.
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101. Tembel insan Zarar eder.

102. Temiz insan Pak eder.

103. Tapılan insan Şirk eder.

104. Tevhidli insan Birlik eder.

105. Tutarlı insan Onur eder.

106. Üzen insan Mobbing eder.

107. Umutlu insan Gelecek eder.

108. Üretken insan Fayda eder.

109. Vefalı insan Yardım eder.

110. Veren insan Çok eder.

111. Milliyetçi insan Ulus eder.

112. Vizyonlu insan Öngörü eder.

113. Yüce insan Var eder.

114. Yaşayan insan Genç eder.

115. Yazan insan Eser eder.

116. Yeten insan Bol eder.

117. Zalim insan Zulüm eder.

118. Zeki insan Aydınlık eder.

119. Zayıf insan İsyan eder.

120. Zirveli insan Amaç eder.

121. Zekatlı insan Bereket eder.

122. Zengin insan Kanaat eder.

123. Fakir insan İhtiyaç eder.
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TAM YAŞAMI UZATMANIN SIRLARI

1. Eve bağlı yaşamak.

2. Çocuk sahibi olmak.

3. Çevresine sahip çıkmak.

4. Kendini sevecek kadar özsaygı.

5. Muhtaç olanlara verecek kadar iyilik duygusu.

6. Meşguliyeti dolduracak iş.

7. Temel ihtiyaçlara yetecek zenginlik.

8. Sorunları çözecek kadar yaratıcılık.

9. Zorluklarla yüz yüze gelecek kadar cesaret.

10. Hayatı iyi yaşayacak kadar sağlık.

11. Genetik mirasa uygun yaşam.

12. Ruh beden işbirliğini sağlamak.

13. Düzenli egzersiz, hareket etmek.

14.  Yeterli ve dengeli beslenmek.

15. Uykudan taviz vermemek.

16. Kirli hava, sigara, libidoyu öldürüyor, aynı zamanda kanser yapıyor.

17. Alkol, içkiler libidoyu öldürüyor, aynı zamanda kanser yapıyor.

18. Stres kontrol altında tutulmalıdır.

19. Trafikte çok zaman geçirilmemelidir.

20. Depresyondan uzak durulmalıdır.

21. Samimiyseniz uzun yaşıyorsunuz.

22. İyimserseniz uzun yaşıyorsunuz.

23. Hoşgörülüyseniz uzun yaşıyorsunuz.

24. Yaratıcıysanız uzun yaşıyorsunuz.

25. Düşman olmuyorsanız uzun yaşıyorsanız.
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26. Akşam yemeğini erken yiyin.

27. Zeytinyağı kullanın.

28. Hayvansal tereyağı kullanın.

29. Kuzu eti, kırmızı et, kansızlık için.

30. Keçi sütü, yoğurt.

31. Fasulye, mercimek.

32. Kepekli ekmek, tam buğday ekmek.

33. Nar, elma, üzüm.

34. Ceviz, badem, fındık.

35. Çay, ayran.

36. 40 yaşından sonra her yıl 150 gr. kas kayboluyor.

37. Yaş, ilerledikçe kas dokusu yerine yağ dokusu alıyor, metabolizma yavaşlıyor.

38. Yaş ilerledikçe beyinde inceliyor, yaşlanıyor, unutkanlıklar başlıyor.

39. Yıllık sağlık kontrollerini yaptırmak gerekiyor.

40. Sabah kahvaltısını güçlü yapmak.

41. Alkali oranı, minerali yüksek su içmek.

42. Şeker fazlası obezite, kronik hastalıklar yapıyor.

43. Kilo kontrolü yapmak, formda kalmak.

44. Kötü düşünceleri atmak, kötümser insanlardan uzaklaşmak.

45. Olumlu, iyimser biri olmak, huzura yaslanmak.

46. Sağlıklı ve içten dostluklar geliştirmek.

47. Sürekli okumak, yazmak.

48. İbadetlerden zevk almak.

49. İyi bir yarını bekleyecek kadar umut duygusu beslemek.

50. Sahip olunanlar için Allah’a şükran duygusu…
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NAMAZIN SAĞLIK FAYDALARI

1. Namaz ilk insandan, ilk peygamberden beri var olan bir ibadettir. Tüm se-

mavi dinlerde namaz vardır.

2. Namazdan önce alınan abdest, vücuttaki fazla elektrik yükünü atar, gergin-

liği kaldırır, temizlik getirir.

3. Namaz ömrünün sonuna kadar farzdır. Ömrünün sonuna kadar kaç jimnas-

tikçi beden eğitimi hareketlerini sürdürür.

4. Namazda yapılan hareketler hafif olduğundan kalbi yormaz ve günün deği-

şik saatlerinde kılındığı için insanı devamlı zinde tutar.

5. Namazda yapılan secde ile birlikte topraklama yapılmış olur ve statik elekt-

rik boşalır.

6. Namazda ayakta durma, rükû etme, secde etme sağa ve sola selam verme 

her gün, günde beş vakit yüzlerce kez tekrarlanmaktadır.

7. Namazı camide kılan bir insan, evden camiye yürüyüşü de kattığınızda her 

vakit bir saate yakın spor yapmış olmaktadır.

8. Namazda Fatiha Suresi başta olmak üzere okunan süreler, ayetler ve zikir-

ler insanı ruhsal olarak da sağlıklı kılmaktadır.

9. Namaza giden bir insan, diğer insanlarla birlikte namaz kılarak, konuşarak, 

dertleşerek sosyalleşmektedir.

10. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık tanımında, namaz ibadetinden yararlan-

maktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlık tanımı: İnsanın bedenen, ruhen, sosyal 

ve çevre yönünden tam iyilik halinde olması.

11. Namazda insanın en şerefli yeri olan alnı, Allah’ın huzurunda Allah için sec-

deye gelmektedir.

12. Namazda yapılan secde sayesinde beynin ön lobuna  daha fazla kan git-

mektedir ve bu şekilde hafıza bozuklukları daha az görülmektedir.
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13. Namaz kılanların gözleri günde 100 defa yere eğildiklerinden daha kuvvetli 

kan dolaşımına sebep olmaktadır. Göz tansiyonunda artma olmaz ve ön ka-

maradaki sıvının devamlı değişmesi temin edilmiş olur. Glokom ve benzeri 

göz hastalıkları namaz kılanlarda daha az gözükür.

14. Namaz kılan insanların, kalça, diz, ayak bileği, kol omuzu, dirsek, el bileği 

eklemleri devamlı işleyen bir makine gibi çalışır. Romatizma hastalıkların-

dan, dejeneratif hastalıklardan uzak olurlar.     

15. Namaz dışında hiçbir hareket rejimi eklemlere böyle bir sağlık sağlamaz. 

Eklemler yıpranmışlıklarını giderip, tam sağlıklarına kavuşurlar.

16. Namaz kılan, secde yerine baktığında göz mercekleri dinlenmektedir. Göz 

merceklerinin dinlenebildiği en rahat mesafe bir buçuk metreye bakmaktadır. 

Göz merceklerimiz ancak kasılmadan bu mesafeyi gördüğü zaman rahatlar.

17. Secde halinde bir insanın yedi organının yere yaklaşması boşaltımı hızlan-

dırır ve insana iyi gelir.

18. Namazda secde halindeyken alnın yere değmesiyle vücuttaki elektroman-

yetik yük dışarıya boşaltılır.

19. Namazın bel fıtığı, boyun fıtığı risklerini de azalttığı gözlenmektedir. 

20. Namaz şükür ve dua boyutunu da insana yaşatarak rahat ettirmektedir.

21. Namaz emekli olmuş insanların ölene kadar bir meşguliyet oluşturmakta-

dır. Bir işe yaradıkları duygusunu yaşatmaktadır.

22. Namazlardan özellikle sabah namazı, insanın üzerine güneş doğmadan 

kalkmasını ve gününün nasıl verimli geçmesini sağlamaktadır.

23. Namazlardan Cuma Namazı toplumların sorunlarının konuşulduğu yerler 

olmalıdır.

24. Namazlardan ‘’ Bayram Namazı ‘’ küskünlüklerin ortadan kalktığı bayram 

anlarıdır.

25. Namaz, dinin temel direğidir. Her şartta namaz kılınır.
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HAYATTAN ACI ÇEKMEK VE KORKMAK

1. Dozunda acı ve korku çekmek hayata  güzel tatlar katar.

2. Çektiğimiz acılar sürekli olarak bizde kalmazlar, misafir gelirler ve giderler.

3. Acılardan, sıkıntılardan sonra bir rahatlama bizi bekler, gevşeriz ve huzur 

dolarız.

4. Acılar ne kadar büyük olursa olsun, onlardan mutlaka kurtulabiliriz buna 

tam inanmalıyız.

5. Acılar yaşam boyu bizimle yaşayacak düşüncesi doğru değildir, acılar gel-

diği gibi gidecektir.

6. Dozunda korku da hayata en güzel tatlar katar. Acı ve sıkıntı çekmek, zor-

luklara sabır ve direnci arttırır, daha kararlı ve isabetli olmayı, daha dengeli 

ve düzeyli kaliteli bir hayat sürmeyi sağlar.

7. Elimizden geleni yapmalıyız, bunun korkusunu yaşamalıyız.

8. Hayatta başarılı olmalıyız, hayatta başarı Allah’ın rızasını kazanmakla eş an-

lamlıdır, bu başarıyı elde etmek için korku düşüncemiz olmalıdır.

9. Toplumdaki görevinizi yapmak, sorumluluk duygusu taşımak dozunda kor-

kuyla olur, kaybetseniz dahi aslında siz kazanmış olursunuz.

10. Asıl korku, her saniyenizi gören, yazdıran şah damarından daha yakın olan 

Allah’a bu saniyelerin hesabını vermektir.

11. Aklına, gönlüne, ahlakına uygun yaptığın her işin hesabını Allah’a daha ko-

lay verirsin, o zaman korkuların daha az olur.

12. Kul hakkı yemediğinde, kamu malı çalmadığında korkuların daha az olur.

13. Dünyada acı çekmeyen, korkmayan hiçbir insan yoktur.

14. İnanan insanlar acılarında isyan etmezler.

15. İnanan insanlar acılarında sabır gösterirler.

16. İnanan insanlar acılarında bir hayır vardır derler. Allah’ın imtihanı olarak 

görürler.
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17. İnanan insanlar Allah’a teslimiyet ve rıza ile acılarını hafifletirler.

18. İnanan insanlar acılara da, korkulara da şükrederler.

19.  İyi ahlaklı insanların özelliği, acı karşısında kötü ahlaklı insanlar gibi haram-

lara sapmamasıdır.

20. İyi ahlaklı insanlar acıları doğru olan, helal olan yöntemlerle yenerler.

21. İyi ahlaklı insanlar dünya boyutunun imtihan olduğunu bilirler.

22. İyi ahlaklı insanlar dünyadaki acılardan güzel neticeler çıkarırlar.

23. İyi ahlaklı insanlar ebedi yaşamın kazanılmasının dünyadaki yaşamın kaza-

nılmasıyla gerçekleştiğine inanırlar.   

24. Acıları kötülük ile aynı anlamda ifadelendirmemeliyiz.

25. Acılar kişiyi hayata bağlayan birer manevi iptirler.

26. İnsanın ruh dünyası ve psikolojisi acılar ile gelişir ve olgunlaşır.

27. Yaşanmamış acı öğrenilmeyen bir konudur.

28. Hiç acı yaşamamış birisi, manen çok zayıf bir durumdadır.

29. Acı veren hastalıklardan, zulümlerden, afetlerden; inançla, sabırla, sebatla, 

sevgiyle, ibadetle, korkuyla baş edebiliriz.

30. Acı ve korku Allah’a tam inanmış insanlara bayram gibi gelir, bayram gibi 

gider.
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LİDER Mİ? SOSYOPAT MI? 

1. Lider, nesiller üstü mesajı olacak, genciyle yaşlısını bir araya getirendir. Tek-

nede birlikte yol almamıza izin verendir.

2. Lider, cinsiyetler üstü olacak, kadınla erkeği eşit olarak omuz omuza yürü-

tendir. Daha fazla özgürleşecekleri platformlar sağlayandır.

3. Lider, sınıflar üstüdür, zenginle yoksulu dengeleyecek, rızıkta eşit konuma 

getirendir. Beklenti içinde olmadan başkalarının refahını yükseltendir.

4. Lider, mahalle baskılarının üstü olup, en ateistiyle, en dindarını yan yana 

oturtandır. 

5. Lider, karakterler üstü olarak, en marjinaliyle, en klasiğini de bir araya ge-

tirendir.

6. Lider, şöhretler üstüdür, en tanınmışlarla en tanınmamışları el ele tutuşturandır.

7. Lider, partiler üstüdür, farklı parti mensuplarını aynı üst idealde toplayandır.

8. Lider, görüşler üstüdür, evrensel görüşleri yakalayandır. İmkânları olanlar 

yapabilir, inancı olan liderler imkânları olmasa da yapabilendir.   

9. Lider, meslekler üstü olarak, meslek şovenizmini ortadan kaldırandır.

10. Lider, makamlar üstüdür, amir ile memuru üst ile astı hiyerarşisini bozma-

dan ahenkle çalıştırandır. 

11. Lider, kültürler üstüdür, şehirli ile taşralıyı bir potada eritendir.

12. Lider, sanatlar üstü olarak hangi sanatı yaparsan yap saygı duyandır.

13. Lider, ırklar üstüdür, hiçbir ırkın diğer ırka üstünlüğü olmadığını yaşatandır.

14. Lider, takımlar üstüdür, isteyen istediği takımı tutar holiganlık yaptırma-

yandır.

15. Lider, zevkler üstüdür, zarar vermeden isteyen istediği hobiyi yapabilir, is-

tediği şekilde zevk alabilmesini sağlayandır.
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16. Lider, insanların yaşam tarzlarına karışmayandır.

17. Lider, insanların inançlarına karışmayandır.

18. Lider; sözü geçen, aşırı olmayan, özenilmiş, azimli, bağışlayan, başarılı 

olandır.

19. Lider; tek Allah’a inanan, zamanı tayin edebilen, üstün gelebilen, yüceltil-

miş, sevindirici haber veren, yenileyici olandır.

20. Lider; tecrübe edilmiş, tedbirli, kuvvetlendiren, ayırabilen, düşünen, sıkıntı 

giderendir.

21. Lider; hazır olan, heybetli, ikram eden, iltifat eden, iyiyi kötüden ayıran, 

güzel yüzlü olandır.  

22. Lider; empati kuran, aydın, kültürlü, diğerlerinden ayrı, üstün tutulandır.

23. Lider; insanlara üst perdeden konuşmaz, insanları azarlamaz, racon kesmez.

24. Lider; gerici, gelenekçi, töreci değildir. Değişmeye ve gelişmeye karşı çıkmaz.

25. Lider; yenilikçi, reformcudur. Toplumsal sorunlara ve toplumun gelişme-

sine duyarlıdırlar.Kendinden sonra en az yüzyıl daha etkili olan filozof in-

sanlardır.

26. Lider; insanların nasıl düşüneceklerine karışmaz.

27. Lider; insanların nasıl giyineceklerine karışmaz.

28. Lider; insanların nasıl konuşacaklarına karışmaz.

29. Lider; insanların nasıl yiyip içeceklerine karışmaz.

30. Lider; insanların nasıl yaşayacaklarına karışmaz.

31. Lider; hak arayanları rencide etmez.

32. Lider; bin türlü anlayış olduğunu bilir.

33. Lider;bin türlü doğru yaklaşımlar olacağını bilir.
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34. Lider; bin türlü rengin olacağını bilir.

35. Lider; bin türlü çizginin olacağını bilir.

36. Lider; bin türlü eğlence biçiminin olacağını bilir.

37. Lider; bin türlü inanış olacağını bilir.

38. Lider; bin türlü kıyafet tarzı olacağını bilir.

39. Lider; bin türlü tarih algısı olacağını bilir.

40. Lider; insanların sevdiklerine saygı gösterir.

41. Lider; dozunda deha olmalıdır. 

42. Lider; dozunda ahlak filozofu olmalıdır. 

43. Lider; dozunda medeniyet düzenleyicisi olmalıdır.

44. Lider; dozunda ülkesinin fatihi olmalıdır. 

45. Lider; dozunda sosyal mühendis olmalıdır. 

46. Lider; dozunda sağlık doktoru olmalıdır. 

47. Lider; dozunda din âlimi olmalıdır. 

48. Lider; dozunda tarih bilgini olmalıdır. 

49. Lider; dozunda iletişim uzmanı olmalıdır. 

50. Lider; dozunda yaşam koçu olmalıdır. 
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DİK DURULACAK DURUMLAR

1. Sizi aşağıladıklarında, alay ettiklerinde dik duracaksınız.

2. Dünya görüşünüzü beğenmediklerinde dik duracaksınız.

3. Eğitiminizi küçümsediklerinde, ailenizi basit gördüklerinde dik duracaksınız.

4. Ekonominizi beğenmediklerinde dik duracaksın.

5. Irkınızı, dininizi sevmediklerinde dik duracaksın.

6. Önünüzü kesmeye çalıştıklarında dik duracaksın.

7. Sizi muktedir yapmadıklarında dik duracaksın.

8. Yaşam haklarınızı kısıtladıklarında dik duracaksın.

9. Sizi tehdit ettiklerinde dik duracaksın.

10. Yediğine, içtiğine, giyimine karıştıklarında dik duracaksın.

11. Özgürlüğünüz engellendiğinde dik duracaksın.

12. Barış içinde yaşamanıza engel olduklarında dik duracaksın.

13. İstikbalinizi kapattıklarında dik duracaksın.

14. Seni dinlemediklerinde, sana kulak vermediklerinde dik duracaksın.

15. Tahammülsüzlük sergilediklerinde dik duracaksın.

16. Dik durmak için hedefin olmalıdır.

17. Dik durmak için istikrarın olmalıdır.

18. Dik durmak için istikametin olmalıdır.

19. Dik durmak için İnancın olmalıdır.

20. Dik durmak için işlerin istişareli olmalıdır.

21. Kadın erkek herkesi eşit görürsen dik durursun.

22. Her insanın temel ihtiyaçlarda eşit olduğunda dik durursun.

23. Korku ve umut içerisinde yaşadığında dik durursun.

24. Dünyaya gelmek de, dünya da kalmakta elimizde değil bunun bilincinde 

olduğunda dik durursun.

25. Allah’a inancın tam, dünyada tam yaşamayı programına aldığında dik du-

rursun. 
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YAŞLILIK BANKA GİBİDİR

1. Hayat yolunda yatırdıklarınızı daha sonra çekersiniz.

2. Hatıralar banka hesabında yatırılmış mutluluklardır.

3. Alan el değil, veren el olunuz.

4. Hep daha fazlasını veriniz.

5. Basit yaşarsınız.

6. Allah’ın her gününe şükrederek uyanırsınız.

7. Her gün yaşamanın bir hediye olduğunu düşünürsünüz.

8. Zihninizdeki her şeyi seversiniz

9. Yaşamdaki iyilikleriniz size huzur ve mutluluk olarak döner.

10. İyi ki sevmişim dersiniz.

11. İyi ki ahlaklı yaşamışım dersiniz.

12. İyi ki çok yönlü koşturmuşum dersiniz.

13. Ailem, akrabalarım iyi ki var.

14. Arkadaşlarım, dostlarım iyi ki var.

15. Mesleğim iyi ki olmuş, dünya görüşüm olmuş. 
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HİNT MİTOLOJİSİNDE KADIN - ERKEK

Tanrı kadını şöyle yarattı: Tanrı erkeği şöyle yarattı:

1- Yaprağın hafifliğini, 1- Kaplumbağanın yavaşlığını,

2- Ceylanın bakışını, 2- Boğanın bakışını,

3- Güneş ışığının kıvancını, 3- Fırtına bulutların kasvetini,

4- Sisin gözyaşını aldı… 4- Tilkinin kurnazlığını aldı…

5- Rüzgarın kararsızlığını, 5- Sülüğün yapışkanlığını,

6- Tavşanın ürkekliğini buna ekledi… 6- Kedinin yaramazlığını,

7- Balın tadını, 7- Hindinin kabarışını onlara ekledi,

8- Ateşin yakıcılığını, 8- Ayının kabalığını,

9- Saksağanın gevezeliğini, 9- Bukelemunun şıpsevdiliğini,

10- Kumrunun sevgisini kattı, 10- Sivrisineğin vızıltısını kattı,

11- Bütün bunları eritti, 11- Bütün bunları eritti,

12- Ve kadını yarattı… 12- Ve erkeği yarattı…

13- Yarattığı kadını erkeğe armağan etti, 13-
Yarattığı erkeği kadına armağan 
etti,

14-
Sonra da yarattığı erkeği, adam 
etmesi için kadına verdi…

14-
Sonra da yarattığı erkeği, adam 
etmesi için kadına verdi…
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KADIN – ERKEK İLİŞKİLERİ

1. Kadın, erkeği dünyada mutlu veya mutsuz eden en önemli unsurdur.

2. Kadın, erkeği zirveye çıkarma gücü verir.

3. Kadın, erkeği yerin dibine geçirme gücü de vardır.

4. Erkek kadını hep kaybetme kâbusu yaşar, kadın o kadar fazla yaşamaz.

5. Ayrılmalarda kadın daha cesur davranmaktadır.

6. Erkek, kadına göre daha çok aldatmaktadır.

7. Erkek kadından ayrılmak istemez ama ayrılmayı gerektiren şeyleri yapar.

8. Kadın- erkek ilişkilerinde bitmemek üzere kurulmuş olan şey aşk’tır.

9. Aşk, ölünceye kadar bitmeyecek gibi yaşanabilir.

10. Kadınlar menapozdan itibaren korkuyla karışık bir telaş yaşayabilirler.

11. Kadınlar yaşlanınca ruhen ve bedenen bir emeklilik hayatına alışıyor, er-

keklerde pek öyle olmuyor.

12. Yaşlanınca erkekler daha çok kompleks yaşıyorlar, bunu söylemiyorlar.

13. Kusursuz ve güzel kadınlar erkeği korkutuyor.

14. Kadın – erkek kafalarında efsaneler yaratarak âşık olabiliyorlar.

15. Kırklı yaşlar kadınların en güzel olduğu yaşlardır.

16. Bir erkeğin başına gelebilecek en büyük felaket, kırklı yaşlarda bir kadın 

tarafından terk edilmektir.

17. Bir erkek ve bir kadının birbirlerinin şah damarlarından geçmesi çok güzeldir.

18. Erkeklerin % 90’ı zayıf kadınları sevmez.

19. Erkekler, kadınları çoğunlukla 42 bedende güzel buluyor.

20. Kadın ve erkek arasındaki ilişki, koza ilişkisidir.

21. Kadın, erkek birbirlerini küçük şeyler için yargılamamalıdır.
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22. Yargılamalar büyük günahlar için yapılmalıdır.

23. Kıskançlığı yargılamamak gerekir.

24. Kadın – erkek suçluluk duygusundan arınmalıdır.

25. Kadın – erkek kendi kendini yargılamamalıdır.

26. Her yaş döneminde kadın da, erkek de güzel olabilir.

27. Her yaş döneminde kadın da, erkek de kendileriyle barışık olmalıdır.

28. Şu an tıbben kadın – erkek en fazla 125 yaşına kadar yaşayabilmektedir.

29. Her yaş döneminin kadın – erkek bilincinde olmalıdır.

30. Kadın – erkek farkındalıkları olmalıdır.

31. Kadın – erkek kendisini keşfetmeye ihtiyaçları vardır.

32. Kadın –erkek düşüncelerini birbirlerine rahatça söyleyebilmelidir.

33. Kadın – erkek düşündükleri şeyleri yaşayabilmelidir.

34. Kimseye zararı olmayan eylemler yapılabilmeli.

35. Kadın – erkek birlikte bütünleşebilmeli.

36. Kadın – erkek sınırlarının farkında olmalı.

37. Küçük kusurları işlemekten korkmamalı.

38. Büyük kötülüklerden kadın da erkek de sakınmalıdır.

39. Kadın – erkek birlikte uçmalı.

40. Kadın – erkek birlikte tam yaşamalı…
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HAYVANLAR VE İNSANLARA NE DERİZ?

1. Erken yatan insana,    Tavuk  - 

2. Geç yatan insana,   Gecekuşu

3. Ders çalışan insana,   İnek  

4. Geç anlayan insana,   Öküz  

5. İnatçı olan insana,   Keçi  

6. Kadının irisi insana,   At  

7. Erkeğin irisi insana,   Ayı  

8. İtiraz etmeyen insana,   Koyun 

9. Kurnaz insana,    Tilki

10. Başarılı insana,    Aslan

11. Çok yemek yiyen insana,   Fil

12. İşinin ustası insana,   Kurt

13. Boş boş bakan insana,   Angut

14. Komik insana,    Maymun

15. Güzel sesli insana,   Bülbül

16. Çalışkan olan insana,   Arı

17. Yavaş olan insana,   Kaplumbağa

18. Hızlı koşan insana,   Tazı

19. Koordineli (imece) çalışan insana,   Karınca

20. Tembellik eden insana,   Ağustos Böceği

21. Hiç kıskanmayan insana,   Domuz

22. Hain olan insana,   Hınzır

23. Kural tanımayan insana,   Çakal
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24. Halim selim insana,   Kuzu

25. Arsız insana,    Çıyan

26. Yiğit, delikanlı insana,   Koç

27. Çok güçlü insana,   Boğa

28. Aşağılık davranan insana,   Yavşak (Bit yavrusu)

29. Aşırı çalıştırılan insana,   Eşek

30. Sinsi insana,    Yılan

31. Gizli işlerle uğraşan insana,  Köstebek

32. Ahlaksız olarak bilinen insana,  Mikrop   

33. İnce ve narin insana,   Kelebek

34. Çabuk gidip gelen insana,   Kuş

35. Çok dayanıklı olan insana,   Katır

36. Gereksiz yılışan insana,   Sülük

37. Kaba ve yüksek sesle konuşan insana, Merkep

38. Ekibini idare eden insana,   Horoz

39. Gözden kaçırmayan insana,  Şahin

40. Tek başına uçana,   Kartal
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İLAÇ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1. Reçetenizdeki ilacın aç mı tok mu yoksa yemekle birlikte mi yutulacağını 

öğrenin.

2. İlacınızı bir bardak sıcak ve çok soğuk olmayan su ile içmeye dikkat edin.

3. Her ilacı orijinal kutusunda muhafaza edin, başka kutulardaki ilaçlarla ka-

rıştırmayın.

4. İlaçların son kullanma tarihine bakmadan kullanmayın. İlacın üretim tarihi-

ne yakın olması tercih nedeni olmalıdır.

5. Her ilacı saklama derecesinde muhafaza edin. Çok soğuk veya sıcakta ilaç-

lar bozulur. 

6. Üzerinden bir yıl geçmiş açılmış şurupları, altı ay geçmiş açılmış göz damla-

larını kullanmamanız daha doğru olur.

7. İlaçlarınızı çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

8. İlaç kullanırken kesinlikle alkol almayın.

9. İlaçlarınızı çay, kahve ve benzeri sıcak içeceklerle yutmayın. Yutulması ge-

reken ilaçları kesinlikle ağız içinde eriterek içmeyin.

10. Birkaç ilacı aynı anda kullanıyorsanız, listeleyin doktorunuza gösterin.

11. İlaçları sadece eczanelerden doktor reçetesiyle alın. İnternetten ezbere 

ilaç almayın.

12. Destekleyici ilaçları da doktor reçetesiyle sadece eczanelerden alın. Bitki-

sel droglar mümkünse tek karışım olarak kullanılmalıdır.

13. Yeni bir ilaca başladığınızda, önce kullandığınız ilaçlarla reaksiyona girip 

girmeyeceğini doktorunuzdan öğrenin.

14. İlaçları belirtilen doz ve sürelerde kullanın, bunu aşarsanız ilaç zehir konu-

muna geçer.
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15. İlaçları mümkün olduğu kadar aynı saatlerde alın. Saatini kaçırırsanız etkili olmaz.

16. Reçeteli hiçbir ilacı doktorunuz yazmadan kullanmayın.

17. Başkalarının kullandığı ilaçları, onların önerisiyle kullanmayın. İlaç içtikten 

sonra hemen uyumamak gerekir.

18. Bitkisel hapları doğaldır, zararsızdır sanmayın, Sağlık Bakanlığı laboratuvar-

larından onay almışları kullanın.

19. Bitkisel hapları da doktor önerisiyle kullanın. Hastalıklarda destekleyici un-

sur olduklarını unutmayın.

20. Vitamin ve benzeri takviye hapların diğer ilaçlarla etkileşimde olduklarını 

bilelim.

21. Çocuklar sık hastalandıklarından dolayı çok ilaç kullandıklarından, ilaçlar-

dan daha fazla zarar görebilirler.

22. Yaşlılarda kronik rahatsızlıklarından dolayı çok ilaç kullandıklarından, ilaç-

lardan daha fazla zarar görebilirler.

23. İlaçlara karşı alerjiniz var mı araştırıp, öğrenin. Her doktora gittiğinizde 

alerjinizi söyleyin.

24. İlaçlar hastanın hastalığa, yaşına, kilosuna hastalığına göre ayarlanır, do-

zunda ilacı kullanmak gerekir. Az dozda kullanırsanız faydalı olmaz, çok 

dozda kullanırsanız zararı olur.

25. Kainatta her şeyin bir ölçüsü, mizanı vardır. O ölçüyü her şeyde olduğu gibi 

ilaç kullanımında da kaçırmamak gerekir.
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EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

1. L L L ( Life Long Learning) = Yaşam Boyu Öğrenmek

2. Öğrenmenin birinci kuralı tevazu’dur.

3. Çiftçi karakterli öğrenme; sabır üzerine kuruludur. Uzun vadede kazanan-

dır.Avcı karakterli öğrenme; birden vurma üzerine kuruludur.

4. İş kazalarının nedenleri: İhmal-Bilgisizlik – Dikkatsizliktir.

5. İş kazalarının nedeni olarak: 

Geri kalmış ülkeler malzemeyi suçluyor.

Gelişmekte olan ülkeler insanı suçluyor.

Gelişmiş ülkeler sistemi suçluyor.

6. Denetim = Değerlendirme

7. İnsan çaresiz bir varlıktır, sürekli öğrenmeye muhtaçtır.

8. İş sağlığı ve güvenliğinin asıl hedefi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 

önlemektir.

9. Eğitim :  

• Etkin (Kurumda bir değişim yapıyor mu?)

• Etkili ( Eğitimin insanlar üzerindeki değişimi)

• Sürdürülebilir ( Eğitim sürdürülebilir olacak)

10. Eğitim  - Training (Androgoji)

Education ( Pedagoji)

18 yaşına kadar olan eğitim: 18 yaşından sonraki eğitim:

• Konu odaklı.  •      İş odaklı.

• Kişisel gelişim.  •      İş gelişme.

• Bilgi.   •     Beceri.

• Teorik bilgiler.  •     Uygulama ağırlıklı.

• Uzun zamana yayılma var. •     Bir zaman sınırlaması var.

• Amaç odaklılık var.  •     Araç odaklılık var.

• Öğretmen odaklı.  •     Rehber odaklı.

• İşsel motivasyon.  •     Dışsal motivasyon. 
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11. Uç bilgiler hatırlanıyor, ya çok üzücü ya da çok mutlu olaylar.

12. Korku ve umut orta beynin görevidir.

13. Bilgililik: Bir şey öğrendiğimizde, beyinde oluşanlardan ortaya çıkar.

Ne öğreneceğim.

Nerede öğreneceğim. 

Bilinçlilik : Niçin öğrenmemiz gerektiğini ortaya çıkarır.

1. Aşama = Bilgisiz ve Bilinçsiz.

2. Aşama = Bilgisiz ama Bilinçli.

3. Aşama = Bilgili ve Bilinçli.

4. Aşama = Bilgili ve Bilinçsiz.  

En kötüsü 4. Aşama, Bilgili ama Bilinçsiz olanlar.

En ideali 3. Aşama, Bilgili ve Bilinçli olmaktır.

Toplumda Bilgili insan çok ama Bilinçsizlerdir. Bilgi var, çöp sokağa atılmaz 

ama atıyoruz, bilinç yok.

İşveren emniyet kemeri takman lazım diyor işçisine, işçinin bilgisi var ama 

bilinçli değil emniyet kemerini takmıyor.

14. Kurum Çalışanlarının Öğrenme Çerçevesi:

• Soru : Neleri öğrenmeye ihtiyaç var, niçin?

• Soru: Nasıl öğrenmeliler ve ne zaman öğrenmeliler?

• Soru: Kazanımların işe transferi nasıl olacak?

‘’ Türk gibi başla, Alman gibi bitir derler.’’

15. Öğrenme Eğrisi

Eğitimde 1. gün herkes dikkatlidir, konulara merak vardır, hızlı bir yükseliş 

gösterir.3.günde düşmeye başlar, burası durgunluk noktasıdır. Kişi öğrenme 

arası veriyorsa, konu değişiyorsa, hoca değişiyorsa tekrar motivasyon yükselir.

16. Hafıza teknikleri kullanılmazsa, öğrenilen bilgilerin % 70- 80’i ilk 24 saat de 

(eğer tekrar edilmezse) unutulur.
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17. Eğitimde Öneriler

• Başlangıç ve bitiş etkisi: Uzunca bir bilginin başı ve sonu hafızada 

daha çok kalır.

• Orta kısımdaki bilgileri hafızada tutabilmek yeniden hatırlayabilmek 

için bir önceki dersin orta kısmına rastlayan bilgilerin bir sonraki der-

sin başında tekrarlanması gerekir.

• Dinlenme aralığı: Uzun zamana yayılmış bilgiler arasında verilecek 

bir dinlenme aralığı verilir. İlginç bilgiler, fıkralar, fikir sorarak, görü-

şün nedir diyerek interaktif hale getirilir dersler.

İlk ve son bilgilere kuvvet etkisi diyoruz, akılda daha çok kalırlar. Baş-

langıçtaki ilk bilgiler % 10, sonraki bilgiler % 10’dur. Ortadaki % 80 

bilgi, ilk 24 saatte tekrar edilmezse daha çok unutulur.

18. Hayal gücü ölürse, insan ölür.

Bilgi de hayalle başlıyor. Kalkınma, icat keşif hep hayalle başlıyor.

19. Alt düzey zihinsel beceriler: Kalem düşündüğünüzde, kalem bilgisinin akla 

gelmesi.

Üst düzey zihinsel beceriler: Kavrama düzeyi devreye giriyor. Kalemi dü-

şündüğünüzde kağıt lazım diyorsunuz, kağıt için orman lazım, ormanları 

korumamız, atmosferin temiz olması lazım diyorsunuz. Analitik düşünme, 

sentez düşünme, yargıda bulunma, değerlendirme…

20. Felsefede Bilimin  Temel Öğeleri:

Hayal – Tasarım – Tanım – Tasnif – Tanzim – Deney – Gözlem – Sonuç – 

Sonuçları analiz.

21. Albert Einstein: Ben beyin gücümü, hayal gücümü daha fazla kullanıyorum. 

Benim beynim sizlerin beyinlerinden fazla değildir.
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22. Durgunlukta insanın motivasyona ihtiyacı vardır. Ya parayla motive eder-

sin, ya da gazını alarak, aslansın, kaplansın diyerek.   

23. 40 dakika çalış, 10 dakika ara ver.

10 dakika öğrenme zamanıdır.

24 dakikalık sistematik tekrar:

 Tekrar Zamanı  Tekrarlama Süresi 

• 10 dakika sonra 10 dakika

• 24 saat sonra 5 dakika

• 1 hafta sonra 3 dakika

• 1 ay sonra 3 dakika

• 6 ay sonra 3 dakika

   Toplam =  24 dakika

Tuttuğunuz notları tekrar edeceksiniz, kitapları tekrar değil.

Not tutmanın önemi anahtar kelimedir. Anahtar kelime üzerinden not tu-

tacağız. Anahtar kelimeyi tekrar edeceğiz.

24. Mutlulukların pik noktası tehlikelidir.Bu noktadan süratli bir düşüş yaşanır.

Dil öğrenmeye başlarsınız, arkası gelmez.Spor yapmaya başlarsınız, arkası 

gelmez.

25. Öğrenmede bir engel nokta da yaşadıklarımız, bilgilerimizdir. Bir şeyi yeni 

öğrenmeye engeldir, ket vurur. Eğitim görenlere arkadaşları, eğitim gördün 

havaya mı girdin, adam mı oldun? diyerek motivasyonunu düşürür. Öğren-

me eğrisi bu şekilde sürekli düşer.

26. Öğrenme: 

• Açık Öğrenme; %10 açık öğrenmeyle öğreniriz. Okul, eğitim, semi-

ner, plan var, amaç var, irade var.

• Kapalı Öğrenme; % 90 kapalı öğrenmeyle öğreniriz. Resmi olmayan 

öğrenmedir. Anne karnında başlar. Ailede öğrendiklerimizdir, sokak-

ta öğrendiklerimizdir. Bilinç dışı öğrendiklerimiz daha çoktur. 
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27. Öğrenmenin Temel Öğeleri

• Kendini tanı

• Bilginin düzeyini tanı

• Stratejilerini tanı

28. Hayatta önceliklerin neler?

- Düşünmeyi öğren…

1. Yapısalcı

2. Gerçekçi

3. Esnek

- Hissetmeyi öğren…

1. Sahip olduğun

2. Sahip olabileceğin

3. Hakkında iyi şeyler

- Yapmayı öğren…

1. Ne yapabilirsin

2. Ne düşünürsün

3. İyi düşün

- Harcamayı öğren…

1. Zaman

2. Para

3. Emek

(Her şeyin fiyatını biliyoruz, değerini bilmiyoruz.)

(Öncelikli şeyler, önemli şeylerin önüne geçer, zamanımız boşa gider.)

- Kurgulamayı öğren…

1. Amaçların

2. Önceliklerin

3. Yelkenlerini aç
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- Tolere etmeyi öğren…

1. Beklemediklerini

2. İstemediklerini

3. Ummadıklarını

4. Öngörmediklerini

- Kabullenmeyi öğren…

1. Seni de değiştirebilir

2. Kendin mi

3. Başkaları veya başka durumlar mı?

- Ağlamayı öğren…

1. Diğer insanların ne hissettiğini

2. Hayatın amacını

3. Hayatın anlamını

- Sevmeyi öğren…

1. Kendini

2. Başkalarını

3. Hayatı

- Sunmayı öğren…

1. Kendi kendini

2. Konseptini

3. Çalışmanı

4. Emeğini 

- Rahatlamayı öğren…

1. Çalışırken

2. Stresliyken

3. Yorulurken
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- Hizmet etmeyi öğren…

1. Başkaları için neler yaparım.

2. Gerektiğini

3. Zamanını

4. Paranı

5. Dostluğunu 

- Affetmeyi öğren…

1. Kendi kendini

2. Başkalarını

3. Durumları

- Vermeyi öğren…

1. Geri bildirim

2. Kritik / eleştiriyi

3. Teşekkürü

29. Eğitici; sizin bildiğiniz şeyleri aslında ben tekrar ediyorum demelidir.

30. Başarı nerede bulunduğunuzda değil, ne olduğunuzda saklıdır.

31. Etkili sunuş

• Sunum : Bir beynin dikkatini çekmek için bir şeyler ortaya koymaktır.

• Büyük konuşmacılık doğuştan değil, eğitimledir.

• Sunuş bir beceridir.

• Eğitim ve doğru tecrübelerle onu geliştir.

• TED. com (İngiltere asıllı bir etkili sunuş sitesi)

	Bir sunum neden yapılır.

• Bilgilendirmek

• İnandırmak

• Eğitmek
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32. Karakter: Bireyi tanımlayan davranışlar kümesine denir. 

• Fenotip Karakter = Değişebilir.Eğitimle, yaşayarak etkileşimle, çevre-

sel değişimle.

• Genotip Karakter = Değişmez. DNA’larımızda yazılıdır. Göz rengimiz, 

tenimiz.

33. Korku

• Ölümden beter

• Gerçekler: Terlemiş eller, kızarmış yanaklar, ani unutkanlık, bulantı, 

titremeler.

• Normal

34. Kaygının Nedenleri

• Kontrolü kaybetmek 

• Kavgacı veya uçma modu

• Plansızlık

• Konuya karşı isteksizlik

• Dikkatsizlik ve yoğunlaşamama

35. Etkili sunum

• Kaygı kontrolü

• Dinleyici merkezcilik

• Amacı başarma

• Dinleyiciler için eğlencelik

• Kendini eğlendirmeler

• Zamana uymak

36. Yetişkin eğitimi esnek olmalıdır.Yerinde ve dozunda espriler yapılabilir.Za-

manı doğru olarak kullanmalıyız.İnsanların ara vermeye ihtiyaç duydukları 

zaman ara verin. Esnek eğitimle hiç ara vermeden de gün tamamlanabilir.  
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37. Sunum ve Etkisi
A-     Amacını Belirle
Neyi başarmak istiyorsunuz.
B-     Dinleyicilerini Tanı
• Dinleyicilerin neye ihtiyacı vardır.
• Katılımcı sayısı.
• Demografiler.
• Konu hakkındaki arka planlar.
• Motivasyonlar.
• Oraya neden geldiler.
• Sizden ne bekliyorlar.
C- Konuşma Salonunun Planı
• Kaç oturma koltuğu var.
• Oturma düzeni.
• Işık ve ışık kontrolü.
• Görsel işitsel materyaller.
• Dikkatleri ne değiştirebilir. 
D-    Gün ve saat
• Sabah
• Öğleden sonra
• Akşam
• Hafta içi mi, hafta sonu mu?
• Herhangi bir gün
E- Organizasyon
• Ana noktaları belirle.
• Çıktılar hazırla.
F- Prova… Prova… Prova
• Mümkünse gerçek sahada.
• Soru ve cevaplar dene.
• Ekipmanı kontrol et (sunumla ilgili herşey).

• Olağanüstü olabilecek şeyleri tahmin et.
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G- Organizasyon Kalıpları

• Güncel

• Kronolojik

• Problem ve çözümleri 

• Sebep ve sonuçları

H- Sunum Çıktıları

• Anahtar kelimeler ve cümleler

• Müzakere akışı

• Esneklik

• Daha fazla dinleyiciye cevaplar

38. Anahtar Kelime 

Çok sayıda bilgiyi toplayan sonra bize veren kelimelerdir.

39. İnsanda her gün bir trilyon hücre doğar ve ölür, sürekli bu şekilde yenilenir.

İnsanda beş şeyin yenisi yoktur.

I. Beyin hücreleri kendini yenilemez, yenisi yoktur (Bu tartışmalı).

II. Kalp kası hücrelerinin yenisi yoktur.

III. Akciğer hava keseleri (alveoller) yenisi yoktur. (İnsanda 2 milyon alveol var)

IV. Böbrek süzgeçleri (nefron) yenisi yoktur. (İnsanda 2 milyon nefron var)

V. Kadınlardaki yumurta sayısının yenisi yoktur. (200 bin civarındadır.)

40. İnsanda üç yaş vardır.

a-  Kronolojik yaş: NC yaşı

b-  Sosyal yaş : Olgunluk yaşı

c-  Biyolojik yaş: Beş şeyin etkili olduğu yaş

• Sigara

• Genetik soy öyküsü

• Obesite

• Stres

• Yoğun çalışma
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41. Etkili Görsel Sunum

Amaç : 

• Tamamlayıcı konuşmak

• Konuşmak, teknik rapor vermek değildir.

Yoğunluk: 

• Her sayfada 7 -10 satır

• Her satırda 4 – 8 kelime

• Görünebilirlik ve okunabilir salonda önceden test etmek

Görsellik : 

• Açıklayacağın, vurgulayacağın önemli noktaları yaz

• Hatırlamak, özetlemek veya gözden geçirmek istediğin notları yaz

42. İnsanlar

Okuduklarının % 10’unu hatırlar

Duyduklarının % 20’sini hatırlar

Gördüklerinin % 30’unu hatırlar

Okudukları+Duydukları+Gördükleri’nin % 50’sini hatırlar

43. Etkili Bir Sunucu Nasıl Etkiler

• Bilgi kontrolü

• Ses kullanımı

• Doğru kelimeler

• Beden dili kullanımı

• Notlar, alıntılar ve ana fikirler

• Sahnede doğru yerde durmak

• Anlamlı ve kullanışlı görsel materyaller

44. El kol hareketleri kalp seviyesinin üzerine çıkmamalıdır.

Kol mesafesi uzaklıkta, hastaya karşı beden dili olarak durulmalıdır.
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45. Ses 

• Açık konuşun, kelimeler ağızdan net olarak çıksın.

• Herkesin duyacağı kadar ses tonu ayarlayın.

• Ses dalgalanmaları önemli.

• Ses vurguları önemli.

46. Beden dili

• Göz kontağı kur. Dinleyiciye odaklan.

• Ellerini kullan ama çıldırmış gibi değil.

• Etrafta gezinmek istiyorsan bunu yavaş yap.

• Uygun jestler yap.

• Arkanı asla dönme.

• İnsanların önünde eller cepte konuşmayın.

• Yutkunma yapmayın.

• Düşünürken kaşınmayın.

• Dizi bükerek ayakta bekleme yapmayın.

47. Yaparsan Yararlıdır

• Düşünmeyi beklemek

• Bakışları kaydırmak

• Slayt okumak

• Önemli noktaları vurgulamak

• Susarken göz kontağı kur

• Dengeli sus

48. Sunum Özetle

• Dinleyicilere centilmence davranın

• Slayt düzenini özenle yapın

• Susma hakkını ustaca kullanın

• Soruları ciddiyetle cevaplayın
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49. Eğitimin üç amacı vardır
• Çalışana göre belirlenir: Stres eğitimi.
          Bireysel gelişimine yönelik eğitim.
• Pozisyona göre belirlenir : Çalışanın ihtiyaçlarını pozisyon üzerinden
               verilir.
• Kurumsal analiz : Kurumun genel vizyonuna göre verilir.

50. İletişim kitabı : Boyner Yayınları
    Tounge Fu (Sözlü Döğüş Sanatı), yazarı: Sam Horn

51. İhtiyaç Belirlemede Kullanılacak Ölçme Araçları
• Yüz yüze görüşme formları 
• Odak grup çalışması
• Gözlem formları
• İş memnuniyeti
• Çalışanın mesleğine karşı tutum ölçeği
• Anketler

52. Alınan eğitimlerin % 6 – 10 arası işe transfer edilmektedir.
53. Sorular – Cevaplar

• Soruları öngörün
• Prova edin
• Cevabı kısa tutun
• Dürüst ol
• Olumsuz kelimelerden sakın
• Olumsuz kelimeleri tekrarlamayın
• Soruları anlaşılır hale getirin
• Uzmanlara havale edin
• Muhatabın gözleriyle temas kurun
• Olumsuz bir şey görüyorsanız cevaplandırmadan başkasına soru sor-

ma hakkı verin.
• Çapraz sorularda çarpıştırma metodu

Altın Kural: Hiçbir dinleyici ile millet önünde tartışma.



235

54. Zor Katılımcılar
• Zor sorularla sıkıştırma
• Her şeyi bilen/ konuşkan katılımcı
• Sıkıntı veren
• Fısıldaşanlar
• Sessiz katılımcılar

55. Mark Twain: Ağzını kapalı tutmak, sonradan inkar etmek zorunda kalaca-

ğın şeyleri söylemenden daima daha iyidir.

56. Dorothy Sanoff: Dinleyicilerinin dinlemeyi bitirdiğinden emin olmadıkça 

konuşmanı bitirdiğinden emin olma.

57. Motivasyon

• Primle ödüllendirmek

• Konser

• Gezi, tatil

• Sinema

• Tiyatro

58. Açık sektörler      : Hizmet sektörleridir.

         Her alanda görülürler.

         Her alanda eleştirilirler.

 Kapalı Sektörler :   Üretim sektörleridir.

         Vitrin, satış düzeyinde görülürler.

59. Yöneticiler: Çok kibirli, mağrur olmayacaktır. Yöneticiler yanımızdan bir kazık 

gibi gidiyorlar bir selam bile vermiyorlar. Kişilerin memnun olması alt limiti 

% 65’dir, kabul edilebilir son düzeydir. 

60. Trimmed Mean (Tırpanlanmış Ortalama ) : En düşük  %10, en yüksek % 10 

atılarak alınır, ortalama bulunur.
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61. 10 maddenin altında anket olmaz. Hiç katılmıyorum; ankette ilk önce yazı-

lır.Fikrim yok, görüşüm yok anketlerde artık yazılmıyor.

62. Görüş sorulan kişi sayısı 200’ün üzerindeyse geçerli ve güvenilir denir.Ke-

nan Işık’ın sunduğu, Kim Milyar Kazanır yarışmasında seyirciye soruyorlar, 

seyirciler 200’ün üzerinde olduğu için kalabalıklar doğruyu söylüyor.

63. Yalan çeşitleri

• Normal yalan

• Katmerli yalan

• İstatistikî yalan

64. İçtiğimiz su direk dolaşıma geçiyor, su dışındaki tüm gıdalar karaciğere gi-

diyor, Kc’de faydalı hale getiriliyor.Ağızda emilen ilaçlarda hemen dolaşıma 

geçiyor.

65. Yetişkin Öğrenmesinin Prensipleri

• Androgoji : Yetişkin öğrenmesinin tanımlanmasıdır.

• Androgojik: Öğrenen merkezli öğrenme.

• Pedagojik : Öğretmen merkezli öğrenme.

66. Yetişkin eğitiminde online eğitim çok daha iyidir. Online öğrenme yöntemi 

şu an dünyada en çok uygulanan yöntemdir. En iyi yapanlar kazanacaktır.

67. Motivasyon Engelleri

• Zamansızlık

• Parasızlık

• Güven ve ilginin kaybolması

• Öğrenme fırsatlarını kaçırma

• Programlama problemleri



237

68. Androgojik Model

• Yetişkin merkezli bağımsız öğrenmedir.

• Yetişkin hedefi kendisidir.

• Yetişkinler ilişki kurarak öğrenirler.

• Yetişkinler uygulamacıdırlar.

• Saygı görmeyi beklerler.

• Motivasyon yetişkin öğrenmesinde anahtardır.

• Yetişkinler sorunlara odaklanır.

• Yetişkinler fırsatlara odaklanır.

• Nasıl, niçin sorusunun cevaplarını ararlar.

• Gerçek yaşamda uygulanabilir mi öğrenmek ister.

• Birikimlerini paylaşmak isterler.

• Eğitim sürecini kontrol etmek ister.

• Eğitim temposu, katılımcılık, geri bildirim, ince eleştiriyi severler.

• Farklı hızlarda ve farklı tarzlarda öğrenirler.

• Resmin tamamını görmek isterler.

• Yardımlaşmayı severler. Grup çalışmasından hoşlanırlar. 

  (Çocuklar bireysel çalışmayı severler.)

• Dikkat aralıkları 8 – 10 dakikadır.

• Zamanın değerini iyi bilirler.

69. Motivasyon: Bütünleşme.

Şevk.

O işi yapmaya yönlendiren güç.

Teşvik edici şeyler.

70. Fakir insan: İhtiyaçları olan insan demektir.
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71. Sosyolojinin, iletişimin 3Z kuralı

• Zerafet

• Ziyafet

• Ziyaret

72. Konuşmadan önce- Dinle

Yazmadan önce- Düşün

Almadan önce - Ver

Vazgeçmeden önce- Dene

73. Eğitim Süreci Modeli

• İhtiyaç Belirleme 

• Ön Değerlendirme

• Eğitim Programının Oluşturulması

• Eğitim Programının Yönetimi

• Eğitim Konularının Uygulamaya Aktarılması

• Eğitim Programının Değerlendirilmesi

74. Kurumsal Eğitim Yönetimi

• Eğitim politikasının yönetimi

• Eğitim planlaması

• Eğitim bütçesinin yönetimi

• Eğitim organizasyonu

• Eğitim denetimi

75. Eğitime % 2 oranında bütçe ayırmak gerekir.

76. Eğitimler, önlemler dizisidir.

77. Grup çalışmaları 4 -8 kişi arasında olmalıdır.

78. Moderatör, eğitimcilerin hepsini konuşturmaya çalışmalıdır. Pasif katılımcı 

olmamalıdır.

79. Eğitimin tüm süreçlerinde çeklist (kontrol listesi) hazırlamak gerekir.
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80. Eğitim Sunumunda Zaman Ayarı

• Açılış ve Amaçlar % 10

• Ana Temaya Giriş % 20

• Ana Temanın Geliştirilmesi % 40

• Konuların Bütünleştirilmesi % 10

• Öneriler % 10

• Özetleme ve Kapanış % 10

81. Eğitimlerde en önemli 1.bilgiyi ilk sırada, 2.bilgiyi son sırada verin.

82. Kuvvet Etkisi

Değerlendirmenin amacı

• Tepkilerin ölçümü

• Öğrenmenin ölçümü

• Davranışın ölçümü

• Sonuçların ölçümü

83. Eğitimin değerlendirilmesi 3 -6 ay arasında yapılmalıdır. Teorik eğitimlerin 

değerlendirilmesi hemen yapılır. Entegre eğitimlerde davranış değişikliği, 

beceriye dayalı değişiklikler ancak 3 -6 ay sonra gözlenebilir.

84. İletişim: Bireyin duygu, düşünce, davranış ve anlayışlarını algılama ve algı-

lanma olgusuna denir.

Bilgi, sembol, benzetme, şekiller kullanılarak iletişim yapılabilir.

85. Eğitimde Eğitici Etkisi

• Eğitimde çerçeve, sınır, disiplin olacak. 

• Asıl olan demokrat eğitim modelidir.

• Kolaylaştırıcı olmalıdır.

• Bir eğitici öğretmen değildir.
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86. Eğiticinin Halleri

• Sunucu  •     Planlayıcı 

• Organizatör  •     Psikolog

• Lider    •     İkna edici

• Konu uzmanı  •     Değerlendirici

• Motive edici  •     Akıl hocası

• Satıcı   •     Öğrenci

• Yönetici  •     Rol model

• Teknisyen  •     Yazar 

• Danışman  •     Arabulucu
• Dinleyici  

87. Eğiticide Olması Gereken Temel Yetkinlikler

• Analitik düşünme  •     Kararlılık

• İletişim becerileri  •     Esneklik

• Sürekli gelişim  •      Organizasyon ve planlama

• İşbirliği  •     Rehberlik ve geliştirme

• Müşteri duyarlılığı  •     Yetkilendirme

• Karar alma  •     Liderlik
88. Uzmanlaşma Amacıyla Çalışma

Uzmanlığa Ulaşım
Deneyim Kazanma
Alışma       
Harcanan Süre

89. Eğitimin İşe Transferi
 Bilginin işe transferi, yeni edinilmiş;
• Bilgi ve becerilerin,
• Geliştirilen yetkinliklerin,
• Davranışların,
• Zihinsel stratejilerin iş ortamına aktarılarak işi geliştirmek üzere uygu-

lanması ve kullanılmasıdır.
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90. Vasıflı İnsan:
• Kendine güvenir, muhataplarına güven verir.
• Ciddidir, yılışık değildir.
• Saygı duyar, saygı görür.
• Asla yalan söylemez.
• İftira atmaz.
• İşini saklamaz.
• Hata yapmaktan, kusur işlemekten sakınır.
• Yanlışa tevessül etmez.
• Edep, utanma duygusu vardır.
• Empatik hareket eder.
• Doğruyu yanlıştan ayırır.
• İki yanlıştan bir doğru çıkarmaz.
• Arkadaşının ayıbını örter, yanlışını düzeltir.
• Suçlamaz, kusurda ısrar etmez.
• Önce kendisine, sonra çevresine yararlı olur.
• Cömerttir, müsrif değildir.
• Kırılgan, alıngan değil, olgundur, dirençlidir.
• Yenilikleri kolaylıkla kabul eder.  
• Statükocu değil, esnektir.
• Yanlışa mutlaka müdahale eder.
• İlim – Akıl –Evrensel Ahlak.
• Uygun maliyet, estetik görünüm, fonksiyonel olacak.
• Yaşam hayatı düzenli, iş hayatı planlı.
• Bir sonraki günün planını, bir gün önceden yapar.
• Paslanmaz, hafif, kullanması kolay,ucuz,güvenli mal üretir.
• Yaşamın farklı sorunlarını işine taşımaz.
• Aceleci, fevri değil, son söyleyeceğini ilk söylemez,kırıp dökmez.
• Ayrımcılık yapmaz.
• Kurumun mahremiyetini korur.
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91. Öğrenme Transferini Zorlaştıran Nedenler

• Katılımcıların transferine niyetlerinin olmaması (eğitim için doğru in-

san seçilmesine dikkat). 

• Eğitim geliştirme ihtiyacının yanlış belirlenmesi(eğitim ihtiyaç analizi 

yanlış yapılmıştır).

• Öğrenileni kullanma fırsatı bulunmuyorsa( 3 hafta içinde kullanılmı-

yorsa unutulmaya başlar).

•  Öğrenilenlere karşı olumsuz tutum gösteren iş çevresi varsa.

• Şirket kültürü değişime ve yeniliklere uygun değilse.

•  İşletmedeki izleme, kontrol ve değerlendirme süreçlerinin yetersiz-

likleri.

• Eğitim aşırı teorik kalmışsa veya eğitici iş ortamına tamamen yaban-

cıysa.

• Kısa sürede her şeyin bir defa da değişeceği inancı.

92. Coaching (Koçing) = Yetiştirici Yönetici

• Koç’ların Lider’den farkı eğitici boyutlarının olmasıdır.

• Her koç lider olamaz. Lider yalnız insandır.

• Koç’lar teknik öğretirler.

• Herkes koç olabilir.

93. Hayat, kolaydan zora gidiyor.

94. Hayat, basitten karmaşığa doğru gidiyor.

95. Eğitim’de kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru gitmelidir.

96. Yetiştirici Yöneticilerin (Koç’ların) Özellikleri

• Yönlendirici, rehberlik özellikleri

• Tamamlayıcı

• Yardım

• Bilgi

• Davranış eğitim

• Koruyuculuk
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97. Tamamlayıcı Elementler 

• Uygunluk: Eğitim ortamının iş ortamına benzerliği

• Yakın Transfer: Çalışanı aldığı eğitimi işine transfer etmedeki kapasitesi

• Anahtar davranışlar her farklı ortamda uygulanabilir davranışlar

98. Öğrenen Organizasyonun Temel Özellikleri

• Sürekli öğrenme

• Bilgi üretimi ve paylaşma

• Sistematik kritik (eleştirel) düşünme

• Öğrenme kültürü

• Deneme ve esnekliğe karşı cesur olma

• Çalışan değerlidir anlayışı

99. Hastane:    

• Hizmet Boyutu: Hastalar misafirimizdir

• Sistem Boyutu: Entegrasyon – koordinasyon – İşleyiş – iletişim

• İşletme Boyutu: Yatırım, hizmet üretimi, gelir – gider , tasarruf

• Eğitim: Herkese,her zaman, her yerde eğitim

100- Allah’ım fayda vermeyen İlimden,

 Korkmayan kalpten,

 Kabul olmayan duadan,

 Doymayan nefisten,

 Sana sığınırım.        
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DÜNYANIN EN İYİ ŞİRKETLERİ NELER YAPIYOR

1. Kültüren azınlıklara mensup kişiler aktif bir şekilde işe alınıyor.

2. Her kademedeki her çalışana, başkalarına liderlik yapmak için gereken be-

cerileri geliştirme ve uygulamaya koyma fırsatı tanınıyor.

3. 360 derece geri bildirim sağlanıyor.

4. Kıdemli yöneticiler mentorluk (koçluk) yapıyor.

5. Yeni faaliyet alanlarını geliştirmek için iş birimleri arasında iş birliğini özen-

dirmek amacıyla ödüllerden yararlanılıyor.

6. Teşvikler sağlanıyor.

7. Liderler, çevreye karşı sorumlu.

8. Liderler, daha yüksek çevre standartlarını benimsiyor.

9. Şirket, çalışanları işe almak için kurumsal ve sosyal sorumluluk projelerini 

kullanıyor.

10. Gelecek, herkesi organize edebilen ve herkesten en iyi şekilde yararlanabi-

len egosuz liderlerin olmasını gerektiriyor.

11. Lider, köprü kuran, değişim yapan, karşısındakini etkileyecek duygusal ze-

kaya sahip insanlardan oluşuyor.

12. Becerilerin çoğaltılması, yetkinliklerin geliştirilmesine çalışılıyor.

13. Yeniliğe ve operasyonel mükemmelliğe odaklanan çok yönlü şirketler olmalıdır.

14. Üst yönetimin, ortak bir kimlik sağlanması ve ortak değerler oluşturulması, 

birlikte açık bir vizyon ve strateji belirlemesi zorunludur.

15. Dikkatlerin üst yönetim takımının davranışsal bütünlüğüne ortak hedeflere 

ve eş zamanlı eylemde bulunma becerisine yönetilmesi zorunludur.
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16. Üst yönetim takımının, hem strateji hem de çok yönlülüğün önemi hakkın-

da fikir birliğine varması ve bunu yansıtması önemlidir.

17. Yönetimin, karmaşayı yönetme becerisine sahip olması zorunludur.

18. Yöneticiler, istikrarsızlık söz konusu olduğunda birlikte ve kararlı bir şekilde 

hareket edebilmelidir.

19. Yöneticiler, belirsizliklere rağmen karmaşanın beraberinde getirdiği yeni 

fırsatların arayışında olmalıdır.

20. Liderler, istikrarsızlık ve belirsizlikle başa çıkarak çalışanların iş yapmalarına 

olanak tanıyabilir bir ortam yaratmak ve bir yandan da yeni fikirlerin oluşu-

munu desteklemek zorundadır.

21. Dönüşüm sorumluluğun şirketin üst yönetiminin omuzlarında olması zo-

runludur. Bu sorumluluk başkalarına yüklenemez.

22. Liderlik için en iyi şirketler, çalışan bağlılığına özel önem gösterenlerdir.

23. Global en iyi şirketlerin % 85’i, misyon yönetici kritik görevler için potansi-

yel havuzunu aktif bir şekilde yönetiyor ve çoğunluğu çalışanlara koçluk ve  

mentorluk yapılması için zaman planlıyor.

24. Orta yönetim havuzuna ayrı bir önem vererek gelişmekte olan liderlik ha-

vuzunun eş zamanlı olarak hem yeniliğe hem operasyonel mükemmelliğe 

odaklanmanızı sağlıyor.

25. Global ilk 20 şirket ile diğerleri arasında en büyük fark, ilk 20 şirketin daha 

fazla Web temelli, kendi kendine çalışma modülü sağlayabiliyor olması, 

360 derece geri bildirim uygulamalarının bulunması ve kıdemli yöneticiler 

tarafından mentörlük programı sağlıyor olmalarıdır.
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Dünyanın Liderlik için en iyi 20 şirketi : 

1. Procter & Gamble 

2. Microsoft 

3. General Electric 

4. Coca-Cola  

5. Unilever 

6. IBM

7. Wall- Marf  

8. Mc Donald’s 

9. Telefonica  

10. Facebook  

11. Intel  

12. Samsung

13. 3M  

14. Nestle  

15. Siemens  

16. Oracle  

17. Citiqroup 

18. Caterpillar

19. Toyota  

20. Ford Motor
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ZEKİ GÖRÜNMEK İÇİN YAPILAN SAHTE DAVRANIŞLAR

1. Ünlü bir kişinin sözlerinden, makalelerinden alıntı yapmak.

2. Toplum içinde ciddi konulu kitaplar, dergiler okumak.

3. Yüksek sesle siyaset konuşmak.

4. Klasik müzikten, operadan bahsetmek.

5. Şarap konusunda engin bilgilere sahipmiş gibi konuşmalar.

6. Sanat galerilerine, sergilere gidiyormuş imajı vermek.

7. Gündeme ilişkin bir twit’i redwitt yapmak.

8. Zekice yazılmış bir yazıyı Facebook’ta paylaşmak.

9. Şöhretli insanlarla tanışıyormuş havası vermek.

10. Eğitimli olmadığı halde, eğitimli gözükmek.

11. Kendisi olmadığı halde roller yapmak.

12. Ulusal, uluslar arası kuruluşlara üye olmadığı halde üyeymiş gibi davranmak.

13. Uyanıklık göstermek, dalkavukluk yapmak.

14. Kurnazca davranmak, böbürlenmek.

15. Numarasız olsa da gözlük takmak, abartılı giyinmek. 
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TARİHTE KİM DAHA BÜYÜK

1- Hz. Muhammed 1- Sokrates
2- Hz. İsa 2- Platon (Eflatun)
3- Hz .Meryem 3- Aristoteles
4- Hz. Musa 4- Nietzsche
5- Hz.İbrahim 5- Kant
6- Fatih Sultan Mehmet 6- William Shakespeare
7- Muhammed Alpaslan 7- Konfüçyüs
8- Mustafa Kemal Atatürk 8- Buda
9- Yavuz Sultan Selim 9- Hipokrat

10- Kanuni Sultan Süleyman 10- Freud
11- Yunus Emre 11- Voltaire
12- Mevlana 12- Tolstoy
13- Hacı Bektaş Veli 13- Descartes
14- Hacı Bayram Veli 14- Leonarda Da Vinci
15- Şeyh Edebali 15- Pascal
16- İbni Sina 16- Newton
17- Ahmet Yesevi 17- Büyük İskender
18- Farabi 18- Gandhi
19- Yusuf Has Hacip 19- Abraham Lincoln
20- İbni Rüşd 20- George Washington
21- Hz. Hatice 21- Albert Einstein 
22- Hz. Fatıma 22- Balzac
23- Saba Melike Belkıs 23- Lao - Tzu
24- Alia İzzet Begoviç 24- Edison
25- Sadi Şirazi 25- Martin Luther King
26- Muhammed İkbal 26- I. Elizabeth
27- Hasan El Benna 27- Beethoven
28- Mehmet Akif Ersoy 28- Emilie Zola
29- Necip Fazıl Kısakürek 29- Giordano Bruno
30- Hz. Ayşe 30- Moliere



249

HZ. SÜLEYMAN ZENGİNLİK SIRLARI

1. Hz. Süleyman Peygamber trilyon dolar eden zenginliğiyle dünyanın gelmiş 

geçmiş en zengin insanıydı.

2. Hz. Süleyman M.Ö. 900 yılında Filistin’in Gazze şehrinde doğmuş. Hz. 

Davud Peygamberin oğludur. 40 yıl sultanlık ve peygamberlik yapmıştır. 

Kudüs’te Mescidi Aksa’yı yaptırmıştır.

3. Hz. Süleyman Peygamberin Duası:

• Allah’ım benden önce ve benden sonra kimseye vermediğin verme-

yeceğin mülkü bana ver, senin yolunda kullanayım.

• Hüküm verme gücünü bana ver Allah’ım.

• Mescidi Aksa’ya ibadete gelenlerin günahlarını affet.

Hz. Muhammed, "Süleyman Peygamberin ilk iki duası kabul edilmiştir. İn-

şallah üçüncü duası da kabul görür" buyurmuştur.

4. Peygamberlerde ve bilge insanlarda ruh kuvveti vardır. Sıradan insanlarda 

ve kötü insanlarda ruh kuvveti yoktur.

5. İki huy vardır: Doğruluk ve kibarlık. Bunlar herkesi size çeker.

6. Vizyonunuz, hedefiniz olmalıdır. Hedeflerini yazanlar, hedeflerine daha çok 

ulaşmaktadırlar.

7. Her işte uzmanlara danışmalısınız. Danışmazsanız, hedefinize ulaşamazsınız.

8. Mükemmele doğru, yoğun çalışma yapılmalıdır. En iyi olmak için çalışılmalıdır.

9. Günde sekiz saat çalışırsanız ancak karnınızı doyurursunuz. Minimum 12- 

13 saat çalışılmalıdır.

10. Her gün işe gitmeden iki saat önce kalkmalı, en az bir saat kitap okunmalıdır.

11. Tembellik, zora talip olmamak demektir. Tembellik sadece kendini düşün-

mek demektir. Bilgisizlik, sorumsuzluk tembelliğin nedenleridir.
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12. Bilge olun. Kamil İnsan olun. Sorumluluk duygusu olsun.

Kuralınız olsun. İlkeleriniz olsun.

13. Hayatın nihai amacı mutlu olmaktır. Tek başına paraya odaklananlar mutlu 

olamazlar.

14. Mutluluk % 85 karşıdan geliyor. Mutlu olmadan başarı değersizdir. İyi bir 

aileniz yoksa mutlu değilsiniz. Dostlarınız yoksa mutlu değilsiniz.

15. Mutlaka her şeye şükredin. Şükretmek Allah’tan bize gelen bir lütuftur.

16. Kişisel yeteneklerinizi mutlaka geliştirin.

17. Daima iyimser olun.

18. Azimli olun, cesaretli olun.

19. Sabırlı olun.

20. Allah’tan korkun demek, kurallara uymak demektir.

21. İlim olmadan başarılı olman mümkün değil.

22. Yalanı hayatınızdan çıkarın, her şeyiniz düzelir.

23. Her gün kendi alanınızda minimum iki saat okuyun.

24. Bilgi sahibi olmak, milyoner olmanın yollarını öğrenmektir.

Bilge insan olmak, milyoner olmaktır.

25. Kazancınızın %3 ‘ünü kendi eğitiminize ayırın. Kazancınız da geometrik 

artacaktır, bu şekilde kendinize yatırım yapın. Kazancınızın % 15 -20 ‘sini 

biriktirin, bu tutumluluğu getirir. Kazancınızın % 2,5 -20 arası bağış yapın, 

ihtiyaç sahipleriyle paylaşın.
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TÜRK SANAT MÜZİĞİ

1. Müzik: Sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Kelimelerle an-

latılamayan duygu ve düşüncelerin seslerle anlatılması. Herkesin anlayabil-

diği ve anlayabileceği yegâne dildir. Dil ve ırk ayrımı yapmadan direk olarak 

duygulara hitap eden etki eden bir sanat dalıdır. Ortak bir dildir.

2. Türk Sanat Müziği: Ulusumuzun Orta Asya’dan beri geliştirdiği, bugünkü 

özellikleri Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde belirginleşen, 

Cumhuriyet döneminde olgunlaşan müzik tarzıdır. TRT Repertuarı’nda 20 

bini aşkın Türk sanat müziği eseri vardır. İlk beşe giren makamlar Hicaz, 

Uşşak, Hüseyni, Hüzzam ve Kürdili Hicazkâr makamlarıdır. 

3. BUSELİK MAKAMI : Öpücüklük anlamındadır. Batı müzikisinde minör’e kar-

şılıktır. Sevgi, aşk, güzel sözler, mülayim özelliklerini taşır.

 Bana bir aşk masalından şarkılar söyle (Erol SAYAN)

 Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım (Sadettin KAYNAK)

4. RAST MAKAMI: Klasik Türk Müziğinin en temel makamı sayılır. Düz, doğru, 

sağ manasına gelir. Şifalı Türk Müziği makamlarındandır.

 Ne sevincin ömrü varmış, ne gün gören çok yaşarmış ( Mehmet ILGIN )

 Yine bir gül –nihal, aldı bu gönlümü (Dede EFENDİ)

5. UŞŞAK MAKAMI: Hakiki aşk anlamına gelmektedir. İnsana gülme, mutluluk 

(sevinç),neşe (keyif), kuvvet, cesaret ve kahramanlık verme gibi özellikleri 

vardır.

 Akşam oldu hüzünlendim ben yine  (Semahat ÖZDENSES)

 Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir (Zeki MÜREN)

6. HİCAZ MAKAMI: Sağlıkla ilgisi vardır, şifalı Türk müziği makamlarındandır. 

Ateş tabiatlıdır, sıcak özellik taşır, alçakgönüllülük verir.

Bir bahar akşamı rastladım size (Selahattin PINAR )

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin  (Muzaffer İLKER)
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7. HÜSEYNİ MAKAMI: Hisleri en iyi anlatan makamdır. Çok yaygındır. Hüseyni 

makamında çok sayıda türkü vardır. Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, 

Kardelenler Açınca.

Ben bir küçücük sevdalı kuştum. Sana öyle hasretim ki (Yunus Gibi).

Yağdır Mevlam su. 

8. KÜRDİ MAKAMI: Kürt etnik kökenine, izafeten verilmiştir. Ecdadımızın Orta 

Asya’da çok severek kullandıkları bir makamdır. Ağır yapılı bir makamdır.

Bir sevda geldi başıma (Arif Sami TOKER)

Gülü susuz seni aşksız bırakmam.

9. BAYATİ MAKAMI: Bir Türk boyu olan Bayat boyundan gelmiş olduğu varsa-

yılmaktadır. Bayati makamının en eski eseri Bayati peşrevidir.

Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var.

Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

10. MUHAYYER MAKAMI: Türk Musikisinin çok eski makamlarından birisidir. 

Daima tiz perdelerde dolaşılır.

Çile bülbülüm çile (Sadettin KAYNAK)

Karadır şu bahtım kara ( Neşet ERTAŞ)

Her halinle her şeyinle güzelsin (Erol SAYAN)

11. TAHİR MAKAMI: Neyzen Salih Dede’nin fahte usuldeki peşrevi bir başyapıt-

tır.Neva makamının inici şekli Tahir Makamıdır.

Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden (Şükrü TUNAR)

Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır.

Dizlerine kapansam, kana kana ağlasam (Sadettin KAYNAK) 

12. ACEM AŞİRAN MAKAMI: Çargâh makamı dizisinin acem aşiran perdesinde-

ki inici şeddidir. Yaratıcılık duygusu ile ilham verir. 

Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yareye (Şerif İÇLİ)

Gönlüm düşüyor çırpınarak ( İsmail Baha SÜRELSAN)
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13. MAHUR MAKAMI: En sevilen makamlardan biridir. Neşeli, şuh, gönlü fe-

rahlatan, sert bir makamdır. Mehter müziği ve halk müziğinde yaygın ola-

rak kullanılmıştır.

Aşıka Bağdat sorulmaz ( Münir Nurettin SELÇUK)

Beyoğlu’nda gezersin (Neyzen Rıza EFENDİ)

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin (İrfan ÖZBAKIR)

14. SULTANİYEGAH MAKAMI: Oldukça renkli tonu olan, huzurun yanında neşe-

yi de yansıtabilen bir makamdır.

Biz Heybelide her gece mehtaba çıkardık (Yesari Asım ARSOY)

Biz Çamlıca’nın üç gülüyüz ( Yesari Asım ARSOY)

Sen şarkı söylediğin zaman (Münir Nurettin SELÇUK)

15. NİHAVEND MAKAMI: Atatürk’ün en sevdiği makam. Batı müziği enstrü-

manları ile de rahatlıkla icra edilebilir. En bilinen makamdır.

Aşka gönül vermem, aşka inanmam (Baki ÇALLIOĞLU)

Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında (Kaptanızade Ali Rıza Bey)

Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı (Şekip Ayhan ÖZIŞIK)

Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar( Teoman ALPAY)

İnleyen nağmeler ruhumu sardı ( Zeynettin MARAŞ)

Sevil neşelen, sevme yanarsın (Sadettin ÖKTENAY) 

16. KÜRDÎLİHİCAZKÂR MAKAMI: Hacı Arif Bey’in buluşu olan bir makamdır. 

Kürdi ve hicazkâr makamların birleşimidir. Günümüzdeki arabesk şarkılar 

bu makamın yoz halidir.

Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan (Yusuf NALKESEN)

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim (Baki DUYARLAR)

Zil, şal ve gül Endülüs’te raks (Münir Nurettin SELÇUK)
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17. ZİRGÜLELİ SUZİNAK MAKAMI: Zilgüleli suzinak makamının seyrine Neva 

Perdesi civarında başlanır, genişleme seslerine geçilir.

Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu (Zeki MÜREN)

Ne müşkülmüş seni sevmek, sana yar olmak (Osman Nihat AKIN)

18. ÇARGAH MAKAMI: Ağır yapılı bir makamdır. Klasik Batı Müziğinde karşılığı 

do majördür. Hz. Muhammed Kur’an’ı bu makamda okumuştur.

Savurdu düşman (Atatürk Marşı)

Gel gel yanalım ateş-i aşka

Güzel kızım esmer kızım

19. HÜMAYUN MAKAMI: İnici –çıkıcı seyre sahip bir makamdır.

Kurbanın olam ey afet-i can  şarkı (Hacı Arif Bey)

Kimseyi böyle perişan etme (Alaaddin YAVAŞÇA)

20. HÜZZAM MAKAMI: İlk eser Gazi Giray Han’a ait bir peşrevdir. Hüzzam ma-

kamında buruk bir sevinç vardır.

Bu ne sevgi ah bu ne ızdırap

Dargın ayrılmayalım

Dürüyenin güğümleri kalaylı

İndim havuz başına (Anonim) 
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İFTİRA = DİL İLE İŞLENEN CİNAYET (HZ.MUHAMMED)

İftira; hem ferdi hem de toplumu rahatsız eden, insanlar arasında sevgi bağlarını 

koparan, nefret ve düşmanlıklara sebebiyet veren büyük bir günahtır.

İslam, insan şahsiyetini rencide eden her türlü iftira, karalama, töhmet altında 

bırakma, çamur atma ve ithamı yasaklamıştır. Mümine yakışan, böylesi büyük bir 

günahtan uzak durmak, söylenen her söze itibar etmemek, inanmamak ve iftira-

cılara tepki göstermektir.

Hz. Peygamber: ‘’Kişinin haksız yere bir Müslüman’ın şeref ve namusuna dil uzat-

ması, büyük günahların en büyüklerindendir.’’

Hz. Peygamber: ‘’Söylediğin şey onda varsa onun hakkında gıybet etmişsindir. 

Ama eğer yoksa ona iftira etmiş olursun.’’

Haset duygusuna kapılanlar, genellikle kendilerine rakip olarak gördükleri kim-

seleri küçük düşürmek için iftiraya başvururlar. Oysa haset, öncelikle haset eden 

kimseye zarar verir. Yüce Allah :’’ Hasetçinin şerrinden kendisine sığınılmasını ‘’ 

Felak 5. öğütlemiştir. 

İnsanlar rekabet duygusu, çekememezlik, kıskançlık gibi sebeplerle birbirleri aley-

hine çeşitli iftira, itham ve karalamalar yapmakla ahlak kurallarını ihlal etmekte-

dir. Namus, iffet, haysiyet, hırsızlık, zimmet, rüşvet ve yalan üzerine yapılan bu 

iftiralar, belli bir çevreyle sınırlı kalmamakta yayılmaktadır. Oysa bir iftira ne kadar 

çok yayılırsa, iftiracının sorumluluğu ve günahı da o nispette artmış olur.

Yüce Allah: ’’Mümin erkek ve kadınlara işlemedikleri şeyler yüzünden eziyet 

edenler, doğrusu bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.’’ Ahzab;58

İnsanların kusurlarını araştırmamak, hatta var olan kusurları yaymamak, İslam 

ahlakının önemli ilkeleri arasında yer alır. Dolayısıyla asılsız dedikodularla bir kim-

senin namusunu lekelemek veya yapmadığı bir fiili o kimseye isnat etmek, Allah 

katında büyük bir günahtır.
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Hz. Peygamber : ’’ Müslüman’ın Müslüman’a kanı, malı, ırzı ve namusu haram-

dır.’’

İftira, sosyal hayatı fesada uğratmasının yanı sıra insanlar arasındaki ilişkileri 

zedelemektedir. Toplumda güven duygusunu yaralayan ve gerektiğinde tepki 

gösterilmesi gereken kötü bir davranıştır. Yüce Allah : ‘’ Bu apaçık bir iftiradır ’’ 

demelerini ve tepki göstermeleri gerektiğini söylemiştir.

İslam, iftirayı yasaklamakla kalmamış, onu engellemek için bazı önlemlerde al-

mıştır. Buna göre insanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın, evlerini gözetle-

meyin…

Hz. Musa Peygambere de "Menfaat, iktidar peşinde olma, büyücülük ve yalancı-

lık" iftiralarında bulunulmuştur.

Hz. Meryem’e zina iftirası atılmıştır. 

Hz. Yusuf, iftiraya uğrayıp zindana atılmıştır.  

Hz. Ayşe’ye zina iftirası atılmıştır. Yüce Allah: "O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içi-

nizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine sizin 

için hayırlıdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın cezası vardır. Bu iftirayı 

işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında hüs-

ni zan besleyipte ‘’Bu apaçık iftiradır ‘’ deseler ya… Nur suresi 11–20
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DÜNYANIN 7 HARİKASI

1. GÖREBİLMEK: Görün. Çevrenizde yaşananlara kafanızı çevirmeyin.

 Mucizeleri görmeye çalışın.

2. DUYABİLMEK: Duyun. Düşkünlerin ve muhtaçların feryatlarına kulaklarını-

zı kapamayın. Güzel sesleri duyun.

3. KOKLAYABİLMEK: Koklayın. Kâinattaki güzellikleri koklayın.

 Çiçekler, bebekler… ne güzel kokarlar.

4. DOKUNABİLMEK: Dokunun. Karşılık beklemeden bir canlının hayatına 

dokunun. İnsanı yaşatın ki, devletiniz yaşasın.

5. TADABİLMEK: Tadın. Fedakârlık yapmanın olağanüstü hissini tadın.

 Haram lokmalardan uzaklaşın.

6. GÜLEBİLMEK: Gülün. Güzelliklerin sizi nasıl gülümseteceğine inanamayacak-

sınız. Gülmek mutluluktur.Aşırıya kaçmayın.

7. SEVEBİLMEK: Sevin. Sanki yarın yokmuş gibi başta kendinizi, bütün canlıları se-

vin. Sevmek, aşkları zirveleri getirir. 
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ÇOKLUK, ÇOĞUNLUK’LA YAPILAN KÖTÜLÜKLER
1. İnsanların büyük bir kısmı, çokluklarıyla, çoğunluklarıyla kötülükler eder-

ler.

2. İnsanların çoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün.

3. İnsanların çoğunun, inkâr edenlerle dostluk ettiklerini görürsün.

4. Allah, insanlardan çoğunu cehennem için yarattığını söylemektedir.

5. İnsanların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan hiçbir 

şeyin yerini tutmaz.   

6. İnsanlar Allah’ın nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onların çoğu 

kâfirdir.

7. İnsanların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sa-

nıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha sapıktırlar.

8. Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

9. Bu kitap (Kur’an) müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. 

Artık dinlemezler.

10. Andolsun Biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

11. İnsanların çoğu şükretmez.

12. İnsanların çoğu fasıktır.

13. İnsanların çoğu bilmezler.

14. İnsanların çoğu zındıktır.

15. İnsanların çoğu iman etmezler.

16. İnsanların çoğu bidatlara dalarlar.

17. İnsanlardan birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur.

18. İnsanların çoğunun nefisleri, onlar için ahiret hayatları için önceden hazır-

ladığı şey ne kötüdür.

19. Şüphesiz bunlarda Allah’ın kudretine bir alamet vardır; ama çoğu iman 

etmezler.

20. Bunda elbet alınacak büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

21. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman etmezler.
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22. İnsanların çoğu, ancak şirk/ortak koşarak Allah’a iman ederler.

23. Andolsun ki, Allah, birçok yerde savaş alanlarında size yardım etmişti. Hani 

çokluğunuz size kendisini beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan 

kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, so-

nunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz.

24. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan sap-

tırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka sözde söyle-

mezler.

25. İnsanların çoğu; 

• Bilmez 

• Şükretmez

• Akletmez

• Yoldan çıkmıştır

• Günah ve haram peşinde koşarlar

• İnsanların – kamunun mallarını haksız yere yerler

• Çokluğu ve çoğunluğu ile şişinirler

• Mallarının ve evlatlarının, sülalelerinin, ırklarının, meşreplerinin ço-

ğunluklarıyla övünürler

• Komin yaşarlar 

• Koyun gibi yaşarlar

• Ders almazlar…

İnsanların çokluğu; 

• Allah’a şükretmede olmalıdır.

• Allah’ı zikretmede olmalıdır.

• Cömertlikte, mertlikte, iffette olmalıdır.

• Keşifte, buluşta, insanlığa faydalı işler yapmada olmalıdır.

Nice az kişiler vardır ki, sayıca kendilerinden çok olan topluluklara Allah’ın 

izniyle galip gelmiştir.

Allah sabredenlerle beraberdir… 
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YEMEK YERKEN NE YAPALIM

I- ZİKİR : Besmele çekmek

II- FİKİR : Nimetleri veren Allah’ı düşünmek

III- ŞÜKÜR : Hamd etmek
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İNSANIN FİZYOLOJİK GEREKSİNİMLERİ

1. Nefes : Nefes almadan 4-5 dakika yaşayabilir ve ölür.

2. Su  : Su içmeden 4- 5 gün yaşayabilir ve ölür.

3. Besin : Su içip hiç besin almadan 4 -5 hafta yaşayabilir.

4. Uyku : Her uyku bir ölüm, her uyanma bir diriliştir.

5. Cinsellik : Rahatlama, bütünleşme, orgazmdır.

6. Defekasyon : Yapılamadığında sindirim sistemi iflas eder.

7. Boşaltım : Yapılamadığında böbrekler iflas eder.

8. Denge : Vücudun her sistemi çalışmalıdır. Ölçüdür.

9. Hareket : Sağlıktır.

10. Düşünme : İnsan olmaktır.

Dinlenme : Metabolizmamız tekrar yapılanır.
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İNSANIN SOSYAL GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

1. BARINMA: Ev her insanın temel ihtiyacıdır.

2. GİYİNME: Her iklime göre giyinme temel ihtiyaçtır.

3. KORUNMA: Her türlü kötülüklerden, tehlikelerden korunma insanlık hak-

kıdır.

4. İŞ : Her insanın kabiliyetine, eğitimine göre bir mesleği ve işi olmalıdır. 

5. KAYNAK : Her insan temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelire sahip bulunmalıdır.

6. ETİK : Bireysel etik, mesleki etik, toplumsal etik kuralları işlemelidir.

7. AİLE : Her insan sosyal bir varlık olarak bir aileye sahip edinilmelidir.

8. SAĞLIK : Her insanın sağlıklı olabilmesi için sağlıkta eşit hizmet almalıdır.

9. EĞİTİM : Her insan temel eğitimi almak zorundadır.

10. MÜLKİYET GÜVENLİĞİ : Devlet, toplum her bireyin mülkiyet güvenliğini 

sağlamalıdır… 
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İŞ STRESİYLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ

1. İşyerindeki stres, çalışanları psikolojik ve fiziksel olarak etkiliyor bazen kro-

nik hastalıklara sebep olabiliyor.

2. İşyerinde stresin en önemli sebepleri; hedef – zaman baskısı, mobbing, gö-

revlerdeki belirsizlik, görev çatışmaları, maaş ve görevlerdeki eşitsizlikler 

olarak sıralanıyor.

3. Stresten kurtulmak için işverenlere, yöneticilere ve insan kaynakları de-

partmanlarına iş düşüyor.

4. İş stresi; düşük motivasyona ve performansa, işte tatminsizliğe, çatışmala-

ra, konsantrasyon bozukluğuna ve iletişim zayıflıklarına neden oluyor.

5. İş stresinin nedenleri; rollerdeki belirsizlik ve rol çatışması, ücret eşitsizlik-

leri, merkeziyetçilik, yetersiz geri bildirim, ayrımcılık, taciz, adaletsiz per-

formans değerlendirmesi, mahremiyetin yokluğu, yoğun iş yükü, vardiyalı 

çalışma, iş sağlığı ve güvenliğinin yetersizliği, dengesiz beslenme, uykusuz-

luk, sık bölüm değiştirme, yetersiz bilgi donanımı, uyuşmayan yada belir-

lenmemiş hedefler.

6. Lider, yönetmekten ziyade kendinin de içinde olduğu ekibi sürükleyen kişi-

dir. Lider stres kaynağı değil stresi yöneten kişidir. Kendinden emin, iletişi-

me açık, çalışanların özelliklerini bilen, hedefleri konusunda bilgili ve kendi 

amaçlarını belirlemiş bir lider, stresi yönetmekte başarılı olacaktır.

7. İş stresinin faydalı olduğu durumlarda vardır. İnsanlar hayattaki varlık se-

bepleriyle işler arasında köprü kurduklarında iş stresi geliştirici olur. Stres 

kurum kültürüne ve çalışanın yetkinliklerine bağlıdır. Çalışanın yetkinlikleri 

ile işin özellikleri ve sektörün beklentileri karşılanamıyorsa kaygı ve işe ya-

bancılık birer stres faktörü olarak ortaya çıkar.    
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8. Kişinin başa çıkamadığı stres yoğunlaşarak kronik hastalıklara yol açabilir. 

Kendini değersiz, yetersiz, güvensiz ve terk edilmiş hissetme, yersiz öfke, 

düşmanlık ve kızgınlık, sigara ve içki tüketiminde artış, hata ve başarısızlık-

lara takılıp kalma, sağlığa aşırı ilgi, uyku bozukluğu, ölüm/intihar fikrinin 

sıklıkla tekrarlanması gibi strese verilen tepkiler uzun zaman içinde kronik 

baş ağrısı, hipertansiyon, kalp hastalıkları, kronik anksiyete, depresyon, 

fobi, obsesif düşünceler… oluşturmaktadır.

9. Stresle mücadelede kurumlar: Çalışanların görevde sorumluluklarını ye-

niden tanımlamalı, aşırı iş yükünü ortadan kaldırmalı, çalışma koşullarını 

iyileştirmeli, çalışanların kararlara katılımını sağlamalı, mesleki hizmet içi 

eğitimler, iletişim eğitimleri verilmeli, çalışanların güven duyguları gelişti-

rilmelidir. 

10. Stres kaynağını tanıyın. Duygularınıza kulak verin. Fizyolojik tepkilerinizi 

anlayın ve düzenleyin. Gülün, müzik dinleyin. Doğaya yakın olun. İletişim 

kurun. Mücadele ve değişiklerden zevk alın. Esneklik ve hoşgörü gösterin. 

Koşullara uyum sağlayın. Sosyal faaliyetlere katılın. Yaptığınız mesleği se-

vin. Aile ve sosyal çevreye uyum içinde olun. Gelecekle ilgili olumlu beklen-

ti içinde olun. Allah’a gönülden iman edin, tevhid inancını yaşayın. 
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SABAH ERKEN KALKMANIN FAYDALARI

1. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumlu etkileri vardır.

2. Düzenli bir yaşamınız olur.

3. Sabahları güneşin doğuşunu seyredenler pozitif duygu yüklenirler.

4. Erken yatıp erken kalktığınız için, uyku açlığı çekmezsiniz.

5. Yorgunluk hissi yaşamazsınız.

6. Daha mutlu bir hayat yaşarsınız.

7. Sabah erken saatte uyanan insanlar kendilerini daha enerjik hissederler.

8. Güne erken başlayanlar, yapılması gereken işleri ve aktiviteleri daha güzel 

planlarlar. Beyin dinlenmiş, tüm algıları açık biçimdedir.

9. Sabah erken kalkan insanlar, kendilerini daha zinde hissederler.

10. Erken kalkan insanlarda daha az depresyon riski taşıdıkları gözlenmektedir.

11. Sabah erken kalkanlar gün içerisinde daha huzurlu olurlar.

12. Erken kalkanlar daha sağlıklı beslenirler, sabah kahvaltısını atlamazlar.

13. Geç kalkanlar aşırı yemek yemeye daha meyillidirler.

14. Geç kalkanlar fast –food tüketimi daha fazla olduğu için obezite riskleri 

daha fazladır.

15. Erken kalkanlarda daha pozitif düşünceler oluşur.

16. Sabah erken kalkıp meditasyon, yoga veya pilates gibi egzersiz yapanlarda 

negatif düşünceler uzaklaşmaktadır.

17. Sabah namazına kalkıp kılmak, dua etmek, Kur’an okumak… Üzerine uyku-

dayken güneşin doğmaması o günü size çok bereketli kılar.

18. Dünyadaki sekiz milyar insanın önüne sizi geçirir.

19. Stresinizi azaltır.
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20. Hiçbir insana karşı kendinizi eksik, güçsüz hissetmezsiniz.

21. Sabah erken kalkmak her gece ölüp, tekrar dirildiğimizin farkına varmaktır.

22. Erken kalkmak; insan için en verimli zamanda uyanık, ayakta olmak de-

mektir.

23. Herkes uykudayken siz uyanmış olursunuz, farkınız ortaya çıkar.Depremle-

rin ve kalp krizlerinin en çok görüldüğü saatler duanın en az olduğu zaman 

dilimi, ev içinde karbondioksit/bakteri/gazlar oksijensizliğe neden olmak-

tadır, erken kalkmaktaki bir amaç da yatılan yeri terk etmek ile özdeş ol-

duğu bilinmelidir.

24. Niçin yaratıldığınızı düşünürsünüz, şükredersiniz.

25. Bir günün ne kadar uzun olduğunu görürsünüz, bir güne ne kadar çok şey-

ler sığdırırsınız…
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ALLAH’IN DEĞİŞMEYEN KANUNLARI (SÜNNETULLAH)

1. İnsan çıplak doğar ve muhakkak ölür.

2. İnsanın dünyaya gelmesi de elinde değildir, dünyada kalması da elinde değildir.

3. Güneş doğudan doğar, batıdan batar.

4. Dünyanın büyüklüğü kâinatın büyüklüğü yanında bir toplu iğne başı kadar 

küçüktür, okyanusta bir damla kadar küçüktür. Kâinatın tek sahibi Allah‘ ın 

büyüklüğünü düşünün…

5. Dünya kendi etrafında döner, güneşin etrafında döner; günler, mevsimler, 

yıllar oluşur.

6. İnsan nefes almazsa yaşayamaz, 4 – 5 dakika içinde ölür. Oksijeni havadan 

alacak, karbondioksiti havaya verecektir.

7. İnsan su içmezse yaşayamaz, 5 – 6 gün içinde ölür. Su içtiğimizde direkt 

kana karışmaktadır. İhtiyacımız olan mineralleri beyin dâhil vücudumuzun 

her yerine ulaşmaktadır.

8. İnsan besin almazsa yaşayamaz, hiçbir gıda almadan sadece su içerek ölüm 

orucu tutanlar 5 – 6 hafta sonra komaya girip, ölmektedirler.

9. İnsan ister ateist olsun, ister dindar olsun Allah’ın Sünnetullah’ı olan ka-

nunlarını hiçbir zaman değiştirmeye gücü yetmez.

İnsan iradesine bırakılan işleri keşfeder, bilim yapar. İnsanın değişim ve dö-

nüşümü olur. Sünnetullah değişmez. Değişen din değildir, dini konulardır. 

Allah sünnetullahın mücbir olmadığı kendisinin mutlak hakim ve hikmet 

sahibi olduğundan sünnetullah’a istisna yarattıkları da vardır; donan eşya 

büzülür su hariç, metaller katıdır civa hariç, Hz.Adem’den sonra insan analı 

babalıdır Hz.İsa hariç. 

10. Yer altında fay hattı çatladı mı deprem olur. İnsan bilimsel ve ahlaki olarak 

sağlam binalar yapmazsa, o binalar yerle bir olur insanları öldürür.
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11. İnsan uyumak zorundadır, uyumak bir nevi ölümdür. Her gece ölür ve tek-

rar diriliriz. Her uykumuzda metabolizmamız tekrar yapılanır.

12. Sıcak mevsimlerde ince giyiniriz, güneşten sıcaktan korunuruz.

Soğuk mevsimlerde kalın giyiniriz, soğuktan korunuruz.

13. Denizin altında, suyun içinde oksijen tüpü olmadan saniyeler ve birkaç da-

kikanın üzerinde kalamayız, kalırsak boğuluruz ve ölürüz.

14. İnsan her gün acıkır, acıkması elinde değildir.

15. İnsan her gün idrara çıkar, çıkamadığı an zehirlenir ve ölür. 

16. İnsan doğar, bebek olur, çocuk olur, genç olur, yaşlı olur ve en son 125 

yaşına kadar yaşayabilir.

17. İnsanların organlarının büyümesi, kemiklerinin büyümesi belirli bir yaşa 

kadardır, o yaştan sonra büyüme durur.

18. İnsan uçamaz, kanatları yoktur. Kuşlar uçar, kanatları vardır, uçmak için ya-

ratılmışlardır.

19. İnsan oldukça yüksek yerden atlarsa tüm kemikleri kırılır, organları parça-

lanır ve ölür.

20. İnsanın beş organının her hangisi olmazsa yaşayamaz.

Beyin, Kalp, Karaciğer, iki Akciğer, iki Böbrek.  

21. Kadının yumurtladığı dönemde coitus olursa kadın hamile kalır.

22. Kadın belirli bir yaşa gelince adet görmeye başlar, belirli bir yaşta meno-

poza girer.

23. Erkek belirli bir yaşta ergen olur, sperm üretmeye başlar, belirli bir yaşla 

birlikte azalır.

24. Hangi şeyde aşırıya kaçarsan bağımlılıklar oluşur. İfrat ve tefrite kaçmamak 

gerekir.

25. İnsanın beden ve ruh boyutu vardır. Beden ölür, ruh yaşar.

Beden fosilleşir… Ruh Yaratıcı Allah’la buluşur…
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HEKİMLİK AHLAKI

1. Hastaya zarar verilmemesi.

2. İnsan hayatının korunması

3. Kaybedilen sağlığın yeniden kazanılmaya çalışılması.

4. Mümkün ise hastalığın tamamen ortadan kaldırılması.

5. En faydalı, en kolay tedavinin yapılması.

6. Tıp ahlakının özünü:  

İnsan sevgisi,

Bilgi sahibi olmak,

Uzmanlık,

Cesaret,

Adalet,

Ölçülü davranmak,

Akıllılık,

İnanç sahibi olmak gibi bireysel değerler oluşturur.

7. Erdem iyiyi yapma sezgisidir.

8. Hastalığın iyiliği tıbbın amacıdır.

9. Tıbbın özel erdemleri:  

Tarafsızlık,

Bilimsel doğruluk,

Vicdan sahibi olmak.

10. Hekim’in, kendi dünya görüşünden, kültüründen, dini ve siyasi inançların-

dan bağımsız olarak hekimlik ilkelerine uyması beklenir.

11. Hipokrat Yemini, Cenevre Bildirgesi, Evrensel Tıp Etiği Kodları, Hasta Hak-

ları Bildirgeleri, Hekim Hakları Bildirgeleri v.b. tıbbın temel değerlerini ko-

rumayı amaçlamaktadır.
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12. Tıbbın öz değerleri : 

Güven,

Gizlilik,

Yeterlilik,

Sözleşme,

Sorumluluk,

Sadakat,

Şefkat,

Sebat,

Sağduyu,

Uyumluluk,

Adalet,

Ölçülü olmak,

Doğruluktur.

13. Hastalığın doğası; hasta savunmasız, endişeli ve acı içindedir. Hekim bilgi 

ve becerisini hastanın iyiliği için kullanmalıdır.

14. Hekim, hastalığı doğru teşhis etmelidir. Hastalığın sebebini araştırmalıdır.

15. Hekim, hastanın alışkanlıklarını öğrenmeli, hastalığına uygun ilaçları araş-

tırmalı, en kolay tedavi şeklini tercih etmelidir.

16. Hekim, tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda hastayı oyalamamalıdır.

17. Hekim, hastasını kandırmamalı, olmayan hastalık için korkutmamalıdır.

18. Hekim, moral verici tedavi yöntemlerinden de yararlanmalıdır.

19. Hekim, kendi çıkarlarını hastanın çıkarlarından üstün tutmamalıdır.

20. Hekim ‘’Hipokrat Yemini ’’ ederek, hastaya yararlı olma amacı güder.

21. İnsan hayatı kutsaldır. Allah ruhundan üflenmiştir.
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22. Evrende tüm yaratılanlar bir insan kadar değerli değildir.

23. Allah, insanı dünyada halifesi olarak yaratmıştır.

24. Hekim, Allah’ın en değerli yarattığı insanı tedavi ederek, şifa vermektedir. 

25. Tıp ahlakı ilkeleri :  

• Yararlı olma  ilkesi

• Kötü davranmama ilkesi

• Hastaya zarar vermeme ilkesi

• Adalet ilkesi

• Yaşama saygı ilkesi

• Gizliliğe saygı ilkesi

• Özerkliğe saygı ilkesi

• Aydınlatılmış bilgilendirme ilkesi

• Kendine ve bilime saygı ilkesi

• Mesleğine ve meslektaşlarına saygı ilkesi
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GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDA BAŞARILI İNSAN KİME DENİR

1. Çok parası olan

2. Çok para kazanan

3. Bürokratik bir makam kapan

4. Elinde yaptırımcı bir güç bulunan

5. Gününü gün eden

6. Yalan söylemeye gereksinim duymayan

7. Sağlığı yerinde olan

8. Borcu olmayan

9. Dünyanın her yerinde geçerli mesleği bulunan

10. En az şeye ihtiyaç duyan

11. Evini, arabasını alan

12. Evlenen, çocuğu olan

13. Şöhreti yakalayan

14. Ortalama ömrün üzerinde yaşayan

15. Lüks semtlerde oturan

16. Lüks otomobillere binen

17. Keşifler, buluşlar yapan

18. Şirketler kuran, iş yeri – fabrika açan

19. Eğitimli olan

20. Üç nesil üniversite bitiren

21. Birkaç yabancı dil bilen

22. Siyaset yapan

23. Belediye başkanı olan

24. Milletvekili seçilen

25. Avukat, hâkim savcı olan
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26. Doktor, mühendis olan

27. Öğretim üyesi olan

28. Zanaatkar olan

29. Sanatçı olan

30. Düşünür olan, filozof olan

31. Kaymakam, vali olan 

32. Paşa olan

33. Polis, asker olan

34. Özel uçağı olan

35. Fakirlik sınırının üzerinde kazanan

36. Ayakları üzerinde duran

37. Özgür olan

38. Sabırlı olan

39. Amerika vatandaşı olan

40. Kendini hiç’lik makamında sayan

41. Görev ve sorumlulukları yerine getiren

42. Her gün Yaratıcı Allah’la rabıta yapan

43. Sizce başarılı insan kimdir…

44. Her zaman diliminde kendisiyle barışık olan

45. İstikrarlı olan

46. Prensipli olan

47. İnancına göre yaşayan

48. Hiç kimseden korkmayan

49. İyi ahlaklı olan

50. Tam yaşayan… 
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HEKİMLİK ANDI

(Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, 2006)

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda:

• Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

• Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı gösterece-

ğime,

• Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,

• Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağı-

ma,

• Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyaca-

ğıma,

• Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,

• Yaş, hastalık ya da ergenlik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik 

düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir 

özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

• İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

• Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgür-

lüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

• Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne, 

• Ant içerim.
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İŞ AHLAKI 
1. İş ahlakı, bir ahlak standartları çalışmasıdır.

2. İş ahlakının iki ana ilkesi vardır: Ölçülülük ve adalet.

3. Adalet aynı zamanda doğruluk anlamına da gelir.

4. Toplum katmanlarının ortak sahip olması gereken fazilet, adalettir.

5. Doğru insan, kendisine güvenilerek verilmiş emanetleri iç etmeyen, soy-

mayan, hırsızlık etmeyen, dostlarını ve devleti aldatmayan, sözlerini tutan, 

ana babasına bakan, kimseye saygısızlık etmeyen biridir.

6. Erdemlilik iş ahlakı ile birdir.

7. Erdem; insanın iyi olması ve kendi işini iyi yapmasıdır.

8. Adalet ve ölçülülüğün yanında, yardımlaşma, liyakat, sevgi ve güvene özel 

önem verilmelidir.

9. Aristoteles : Ölçülülük aynı zamanda ifrat ve tefrit noktasından uzak durup 

orta nokta denilen erdemi ortaya çıkarmaktır.

10. Platon ( Eflatun): Yöneticilere bilgeliği, güvenlik güçlerine cesareti önerir-

ken, işçi, çiftçi ve tüccarlardan oluşan gruba da fazilet olarak ölçülülüğü 

öneriyor.

11. Nietzsche: Yaşamak, bir karmaşa, bitimsiz, değişken, sürekli oluş halidir.

12. Farabi: Ahlak felsefesinin temelini eğitim ve iyi davranışlar oluşturur. Nihai 

hedefini de başka bir şeye araç olmayıp, amaç olan mutluluk oluşturmak-

tadır.

13. İbni Sina: İyi ahlaklı insan; cimri değil cömert olur, şehvet düşkünü değil 

iffetli olur, korkak değil yiğit olur. Bilge insan da, bu iyi ahlak ilkeleriyle be-

zenmiş olarak, toplum için faydalı işler yapandır.

14. Hz. Muhammed: Sadakaları Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düş-

künler, zekât toplayıcılar, kalpleri islama ısındırılacak olanlar, özgürlüğüne 

kavuşturulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihat edenler, yolda kalmış yol-

cular içindir.

15. Ölçülülük; isteklerimize, tutkularımıza vurduğumuz bir çeşit dizgindir.
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16. Ölçülülük; iyi bir yaratılışla iyi bir eğitimi birleştirmiş insanların akıl ve dü-
şünce yoluyla sadece ve ölçülü isteklerle yaşamasıdır.

17. İnsanlar zenginlik ve servet edinme konusunda da birbirleriyle yardımlaş-
malıdırlar.

18. Musevilikte gelir ve servet eşitsizliklerinin tehlikelerine ve kötülüklerine 
dikkat çekiliyorsa da servet biriktirmenin genel ahlaka aykırı olmadığı ka-
bul edilmektedir.

19. Hıristiyanlıkta para hırsı, hilekârlık ve lüks tüketime karşı uyarılar vardır. 
İnsanların iş hayatından dürüst olmaları ve aynı iş ahlakı standartlarını uy-
gulamaları nasihat edilmektedir.

20. Müslümanlıkta iş verenin çalışanıyla rızıkta eşit olması tavsiye edilmekte, 
işçinin alın teri kurumadan verilmesi söylenmektedir.

21. İş ahlakındaki gelişmelere paralel olarak, iş yerindeki adalet ve eşitlik ta-
lepleri daha hakkaniyetli bir biçimde karşılanır.

22. Ahlaki programlar, hızlı değişim dönemlerinde ahlaki çöküşü azaltır, kötü 
niyetli girişimleri önler, toplumsal adaleti artırır.

23. İş ahlakı, takım çalışmasını ve verimliliği destekler. Çalışanlar, birbirinin de-
ğerlerine ve kuruma bağlılık hisseder. Bu da güçlü motivasyonu ve perfor-
mans artırımını getirir.

24. Etik programlar, çalışanların stresini azaltır, gelişim ve tatmin duygularını artırır.
25. Etik programlar, yasalara uyma konusunda bir nevi sigorta denetleme iş-

levi görür.
26. Etik programlar, kaliteye, farklılıkların yönetimine ve strateji ile planlamaya 

destek sağlar.
27. Alışverişte hile yapmayacaksın.
28. Fahiş kardan kaçınacaksın.
29. Fakirler için ayrı bir kolaylık sağlayacaksın.
30. İşveren ahlakı; işine, işçisine, müşterisine, toplumuna, doğal çevresine 

karşı liyakat ve hakkaniyetle görev ve sorumluluk duygusunu yerine ge-
tirmelidir.
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31. İşveren ve yöneticisinin en başta uyması gereken iş ahlakı esası, işi ehline 
vermek ve adaletli davranmaktır.

32. İşçinin ücreti, zamanında ve hak ettiği ölçüde ödenmelidir.
33. İşçinin sağlık sigortası gibi sosyal hakları eksiksiz verilmelidir.
34. Çalışanın can güvenliği sağlanmalıdır.
35. Her hak sahibinin hakkını vermek ahlaki bir gerekliliktir.
36. İyi bir işveren, tüm çalışanlarını bir aile gibi görür.
37. İşveren, çalışanına gücünün yetmeyeceği bir şey yüklememelidir.
38. Ahlaklı bir işveren, gelirinin büyüklüğü oranında kamu yararına uygun 

eserler bağışlar.
39. Tembellik, cimrilik, iffetsizlik, korkaklık erdemsizlikler listesinde en ön sı-

ralarda yer alır.
40. Ahlaklı bir zengin, servetinin kendisine verilmiş bir emanet olduğunu bilir 

ve malında başka insanlarında hakkı olduğunu unutmaz.
41. Ticarette kendi için istediğini, aynı ticareti yapanlar içinde istemek.
42. Sanatında veya ticaretinde toplum için gerekli olan iş alanlarından birinde-

ki bir boşluğu doldurmak.
43. Ticaret konusunda ölçülü olmak. Aşırı hırs ve istek içinde olmamak.
44. Şüpheli işlerden kaçınmak.
45. Yaptığı her işin bütün aşamalarını gözden geçirmek.
46. Ülke ve toplum yararına olmayan, zararlı şeylerin üretimini ve ticaretini 

yapmamak.
47. Çalışan güvenilir olmalı, yaptığı işi iyi öğrenmeli, işini sevmeli.
48. Çalışan arkadaşlarını sevmeli, haset ve kıskançlık içinde olmamalı.
49. İşveren işçisinden sorumlu, işçisini sevmeli, haklarını tam vermeli.
50. İşveren de, çalışan da malın mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu unut-

mamalı.
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AHİLERİN AHLAK İLKELERİ

1. Doğruluktan ayrılmamak.

2. Cömert olmak.

3. Alçak gönüllü davranmak.

4. İyi huylarını geliştirmek.

5. Kendisini halka adamak.

6. Misafirleri sevmek.

7. İnsanları iyi yola yöneltmek. 

8. Suçluyu affetmek.

9. İş sahibi olmak.

10. Dindar olmak.

11. Utanma duygusuna sahip olmak.

12. Hile yapmamak.

13. Yalan söylememek.

14. Kusur aramamak.

15. Dedikodu yapmamak.

16. İçki içmemek.

17. Zinaya yaklaşmamak.

18. Livata yapmamak.

19. Zenginlere karşı minnetsiz olmak.

20. Kimseye karşı düşmanlık beslememek.

21. Kin gütmemek.

22. Büyüklere hürmetkâr olmak.

23. Küçüklere şefkatli olmak.

24. Bel bağlamamak.

25. Nefisle mücadele etmek.

26. Münafıklar, kâfirler ‘’ Ahi ‘’ olamazlar.
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27. Kestiği hayvanı inciten  ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

28. Herhangi bir ihtiyaç maddesini saklayıp kıtlık yaratan ve sonra pahalıya sa-

tan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

29. Kötü kanun yapan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

30. Vaadinde durmayan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

31. Halkın zararına çalışan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

32. Yemeklerden önce ve sonra el yıkamak.

33. Lokmaları küçük almak.

34. Ağzını şapırdatmamak.

35. Hakkından fazlasını yememek.

36. Yediğinin helal olduğunu bilmek.

37. Yerine ve yeterince harcamak.

38. Ölçü tartı ehli olmak.

39. Yararlı şeyler üretmek.

40. Yardım etmek.

41. Kalbi Allah’a bağlamak.

42. Kapısı 72 millete açık olmak.

43. Mürüvvet ve merhamet üzere olmak.

44. Ahlakı ana sermaye edinmek.

45. Akıl yolunda yürümek.

46. İlim istemek.

47. İlmiyle amel etmek.

48. Yararlı çalışmayı elden bırakmamak.

49. Türk örf ve adetlerini sahiplenmek.

50. İslam dinine uymak.

51. Hırsızlık etmemek.

52. Barbarlık etmemek.
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53. Kötülük etmemek.

54. Küfür ve hakaret etmemek.

55. Başkalarının namusuna dokunmamak.

56. Başkalarının onuruna dokunmamak.

57. Düşkünlere yardım etmek.

58. Yoksullara yardım etmek.

59. Muhtaçlara yardım etmek.

60. Kız çocuklarına:  

• Evinin ailenin işini ihmal etme.

• İyi yemek pişir.

• İdareli ol.

• Kocana sahip olmasını bil.

61. Harama bakma.

62. Haram yeme, haram içme.

63. Doğru ol.

64. Sabırlı ol.

65. Dayanıklı ol.

66. Büyüklerinden önce söze başlama.

67. Kimseyi kandırma.

68. Kanaatkâr ol.

69. Dünya malına tamah etme.

70. Yanlış ölçme, eksik tartma.

71. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini bil.

72. Hiddetli iken yumuşak davranmasını bil.

73. Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

74. Kibir gösterme.

75. Hased etme.
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76. Kimsenin sanatına tamah etmeyesin.

77. Her kimin ayıbını görürsen örtesin.

78. Dünyaya aşırı muhabbet göstermeyesin.

79. Ana, baba, hoca, usta hakkına saygı gösteresin.

80. Taşı tut altın olsun.

81. Allah seni iki cihanda aziz etsin.

82. Tuttuğun işten hayır gör.

83. Allah rızkını bol etsin.

84. Yoksulluk göstermesin.

85. Sıkıntı çektirmesin.

86. Halka zulmetmeyeceksin.

87. Kâfir hakkı yemeyeceksin.

88. Yetim hakkı yemeyeceksin.

89. Ahilik tembelliği hoş görmez.

90. Ahilik hazır yiyiciliği hoş görmez.

91. Çalışmayı teşvik et.

92. Üretmeyi teşvik et.

93. Atılımı teşvik et.

94. Hizmetin müşteri memnuniyetine yönelik olsun.

95. Ahilikte müşteri velinimettir.

96. Tevazu göster.

97. Merhametli ol.

98. Bencil olma.

99. Ahilik Akıl, Bilim, Çalışma, Ahlak demektir.- 

100. Ülkemizde toplumsal adaletin tabana yayılması için öncelikle başvurulacak 

düzen Ahiliktir.
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İYİ AHLAKLI İNSAN ÖLÜNCE – KÖTÜ AHLAKLI İNSAN ÖLÜNCE
1. İyi Ahlaklı insan ölünce : Ruhu kolayca vücudunu terk eder.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Ruhu alınırken dövülür, aşağılanır.

2. İyi Ahlaklı insan ölünce : Ölürken cennetteki makamı gösterilir.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Cehennemdeki yerini görür.

3. İyi Ahlaklı insan ölünce : Ölüm meleği ona Allah’ın kurtuluş müjdesini verir.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Ölüm meleği ona Allah’ın azabını bildirir.

4. İyi Ahlaklı insan ölünce : Cennet kefenine sarılır.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Zor can verir, sanki damarları parçalanır.

5. İyi Ahlaklı insan ölünce : Cennetin kokuları ona doğru gelir.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Ruha ateşten elbise giydirilir.

6. İyi Ahlaklı insan ölünce : Cenaze taşınırken iyi sözler duyar.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Pis – leş kokusu kokar. Semanın kapıları kapanır.

7.  İyi Ahlaklı insan ölünce: Ruh yukarı çıkarken melekler en güzel isimlerle 

selam verirler.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Ruh yukarı çıkarken melekler rahmetten uzak 

olması anlamında lanet ederler.

8. İyi Ahlaklı insan ölünce : Ruhunu taşıyan meleklere şöyle seslenilir: Kulu-

mun defterini yücelere taşıyın. 

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Ruhu semadan yere atılır. Yeniden dünyaya 

dönmek ister.

9. İyi Ahlaklı insan ölünce : Yarabbi bir an önce kıyamet kopsun aileme ve 

gerçek cennete kavuşayım der.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Kabir sorularına cevap veremez, şaşkınlaşır.

10. İyi Ahlaklı insan ölünce : Yapılan bütün iyiliklerinin karşılığını alır. Kabri cen-

net bahçelerinden bir bahçe olur.

Kötü Ahlaklı insan ölünce : Yaptığı kötülükler iğrenç bir suratla karşısına 

çıkar. Kabrinde azap edilir.  
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5 TAVSİYENİN HİKMETİ

Allah Peygamberi’ne diyor ki; "sabah kalkıp dışarı çıkarak yol almaya başla. Yol-

culuk esnasında beş şey göreceksin. O beş şeyi şu şekilde karşıla ve muamele et.

• Karşına çıkan birinci şeyi yiyip yutacaksın.

• İkincisini saklayacaksın.

• Üçüncüsünü koruyacaksın.

• Dördüncü şeyi üzmeyeceksin.

• Beşinci şeyden kaçacaksın."

Peygamber bunları dinledikten sonra yola çıkar. Karşısında koskoca bir dağ beli-

rir. “Bu dağ nasıl yenilir yutulur” diye tereddüde düşse de, Rabbinin emrettiğini 

yapmaya hazırlanır. ‘’ Mutlaka bunda bir hikmet, bir sır saklıdır ‘’ diye düşünür. 

O dağa doğru, yemek için gittikçe, dağ küçülür ve nihayet bir lokma kadar olur. 

Bir çırpıda yutar o lokmayı.

Yola devam ederken, önüne bu sefer altından bir küp çıkar. Küpü alır, toprağa 

gömerek saklar. Biraz ilerleyince arkasına bakar, küpün saklandığı yerden çıktığı-

nı görür. Döner yine saklar. Ama bu defa başaramaz. “Vardır bunda bir hikmet” 

diyerek yola devam eder.

Bu sefer karşısına atmacadan kaçan bir serçe çıkar. Serçeyi koynuna koyarak giz-

ler. Atmaca gelir, “Neden rızkımı elimden aldın?” diye sorar adama. “Aç karnımı 

nasıl doyuracağım?” Tavsiyelerden dördüncüsünün “Karşına çıkanı üzme” oldu-

ğunu hatırlayan adam, yiyeceğinden bir parça kopararak atmacayla paylaşır.

Yola devam ederken bir leş görür. Kokusu rahatsız edicidir. Hemen oradan kaçar.

Yolun sonuna gelmiştir. “Ya Rab !  Beş olay yaşadım. Bunların hikmeti nedir?"

Semadan bir nida gelir. Ey Nebi, o beş şeyin hikmeti şudur:
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• Dağ, öfkeye işarettir. Öfkeni yenmek istiyorsan ondan korkma ve kaçma, 

sabır göster. Öfkeni dışa çıkarma ve onu yut. Öfke yutuldukça küçülür ve 

zararsız olmaya başlar. İş hayatında, çile hayatında bir taraf öfkeliyse öbür 

taraf su gibi olmalıdır, ta ki öfke ateşi sönsün. Eğer su değil benzin seçilirse, 

ateş yani öfke büyür ve zarar verir.

• Altın küp senin güzel amellerindir. Onlar altın gibi kıymetlidir. Onları sak-

lamak lazımdır. Güzel amelleri başa kakarsan kıymeti düşer. Belki gurura 

ve kibire kapılma ihtimali vardır. Fakat sen saklamakla beraber başkaları 

onları dışarı çıkarırsa bundan da sana zarar gelmez.

• Serçe sana teslim edilen emanettir. Emaneti koruman gerekir. Hayatımız, 

gençliğimiz, diğer sahip olduklarımız birer emanettir. Yani geri alınmak üze-

re verilen şeylerdir.

• Senin üzerinde hakkı olanlar vardır. Allah’ın hakkı, peygamberlerin hakkı, 

anne ve babanın hakkı, diğer kullar ve canlıların hakkı. Hak sahiplerini üz-

memek gerekir.

• Kokmuş et, gıybete işarettir. Gıybet güzel amelleri bozan şeydir. Rabbim, 

bizi de hisse alanlardan, öfkesini yutup, gıybetten kaçanlardan eylesin.
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İNSANIN 7 MERTEBESİ
• Birinci Mertebe (Nefsi Emmare) :

İnsanın kötü ahlaklı tarafı.
Derdi, dünyası haram işlemek.
Kötülüklerden rahatsızlık duymamak.

• İkinci Mertebe (Nefsi Levvame):
Yaptığı kötü ahlakın farkında.
Kendisini kınayan, yaptığına üzülen.
Kötülük yapmaya devam eden.

• Üçüncü Mertebe (Nefsi Mülheme):
Yaptığı kötü ahlak için tevbe ediyor.
Kendini toparlıyor. Temizliğe geçiyor.
Azap ve kurtuluşun sınırındadır.

• Dördüncü Mertebe (Nefsi Mütmaine):
Ruh geri dönüyor.
Kendi acizliğinin farkına varıyor.
İbadetlerden zevk almaya başlıyor.

• Beşinci Mertebe (Nefsi Raziye):
Allah’ın emirlerini yerine getirmeye çalışıyor.
Kulun Allah’tan razı olduğu mertebe, velilerin mertebesi.

• Altıncı Mertebe (Nefsi Marsiyye):
Kul Allah’ta fani olmuş, ikilik kaybolmuştur.
Helal ve haramı biliyor.
Allah’ın kulundan razı olduğu mertebe.

• Yedinci Mertebe (Nefsi Kamile):
Tam arınmış nefistir.
Varlıkta yok olma, kemalata erilen son nokta.
Velilerin ulaşabildikleri son mertebe.

Peygamberler mertebesidir.
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21. YÜZYIL ÖĞRENCİLERİ

I -      21. Yüzyıl Öğrencileri için Neler Önemlidir:

• Dürüst olmak  % 87 çok önemli

• Namuslu olmak  % 86 çok önemli

• Ahlaklı olmak  % 85 çok önemli

• Adaletli olmak % 82 çok önemli

• Bilgili olmak % 81 çok önemli

• Özgür olmak % 75 çok önemli

• Saygın bir insan olmak %74 çok önemli

• Sorumluluk sahibi olmak % 73 çok önemli

• İyi bir iş sahibi olmak % 72 çok önemli

• Yardımsever olmak % 70 çok önemli

• Dini değerlere bağlı olmak % 66 çok önemli

• Çalışkan olmak % 65 çok önemli

• Özgün ve üretken olmak % 64 çok önemli

• Toplumsal duyarlılık sahibi olmak % 60 çok önemli

• Kültürel değerlere bağlı olmak % 57 çok önemli

• Farklılıklara saygılı olmak  % 56 çok önemli

• İtaatkar olmak % 42 çok önemli

• Zengin olmak % 23 çok önemli

• Şöhret sahibi olmak % 18 çok önemli

II-     21. Yüzyıl Öğrencileri Hayatta Mutlu Kılan Şeyler:

• Başarı % 38

• Huzur % 29

• Sevgi % 19

• Para % 7
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III-    21. Yüzyıl Öğrencileri Okulda Mutlu Kılan Şeyler:

• Başarı % 65

• Güvenli ortam % 11

• Başkalarınca beğenilmek % 7

• Karşı cinsin ilgisi % 4

IV-    21. Yüzyıl Öğrencileri Beğendikleri Öğretmen Özellikleri:

• Hoşgörülü % 28

• Ders anlatımı iyi % 23

• İlgili % 22

• Anlayışlı % 19

• Disiplinli % 8 

V-     21. Yüzyıl Öğrencileri Öğretmenlerinde En Beğenmedikleri Özellikler:

• Anlayışsızlık  % 28

• Adaletsizlik  % 24

• Sertlik % 20

• Otoritesi eksik olma % 16

• İyi ders anlatamama % 11

VI-    21. Yüzyıl Öğrencileri İçin Öne Çıkan Kavramlar:

• Hoşgörü

• Sevgi

• İletişimsizlik

• Saygı

• Baskı
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YENİDEN VAROLUŞUN ADI: SAKARYA ZAFERİ

1. Viyana önlerinden başlayan ve Balkanlar’dan adım adım çekilen bir milletin, 

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde düşmanın geldiği en son noktada durdu-

rulduğu Kurtuluş Savaş’ımızın dönüm noktası olan Sakarya Meydan savaşı.

2. Ankara’nın ilçesi Polatlı’da Karatepe, Yıldıztepe, Türbe Tepe, Gazi Tepe, 

Mangal Dağı ve özellikle Polatlı’nın 8 km batısında yer alan 1100 rakımlı 

Dua Tepe’de Sakarya Meydan Savaşı 22 gün 22 gece aralıksız yaşanmış-

tır.23 Ağustos 1921’de başlamış, 13 Eylül 1921’de sona ermiştir.

3. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, TBMM’nin kendisine kanunla verilen 

yasama yetkisine dayanarak, 7 Ağustos 1921’de yayınlamış olduğu ‘’Ulusal 

Yükümlülük Emirleri ‘’

On maddedir  : 

• Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

• Halk, elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde orduya teslim edecek.

• Her aile bir askeri giydirecek.

• Yiyecek ve giyecek maddelerinin % 40’ına el konacak ve bunların kar-

şılığı daha sonra geri ödenecek.   

• Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının % 40’ına el ko-

nacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

• Her türlü makineli aracın % 40’ına el konacak.

• Halkın elindeki binek hayvanların ve taşıt araçlarının %20’sine el ko-

nacak.

• Sahipsiz bütün mallara el konacak.

• Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri 

ordunun emrinde çalışacak.

• Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye üc-

retsiz askeri ulaşım yapacaklar.
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4. Türk Ordusu Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlığında Fevzi Çakmak 

Paşa, Kazım Karabekir Paşa, İsmet İnönü Paşalarla birlikte 6 kolordu, 101 

bin askerle; 120 bin askeri olan İngilizler tarafından en modern silahlarla 

donatılmış Yunan ordusuyla yapılmıştır.

5. Mustafa Kemal Paşa’nın dünya savaş tarihine bir taktik olarak geçen: 

"Hatt-ı Müdafa yoktur, sath-ı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır. Va-

tanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz." 

Sözlerini söylediğinde takvimler 26 Ağustos 1921’i gösteriyordu. 

6. Sakarya Meydan Savaşı en çok subayımızın şehit olduğu bir savaştır. 3713 

şehit verdiğimiz bir savaştır. Düşman ordusu 40 bin kayıp vermiştir.

7. Mustafa Kemal Paşa bu savaşta Sakarya isimli atından düşerek iki kaburga 

kemiği kırılmış ama istirahat etmeyerek savaşa devam etmiştir.

8. Dünyada 22 gün, 22 gece aralıksız devam eden başka bir savaş yoktur. Bu 

savaşı kaybetseydik Yunan orduları Ankara’yı ele geçirmiş olacaklardı.

9. Sakarya Meydan Savaşı, kağnı arabaları ile ayakları çıplak, kucağında küçük 

çocuklarıyla kadınlar, genç kızlar cepheye erzak ve cephane taşıyor, cephe 

yakınlarındaki köylerde yemekler vatanı kahramanca savunan askerler için 

pişiriliyordu.

10. Sakarya Meydan Savaşında cephenin uzunluğu 100 km'yi buluyordu. 31 

Ağustos 1921’den beri Yunanlıların elinde olan Dua Tepe, 10 Eylül 1921’de 

saat 14.00 te geri alınarak, düşmanın beli kırılmış oluyordu. Savaşın ilk gün-

lerinde kaybedilen tepeler ve dağlar birer birer alınıyordu. Yunan hüküme-

ti 11 Eylül 1921’de ordusunun geri çekilme kararını onaylamaktan başka 

çaresi kalmıyordu. 13 Eylül 1921’in ilk saatlerinde muharip kuvvetinin yarı-

sını savaş alanında bırakarak geri çekiliyorlardı.
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11. Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM’i tarafından 19 

Eylül 1921’de Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir.

12. 23 Ağustos 1921’de bir salı sabahı başlayıp, 13 Eylül 1921 tarihinde yine bir 

salı sabahı sona eren Sakarya Meydan Savaşı’nın arkasından tarihçi Arnold 

Toynbee : ‘’ Bu savaş 20. Yüzyılın en büyük savaşlarından biridir ‘’ tespitin-

de bulunmuştur.

Claire Price : ‘’ Batı 200 yıldan beri yaşlı Osmanlı Devleti’ni parçalamaya 

çalışıyordu. Fakat Sakarya’da Türk’ün kendisi ile karşılaşmış ve ona dokun-

duğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Tarih bu olayı devrimizin en büyük 

olaylarından biri olarak kaydedecektir ’’ demiştir.

13. Sakarya Meydan Savaşı, resmi kayıtlara göre Türk ordusunun verdiği 3713 

şehit,18480 gazi, 805 tutsak ve kaybına karşılık, Yunan Ordusunun yaklaşık 

40 bin kaybı ile neticelenmiştir.

14. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Zafer’in arkasından orduya ve millete seslenişinde:

‘’ Hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemediğimiz gibi, diğerleri tarafın-

dan da yaşama hakkımız ve bağımsızlığımıza saygılı olunmasından başka 

bir davamız yoktur. Milli sınırlarımız içinde yabancıların işlerimize karış-

masından uzak, her uygar millet gibi özgür yaşamaktan başka bir amacı 

olmayan Türk Milleti’nin meşru hakkı sonunda insanlık ve uygarlık dünyası 

tarafından teslim olunacaktır..’’ demiştir.

15. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Savaşının zaferle sonuçlanacağına ve 

Misak-ı Mill sınırları içerisinde bir Türkiye Cumhuriyet Devleti kurulacağına 

inanıyordu ki, Ankara’nın 90 km ötesinde Sakarya Meydan Savaşı’nın tüm 

hızı ile devam ettiği, top seslerinin Ankara’ya ulaştığı günlerde, Ankara’da 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin temelinin atılmasının emrini veriyordu. 

‘’ Bu toprakların geçmişi de geleceği de bizim ‘’ mesajını veriyordu.

‘’ Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen var-

sa vatandır. ‘’
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MURADİYE ÖĞRETİM KURUMLARI

Vizyonumuz

"Eğitim ve Öğretim hizmetleri sektöründe kurumsallaşmış lider bir öğretim ku-

rumu olmaktır."

Misyonumuz

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Milli ve Manevi değerler temelli "ÖNCE 

İNSAN" felsefesini esas alarak eğitim ve öğretim hizmeti veren kurumlarımızda;

• Eğitim teknolojisindeki yenilikleri kurumlara taşımak,

• Kurumlar arası bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşımına yönelik işbirliği 

ve koordinasyonu sağlamak ve eğitimde iyi örnekler oluşturmak,

• Ar- Ge çalışmaları ve bilimsel araştırmalarla sürekli gelişmeyi kurumsallaş-

tırmak için var olmak.

İlkelerimiz

• İşi ilk defada, doğru ve tam yapmak,

• Başarıları takdir etmek ve ödüllendirmek,

• Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmak,

• Kararlılık ve tutarlılık içinde olmak,

• Sevgi, hoşgörü, nezaket, saygı ve güvene dayalı iletişim kurmak,

• Yenilikçi ve değişime açık yönetim uygulamak,

• Faaliyetlerimizde sosyal fayda ve "ÖNCE İNSAN" temelli olmak.

Değerlerimiz

• Anlaşılmaktan çok anlamaya özen gösteririz,

• Ben değil, biz anlayışıyla çalışan bir takımız,

• Asil geçmiş mirasımız, asil gelecek ufkumuzdur,

• Geçmişe vefa borcumuzdur,

• Bireysellik değil, kurumsallık esastır,

• Her günümüz daha iyiye, daha güzele bir yolculuktur,

• Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanırız,

• İncitmemek ve incinmemeye çalışırız.
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Eğitim Politikamız

• Milli ve manevi değerlere sahip, mükerrem insanlar yetiştirmek,

• Kurumlarımızdaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek,

• Evrensel değerleri benimsemiş, ileri görüşlü, kendini ifade edebilen, so-

rumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.

• Bilimsel düşünebilme yeteneğini kazanmış öğrenciler yetiştirmek,

• Sürekli gelişme ve iyileşmede değişime açık olmak,

• Rehberliğe dayalı bir denetim ile birlikte özdenetimi geliştirmek,

• Yeterliliği geliştirmeye dayalı bir performans değerlendirme sistemi kur-

mak ve işletmek temel eğitim politikamızdır.

Hedeflerimiz

• Milli ve manevi değerlere sahip ‘’ Önce İnsan ‘’ sonra liderler yetiştirmek,

• Her öğrencimizin; ilköğretim okullarından ortaöğretime geçişte ve ortaöğ-

retim okullarından yükseköğrenime yerleştirmede yüksek akademik başarı 

yakalamasını sağlamak.

• Evrensel yeterliliğe sahip; yabancı dili okuma, anlama, konuşma ve yazma 

noktasında hâkim; teknolojik ve siyasi gelişmeleri takip eden farkındalık 

düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek.

• Akademik, BKSS (Bilimsel, Kültürel, Sosyal,Sportif ve Sanatsal) içerikli pro-

jeleri geliştirebilen öğrenciler yetiştirebilmek.

• Kurumlarımızın uygulanabilir ‘’ Öğrenci Kontenjan ‘’ kapasite kullanımını 

% 100’e çıkarmak ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak.

Temel Hedeflerimizdir. 
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TÜRKÇE

1. Dünyanın en zengin ve en eski dillerindendir.

2. Günümüzde 300 milyon civarında insan anadil olarak Türkçe’yi kullanmak-

tadır.

3. Türkçe lehçelerindeki sözcüklerle birlikte 1 milyon kelimeyi geçmektedir.

4. İngilizce 500 bin kelimeli Oxford sözlükleri vardır.

5. Büyük Türkçe Sözlükte 572 bin kelimeden oluşmaktadır.

6. Türkçe fonetik bakımında ahenkli bir dildir.

7. Osmanlı, "İstanbul Türkçesi" Lehçesini dünyanın en güzel sesli dili haline 

getirmiştir.

8. Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-u Lugat-ü Türk, dünyanın ilk sözlüğüdür.

9. Çin ve Hindistan’da kullanılan dillerin nüfus bakımından sayısı fazla olsa da, 

kendi coğrafyaları dışında geçerli olmayan dillerdir.

10. Günümüzde 470 milyon insan İngilizceyi kullanıyor.260 milyon insan İspan-

yolcayı kullanıyor.
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MATEMATİK

1.  0 (sıfır)

• Sıfırla pozitif bir sayının toplamı kaçtır?  

   Cevap = Pozitiftir.

• Sıfırla negatif bir sayının toplamı kaçtır?  

   Cevap = Negatiftir.

• Sıfırla bir sayının çarpımı kaçtır?   

   Cevap = Sıfırdır.

• Herhangi bir sayının sıfır kuvveti kaçtır?   

   Cevap = Her zaman 1 (Örnek 10º=1)

• Sıfırın bir sayıya bölümü kaçtır? 

   0/7 = a, 7xa = 0

• Sıfırın başka bir sayıya bölümü kaçtır? 

   0/8 = b, 8xb = 0

• Bir sayının sıfıra bölümü kaçtır? 

   7/0 = ∞

    7= ∞x0

   7 = 0

• Başka bir sayının sıfıra bölümü kaçtır? 

   8/0 = ∞ 

   8 = ∞x0 

   8 = 0

2.  Çarpım kolaylığı = sonu 5 ile biten, iki haneli sayıların çarpımı, öndeki sayısını 

bir büyüğü ile çarpıp arkasına 25 sayısını yazarak sonucu bulun.

   75 x 75 = ?  65 x 65 = ?

   7 x 8 = 5625  6 x 7 = 4225
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3.  1’den 9’a kadar rakamları, bir kez kullanarak kutulara yerleştirin.  Sağdan sola, 

yukarıdan aşağıya ve köşelerden topladığınızda  15 rakamını bulun.

CEVAP:

15

4 8 5
9 6 2
3 1 7



15
15
15

4.  1’den 16’ya kadar rakamları bir kere kullanarak sağdan sola, yukarıdan aşağı-

ya ve köşelerden topladığımızda 34 sayısına ulaşınız.

CEVAP:

              

                    



34

1 12 8 13
15 6 10 3
14 7 11 2
4 9 5 16



34

34
34
34
34

• Matematiğin dili akıldır. 

• Muhakkakki biz herşeyi bir kaderle, bir ölçü ile yarattık. (Kamer : 49) 

• Matematiği yapamayanlar her şeyde zorlanırlar. 

• İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur. (John Nash) 

• Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin kesin olmasını ister. 

Kesinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disip-

lindir ki, önermeleri matematikte ifade edilir. O zaman matematiği kullanma-

yan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır (Mustafa Kemal Atatürk).
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HUKUK

1. Hukuk: Belirli bir zamanda, belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve 

uyulması devlet zoruna bağlanmış kurallar bütünüdür.

2. Hukuk, birey toplum – devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir.

3. İki kişinin olduğu yerde hukuk vardır, toplumun olduğu her yerdedir.

4. Hukuk, yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu 

gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut na-

sıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları 

yürürlükte olan bilimdir.

5. Hukuk alanları : Medeni Hukuk, Ticari Hukuk, Devletler  Özel Hukuku, Ana-

yasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku,…

6. Hukuk, toplumsal bağını koparmaz. Hukuk, değişecek hal ve şartlara ken-

dini ayarlar.

7. Hukuk kuralları emredici, zorlayıcıdır. Hukuk; birliği, düzeni, güveni, adaleti 

sağlar.

8. Hukuk; toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasa-

ların bütünüdür.

9. Hukuk; haklar anlamındadır. Haklar devlet tarafından garanti altına alınma-

lıdır.

10. Hukuk kuralları özünde değişir.

11. Evrensel hukuk yoktur.

12. Hukuk kuralı koyarken akıl devrede olacaktır.

13. İslam Hukuku yoktur, İslami Hukuk vardır. İnsanların her dönemde koydu-

ğu hukuk vardır.

14. Din: Her şeyin doğasıdır. Değişmeyen kurallardır. Allah’ın insana, insanın 

dışındakilere koyduğu kurallar değişmez.

15. Din ile dini olanları birbirinden ayırmalıyız. Dini kurallar değişir, yeni hukuk 

ilkeleri konulabilir.
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16. Miras paylaşımı dini kurallardır, zamana ve şartlara göre değişebilir, yeni 

hukuk kuralları konabilir, bu dini bir konudur.

17. Kol kesme, idam cezası gibi konularda dini konulardır, zaman ve şartlara 

göre değişebilir, yeni hukuk kuralları konabilir.

18. Depremle ilgili kuralı Allah koyuyor, bu dindir. Depreme uygun binalar yap-

mak dini kuraldır, hukuk kuralıdır.

19. Kur’an’da geçen düşmana karşı süvari birlikleri oluşturun dini kuraldır, za-

mana ve şartlara göre değişebilir, yeni hukuk kuralları konabilir, süvari bir-

liklerinin yerine günümüzde tank, top birlikleri konabilir.

20. Hukuk yereldir.

21. Hukuk ilkeleri koyarken, toplumun sosyolojik ve bireysel etkenleri dikkate 

alınmalıdır.   

22. Geleneksel hukuk, zamanla yazıya dökülerek yazılı hukuk halini almaktadır.

23. Adaletin Simgesi Themis Heykeli: Adalet ve Düzen Tanrıçası

• Kılıç : Adaletin verdiği cezalara caydırıcılığını ve gücünü simgeler.

• Terazi : Adaleti ve bunun dengeli bir şekilde dağıtılmasını simgeler.

• Gözü Bağlı Olması :Tarafsızlığını simgeler.

• Kadın ve Bakire Olması: Bağımsızlığını simgeler.

24. Hukuk devletinde aranan sekiz değişken:

• Temel haklar

• Şeffaf yönetim

• Asayiş ve güvenlik

• Hükümetin gücünün sınırlandırılması  

• Yolsuzlukla mücadele

• Suçla mücadele

• Yargı kararlarının uygulanması

• Yargı yolunun açıklığı

25. Dine uygun olmayan her hukuk yok olmaya mahkumdur. 
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AHLAK

1. Yalan söylememek

2. Sözünde durmak

3. Emaneti korumak

4. Emaneti ehline vermek

5. Adaletli davranmak

6. Temiz olmak

7. Gülümsemek

8. Güzel söz söylemek, alay etmemek

9. Hoşgörülü olmak

10. Empati yapmak

11. Zulüm yapana karşı çıkmak

12. Hırsızlık yapmamak

13. İnsan öldürmemek

14. İnsanların dünyasını yılmamak

15. Fuhuş yapmamak

16. İnsanları taciz etmemek

17. Kendini teşhir etmemek

18. Haksızlık etmemek

19. Hakaret etmemek

20. Şiddet uygulamamak

21. Ses tonunu yükseltmemek

22. Kibirli olmamak

23. Öfkesini yenmek

24. Hatayı derhal düzeltmek

25. Peygamberimizin ahlakı Kur’an
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26. Hak yememek

27. Duyarsız olmamak

28. Saygısızlık yapmamak

29. Özür dilemek

30. Acıları dindirmenin yollarını aramak

31. Anne babaya hürmet etmek

32. Akrabaya iyilik etmek

33. Fakirlere, yetimlere, çaresizlere yardımcı olmak

34. Tek yüzlü olmak, çok yönlü olmak

35. Ümidi kesmemek

36. Sabırlı olmak

37. Güven vermek, doğal olmak

38. İncinmemek, incitmemek

39. Dua etmek

40. Şükretmek

41. İnsanları selamlamak

42. Bir kelime öğretmek

43. Özgür olmak, özgür kılmak

44. Evrensel olmak

45. Bilimsel olmak

46. Sevmek, sevilmeyi hak etmek

47. İdealist olmak, çalışkan olmak, dürüst olmak

48. Merhametli olmak

49. Takdir etmek

50. Hediye almak ve vermek



300

51. Tefecilik yapmamak

52. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmamak

53. Kumar oynamamak

54. Hurafelerden uzak durmak

55. Bilinci ortadan kaldırmamak

56. Bilinçaltını temizlemek

57. Çekememezlik etmemek

58. Nankörlük ve ihanet etmemek

59. Başkalarının kişilik özelliklerine saygı duymak

60. İnsanların özellerini, sırlarını korumak

61. İftira etmemek, gıybet yapmamak

62. İnsanları küçük düşürmemek

63. Yapılan iyiliği başa kakmamak

64. Beyinde de namuslu olmak

65. Olumsuzluklara karşı dayanıklı olmak

66. İstismar etmemek

67. Kötü işleri güzel göstermemek

68. Boş şeylerden uzak durmak

69. Hiçbir şeye aşırı düşkün olmamak

70. Önyargılı olmamak

71. Bozgunculuk yapmamak

72. Değerleri erozyona uğratmamak

73. Yolda gitmeyi kolaylaştırmak

74. Cahillerden uzak durmak

75. Tüm insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını istemek
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76. Zamanı programlamak

77. Güneş doğduktan sonra yatmamak

78. Amacı olmak

79. Hedefi olmak

80. İstikrarlı olmak

81. İstikametli olmak

82. İstişare ederek oy çokluğuyla karar almak

83. Alınan karara oy birliğiyle uymak

84. İlkeli olmak

85. Görgülü olmak

86. Cömert olmak

87. Sorumluluk duymak

88. Ayaklarının üstünde durmak

89. Kimseden korkmamak, dimdik durmak

90. Her gece en az 1 saat O’nu okumak ve yazmak

91. Doğrulukta eğilmeden yürümek

92. İnsanlara rehberlik etmek, küskünlerin arasını bulmak

93. Yeni değerler oluşturmak

94. Her şeyin dengesini korumak

95. Her olayda zekasını devreye sokmak

96. Her olayda aklını devreye sokmak

97. Her olayda gönlünü devreye sokmak

98. Her olayda ahlakını devreye sokmak

99. Ölüm gelmeden önce yüzünü gerçek yöne yöneltmek

100. Gerçekte insanın O’nun dışında ne bir dostu nede yardımcısı vardır… 
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AHLAK

1. İnsanların iyi veya kötü sayılan davranışlarıdır.

2. Toplumda genel olarak uyulması gereken kurallar ve yapılması gereken 

görevlerdir.

3. İnsanın kendisi ile insanlar ile tüm varlıklar ile ilişkilerinde nasıl davranma-

sı, nasıl davranmaması gerektiğini gösteren değer yargılarının bütünüdür.

4. Varoluştan sorumlu olmaktır.

5. Hayata saygılı olmaktır.

6. Temel hakları korumaktır.

7. İyiliği emretmektir. Okumak ve öğrenmektir.

8. Zulme karşı çıkmaktır. 

9. Adaletli davranmaktır. Erdemdir.

10. Fakirliği, yoksulluğu ortadan kaldırmaktır.

11. Bekârları evlendirmektir.

12. Hoşgörülülüktür.

13. Temizliktir.

14. Dürüstlüktür, merhametliliktir.

15. Edep ahlakın özüdür. Konuşurken sesini alçaltmayı edep sayan insan, araba-

nın kornasıyla radyo ve televizyon gibi aletlerin gürültüsüyle çevreyi rahatsız 

etmez. Çünkü cansızlara bile canlı gözüyle bakan hiçbir canlıyı incitmez.

16. Örnek ve olgun insan olmanın ayırıcı ölçütü, emanete riayet etmektir.

17. Yalan söylemek, insanın şeref ve haysiyetini zedeleyen ve onu küçük dü-

şüren davranışlardır. Yalan söyleyenlerin çoğu hasetçi ve cimri insanlardır.

18. İkiyüzlü insanlar; konuştuklarında yalan söylerler, söz verdiğinde yerine ge-

tirmez, emanete riayet etmezler.

19. İşleri ehil olmayanlara verdiğiniz zaman, işinizde kıyameti bekleyiniz.

20. Kardeşliğin olmadığı yerde sevgi yeşermez. Orada birlikten, bütünlükten 

söz edilemez.
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21. İftira edenler, farkında olmadan en büyük zararları kendilerine ettiklerini gö-

rürler.

22. Kişinin hüner, şeref, servet ve başarı bakımından kendisini üstün görüp 

beğenmesi kibirdir. Bu insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkiler.

23. İnsanın kendisinde olmayan özelliklere sahip olanları çekememesi hasettir.

Haset, cahillik ve gözü doymazlığın birleşmesinden doğan kötü bir huydur.

24. Haddi aşma, aşırılığa gitmenin her türlüsü, insanı ve toplumu zedeler.

25. Toplum hayatındaki ilişkiler samimiyet üzerine kurulmalıdır.

26. İş, söz ve davranışlarda gösterişe yer vermek, büyüklenmek riya’dır. Riya 

çıkar sağlamak için yapılır.

27. İçki ve kumar, tarih boyunca insanlığın başına ciddi sorunlar açmış, sosyal, 

psikolojik, ekonomik, biyolojik uzantıları olan ahlaki bir kötülüktür.

28. Rüşvet almak ve rüşvet vermek, bir milleti manen ve maddeten çökerten 

bir davranıştır.

29. Bozgunculuk üreten insanlara, topluluklara karşı gelinmelidir.

30. Bir insanın arkasından hoşlanmayacağı şeyler konuşmayın.

31. Liyakatli insan, işi olması gerektiği en güzel ve en yararlı şekilde yapan ki-

şidir. Liyakatli olduğumuz konularla ilgili görüşmelere katılarak, fikir üret-

mek, konuları tartışmak, analizler yapmak, oy çokluğu ile kararlar almak, 

bu kararlara oy birliğiyle uymak, uygulamada kararlı olmak. 

32. En yakınlarımız da olsa dilimizi eğip bükmemek, güçlünün yanında değil, 

haklının yanında olmak, hak mücadelesini pratikte göstermek ve adaletli 

olmaktır.

33. Alın teri döküp, hak ederek makam elde etmek, minnet ve diyet borçlarıyla 

bir yerlere gelmemek, liyakatli olmaktır.

34. Her insan gerekli olan temel eğitimi almalıdır. Allah Hz. Muhammed’i güzel 

ahlakı tamamlamak için göndermiştir.
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35. Her insanın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, temel ihtiyaçları-

nı karşılayamayan insanlar varken ihtiyaçtan fazlasını almamak.

36. Sorumluluk duymak, yaptığımız işlerin hesabını verebilmek.

37. Vatanseverlik; akrabalık ve kan bağı sevgisidir, milliyetçiliktir.

38. Aynı dine bağlı olmak, o dinin ilkelerini yerine getirmek.

Dindaşlıktır.

39. Bir milletin ortak konuşma aracı, diğer milletlere karşı bağımsızlığı, özgür-

lüğü; dilidir.

40. Bir milletin ortak değeri, diğer milletlere karşı bağımsızlığı, özgürlüğü; bay-

rağıdır.

41. Ahlak hayatla birlikte, daima gerekli sosyal bir kuvvettir.

42. Yaşamın hiçbir alanı ahlaktan ayrı olarak düşünülemez ve ahlak kuralları 

hayatımızda her zaman bulunacak değerlerdir.

43. Ahlak ilkeleri, bizlere insan olma bilincini verir. Nasıl yaşamamız gerektiğini 

gösterir.

44. Ahlak ilkeleri, insanlara iyi ve kötünün ne olduğunu gösterir. İlişkilerde or-

taya çıkar, hiçbir zaman kaçmayız.

45. Ahlakın olmadığı toplumlarda huzur olmaz. Karmaşa ve kargaşa olur, her-

kes herkesin hakkına saldırır, yarınlara güvenle bakamazlar.

46. İslam’ın ana amacı ahlaklı bir insan ve toplum oluşturmaktır.

47. Kendisinde iyi huylar geliştirmiş olana iyi ahlaklı, kötü huylar geliştirmiş 

olana kötü ahlaklı denir.

48. Ahlaklı kişi, dışarıdan yönlendirilen değil kendi kendisini yöneten kişidir.

49. Ahlaklı toplum, iyilik ve güzellikleri gösteren, kötülük ve çirkinliklere karşı 

çıkan, tüm insanlığa örnek olacak model bir toplumdur.

50. Güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat yoktur.  
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AHLAK

1. Güzel ahlaklı olmalıyız.   

2. Tatlı söz söylemeliyiz.

3. Güler yüz göstermeliyiz.

4. İnsanlara iyilik yapmalıyız.

5. Kötülükten sakınmalıyız.

6. Kimseye husumet etmemeliyiz.

7. Kimsenin husumetini çekmemeliyiz.

8. İnsanlardan gelen eziyetlere katlanmalıyız.

9. Kötülüğe kötülükle karşılık vermemeliyiz.

10. Zalime bile merhamet etmeliyiz.

11. Zalimin bağışlanmasını dilemeliyiz.

12. İnsanlara şefkatle muamele etmeliyiz.

13. Hep affedici olmalıyız.

14. Hoşgörümüz çok yüksek olmalı.

15. Hep güvenilir olmalıyız.

16. Selam vermeyi unutmamalıyız.

17. Güneşle birlikte güne başlamalıyız.

18. Pencereyi açarak derin nefes almalıyız.

19. Duş alarak rahatlamalıyız.

20. Güzel bir kahvaltı yapmalıyız.

21. İnsanlarla karşılaştığımızda gülümsemeliyiz.

22. İşimizi doğru dürüst yapmalıyız.

23. Sevdiklerimize ‘’ Alo ‘’ demeliyiz.

24. Yağmur yağıyorsa ıslanmalıyız.

25. Güneş varsa ısınmalıyız.
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26. Hava soğuksa üşümeliyiz.

27. Yürümeliyiz hareket etmeliyiz.

28. Kâinata görerek bakmalıyız.

29. Çiçekleri koklamalıyız.

30. Hayvanları dost edinmeliyiz.

31. Çocukları kucaklamalıyız.

32. Darda kalanları ferahlatmalıyız.

33. Kimsesizlerin kapısını çalmalıyız.

34. Yetimlerin hatırını sormalıyız.

35. İyiliklerle yüreğimizi ısıtmalıyız.

36. Biz dünyada misafiriz.

37. Misafirlerimiz olsun sofrada.

38. Dostların eksik olmasın.

39. Sohbetin hep olsun.

40. Konuşmanda muhabbetler olsun.

41. Günün güzel olsun.

42. Hep okuyan ol.

43. Seviyorsan yazan da ol.

44. Yaşamında temiz ol.

45. Her zaman veren el ol.

46. İnsanlara moral ver.

47. Umutlarını hiçbir an kırma.

48. İnsanların gözlerine bak.

49. Tebessümü bırakma.

50. Ellerinden tut, kucaklayan ol.
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51. Doğaya uygun yaşama sanatı.

52. İnsanın hayata tutunma amacıyla yaptığı eylemleri.

53. Yaşanılan topluma göre değişen bir yapı.

54. Hayatta kalmak için ölmüş insan eti yemek ‘’ gayri ahlaki ‘’ ama ‘’ etik ’’ 

görülebilir.

55. Namus, iffet, bekâret, ahlak kurallarına uymaktır.

56. Soyu temiz tutmak çabası ahlakidir.

57. Sadakat göstermek.

58. Sorumluluk duygusu taşımak.

59. İstikrar göstermek.

60. İstikametli olmak.
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GÖKYÜZÜ

Gökyüzü masmavi

Deniz gibi

Uçarcasına bir kuş yükseliyor

Gökyüzüne

Gökyüzü çok güzel

İnsanlar gökyüzünü seyrediyor

Uçuyoruz

Havalara

Havalar çok güzel

Beyaz bulutlar

Çocuklar gökyüzünü seyrediyor

Uçuyoruz gökyüzüne

Erva ÖZEREN

10 Şubat 2013
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KENDİMİ ARIYORUM

Geceler korkunç bir şekle büründü

Bedenim bitap düştü, uçsuz yamaçlarda

Kalbim yangın yeri bu amansız dünyada

Üşüyorum çaresiz akşamlarımda  

Bir gülümsemede gizli, hayatta kalma

Sığınacağım bir liman

Kollarında ağlayacağım bir yürek

Yastığını ıslatacağım bir vicdanda saklı

Gün ışığına çıksın yanan umutlarım

Sözlerim tükenmesin, mürekkebim bitmesin

Bir çocuğun masumiyeti kadar

Masum kalsın sevgim

Aşılmaz yollarda, bir başımayım

Mum aleviyle dünyayı aydınlatmaktayım

Cesaret zaferin anahtarı ise

Onu kendim bulmaktayım

   

İremgül ÖZEREN

  29 Mart 2014
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ALLAH’A ve AHİRET’E İNANIYORUM 

I-   Ahlak İlkelerini doğuştan ruhumuza yerleştiren Allah; 

Allah’ın varlığına inanıyorum. 

Evrensel iyi ve kötüleri bizlere öğreten Allah; 

Allah ve Ahiret’in varlığına inanıyorum. 

II-  Tüm dünya umudunu kaybetse de; ben Allah’a inanmaya devam edeceğim.

Savaş ortamında yansak bile; Allah’tan barış isteyeceğim.

İnsanların çoğu kin yaysa bile; Allah adına sevmeye devam edeceğim.

Kötüler yıksa bile; 

Allah’ın yarattığı, ruhundan üflediği halifesi olarak, yaşatmaya devam edeceğim.

III-  Karanlık ortamlara atsalar da; ışık olup aydınlatmaya girişeceğim.

Birileri hiç üretmese, sürekli tüketse dahi; ben tohum ekmeyi tercih edeceğim.

Korkup susmayı tercih edenlere; 

Allah ve hesap gününü unutuyorsun diyeceğim.

Gözyaşları akan yüzlere; güler yüzlü tebessümler çizeceğim.

IV-  Kederin, acının olduğu yerlere; neşe, huzur, mutluluk götüreceğim.

Kendilerini bitmiş, tükenmiş, yorgun hissedenlere; 

Destek çıkacağım, omuz vereceğim.

Fırtınanın ortasında kalsak bile; Allah bizlere güneş açtıracaktır.

Çölün ortasında susuz olsak bile; Allah bizlere bir fidan, bir su fışkırtacaktır.

V-  Allah’tan korku ve umudumu hiç kesmeyeceğim… 

Ahiretteki hesaba her an hazır olmanın mücadelesini vereceğim…  

     Eyüp ÖZEREN  

     12 Şubat 2014 
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SAĞLIK

1. Organ Bağışı:

• Kim bir insana hayat verirse bütün insanlara hayat vermiş gibidir.

• Dinlerin temel amacı; canı, nesli, namusu, onuru ve malı korumaktır.

• Bağışlanan organlar; zengin, fakir, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözet-

meksizin nakli gerçekleştirilir.

• Organ nakli kadavradan ve canlıdan yapılır.

• Beyin ölümü; beynin tüm fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak 

tamamen kaybolmasıdır. Beyin ölümü tanısı; kardiyoloji, nöroloji, be-

yin cerrahi, anestezi uzmanlarından oluşan en az 2 kişilik uzman ekip 

tarafından oybirliği ile saptanır. Beyin ölümünde solunum durmuş, 

makineye bağlı, kalp çalışır durumdadır. Beyin ölümünde areflex söz 

konusudur. EEG ‘de düz bir çizgi çıkmaktadır. Göz bebeği dilatedir, ışı-

ğa cevap vermez.

• Organların parayla satılması yasalara aykırıdır.

• Diyanet İşleri Başkanlığı, organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. 

2. Bilimsellik: 

• Fiziki ve doğal kâinatın yapısının ve hareketlerinin uyaranlar karşısın-

da tepkilerinin, deney, düşünce veya gözlemler aracılığı ile bir sistem 

içinde incelenmesini de kapsayan çalışmaların bütünüdür.

• Bilimsel gerçek; kesin olarak deneylenebilen veya gözlemlenebilir 

doğrulardır.

• Düşünce; dış dünyanın insan zihnine yansımasıdır.

• Yaşam düşüncedir.

• Düşünmeyi üreten ruhsal beyindir.   

3. Sağlıklı bir insanın ortalama frekansı 62 - 68 mHz. dır.

4. Vicdan: İnsana hata ve doğruyu, kötü ve iyiyi bildiren bir iç sestir.
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5. Hipoglisemi:

• Kan şekerinin düşmesi anlamına geliyor.

• Beynimizin tek enerji kaynağı kandaki şekerdir. Kan şekerimiz 70’lerin 

altına inerse enerji ihtiyacı karşılayacak kadar şekeri beynimiz bula-

maz.

• Beyin enerji ihtiyacını ‘’ acıkma ‘’ olarak hissettirir.

• Beyin düşünürken, uyurken, rüya görürken enerji kaynağı olarak şe-

keri kullanır. 

• Hipoglisemi belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, unutkanlık, 

odaklanma güçlüğü, kaygı hali, sinirlilik, gerginlik, ani öfkelenme hali, 

kızgınlık, agresif davranışlar, panik belirtileri şeklinde olabilir.

• Hipoglisemi süratle tedavi edilmezse önce uyku eğilimine, sonra ko-

maya kadar gidebilen bilinç kaybına yol açabilir.

• Çok sık acıkmalar, yedikçe yememiz, bazen yeme duygusunu kaybet-

memiz hipoglisemi belirtileri olabilir.

• Hipoglisemi teşhisi kolaydır. 10 saatlik bir açlıktan sonra açlık kan şe-

keri ölçtürmek ve sonra bir test yemeği yiyerek birkaç saat süre ile 

kandaki şeker ve İnsülin seviyelerini ölçmek yeterlidir. 

• Hipoglisemi hastaları öğün atlamamalıdır. Bisküvi, kraker, meyve su-

ları, kola gibi hatalı atıştırmalıkları yiyip, içmemek gerekir. Ara öğün 

olarak yoğurt, ayran, süt ya da fındık, ceviz ya da portakal, elma gibi 

az şekerli meyveler alınabilir.

• Hipoglisemi atakları özellikle yaşlı insanlarda bellek, konsantrasyon, 

uyanıklık hali, dikkat gibi beynin çeşitli fonksiyonlarını yıpratmakta-

dır.

• Her hipoglisemi atağı beyin için ciddi bir travmadır.
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6. Zatürree ( Pnömoni ) : Dünya Sağlık Örgütü (WHO)ne göre,

• Zatürree şu an dünyada 5. ölüm nedenidir.Yaşlılar, kalp hastaları, şe-

ker hastaları, böbrek hastaları, çocuklarda daha yüksek ölümlere yol 

açmaktadır.

• Kış mevsiminde görülme sıklığı daha yüksektir.

• Akciğerlerde bulunan hava kesecikleri iltihabı bir sıvıyla dolar, akci-

ğerlerin oksijen alış-veriş fonksiyonu bozulur.

• Zatürree belirtileri; ateş, titreme, halsizlik, balgam, hırıltılı öksürük, 

sırtta ağrı, kas ağrısı, baş ağrısı, iştah azalması, dalgınlık, şuur kaybı, 

baş dönmesi, hızlı soluma, koma.

• Riskler; alkol, sigara, kötü hava şartları, ağır grip, yetersiz beslenme…

• Korunmada; temizlik, grip aşısı, pnomokok aşısı yaptırmak, bağışıklık 

sistemini güçlendirmek,  sigara içmemek, alkolden kaçınmak, vitamin 

ve mineralleri düzenli almak, yeterli ve dengeli beslenmek.

• Tedavi; antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, öksürük kesici 

ilaçlar, sıvı desteği, oksijen desteği, bol vitaminli ve yüksek kalorili 

diyet.

7. Yaşam için yedi şeyin sağlanması şarttır: 

• Enerji

• Su

• Hidrojen

• Oksijen

• Azot

• Karbon

• Fosfor 
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8. Şizofreni:

• Kronik, ömür boyu tedavi gerektiren ağır bir akıl hastalığıdır.

• Çok yavaş gelişebilir ve belirtileri uzun süre de fark edilmeyebilir.

• Beyin fonksiyonlarındaki bozukluklar neticesinde ortaya çıkar. Beyin 

hastalığı tanımı da kullanılmaktadır. Beynin kimyasındaki bozulmalar 

veya dengesizlikler sonucu ortaya çıktığını gösteren araştırmalar vardır.

• Şizofreni toplumda % 1 civarında görülmektedir. Şizofreninin nedeni 

henüz kesin olarak bilinmemektedir. Genetik faktörler en başta gel-

mektedir.

• Beyinde çok fazla dopamin üretildiğinde halüsinasyonlar, hezeyanlar 

ve düşünce bozuklukları ortaya çıkmaktadır.

• Şizofrenlerin zarar verdikleri kişiler genellikle beraber yaşadıkları aile 

üyeleridir.

• Şizofreninin belirtileri; hezeyanlar, motivasyon kalmaması, günlük ak-

tivitelerden zevk almamak, az konuşmak, gerçek dünyayla ilişkisini 

koparmak. Halüsinasyonlara sahiptirler, hayali sesler duyarlar, baş-

kalarının görmediklerini görürler, başkalarının almadıkları kokuları 

alırlar. Anlamlı konuşmalar yapabilirler, saatlerce hiç kıpırdamadan, 

konuşmadan kalabilirler. Bozulmuş veya karmaşık düşünceler vardır.

• Hastalığı inkâr ederler, ilaç almayı reddedebilirler. Sarsılmaz yanlış 

inançlara sahiptirler, ajite, agresif olmalarına neden olabilir. Duygu 

durumlarında farklılıklar sergilerler. Keyif almama, isteksizlik, donuk-

luk ya da aşırı tepki, kaygı, kızgınlık, şüphe, alınganlık hissedebilirler. 

Benlik algılarında bozulma olabilir. Elleri, bacaklarının kendine ait ol-

madığını hissedebilirler.
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• Sosyal izolasyon; kendi dünyasına kapanarak, başkalarından kaçabilirler.

• Sağlıklarını, kişisel temizliklerini umursamayabilirler.

• Şizofreni tedavisi; anti psikotik ilaçlar ile yapılan tedaviler ajitasyon, 

halüsinasyon gibi şikayetlerin birkaç gün içinde azalmasına yardım 

eder fakat tamamen iyileştirmez. 

• Şizofrenle sakin ve açık konuşmak, sabırlı, güven verici bir tutumla 

onu sevdiğinizi göstermek, alay etmemek, dinlemek, eleştirilerden 

kaçınmak, ilaçlarını aldığına emin olmak.

9. Su: 

• Vücut ağırlığımızın % 40’ı sudur. 

• Vücudumuzdaki sıvı kütlenin % 70’i sudur. 

• Bir insan besin almadan haftalarca yaşayabilir ama susuz ancak 4 -5 

gün hayatta kalabilir.

• Her gün 7 - 8 bardak (2 lt) su tüketilmelidir.

• 1 bardak; sabah kalkınca aç karnına

• 2 bardak; iş yerine varınca

• 3 bardak; öğle yemeğinden önce

• 4 bardak; öğle yemeğinden sonra

• 5 bardak; ikindi vakti

• 6 bardak; akşam yemeğinden önce

• 7 bardak; akşam yemeğinden sonra

• Su; günün stresini önler, sinirleri gevşetir, organları temizler, sindirimi 

güçlendirir, günün yorgunluğunu giderir, vücudun susuzluğunu önler.
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10. Obezite:

• Temel sebebi yanlış beslenme ve hareketsizliktir.

• Obezitede ilaç veya aşı yazmak doğru bir yöntem değildir.

• Sağlıklı gıdalara erişmek, doğru beslenmek, hareketli olmak esastır.

• Obezitenin bir sebebi de kuvvetli akşam yemeği yemektir. 

• Haftada üç veya daha fazla fast food türü yemek yiyenlerde obezi-

teyle birlikte astım ve egzama riskininde daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.

11. Doğru Beslenme:

• Günlük alınan kaloriler içinde doymuş yağların % 7 ‘den, trans yağla-

rın % 1’den az olması gerekir. Bu oranları geçtiğinde kötü kolesterolü 

(LDL) yükseltir.

• Doymuş yağlar; kırmızı et, tereyağı, kaymak, süt, yumurta, hindistan 

cevizi gibi yağlar doymuş yağlardır.

• Trans yağlar; margarin, kurabiye, kraker, kek’teki yağlar trans yağlardır.  

• Zeytinyağı; kötü kolesterolü (LDL)düşürebilen antioksidandır. Zeytin-

yağı en iyi arkadaşınızdır.

• Balık; haftada en az iki kere balık tüketin. Balık, kasların, kan ve cildin 

yapıtaşı olan protein bakımından oldukça zengindir.

• Kuruyemiş; günde bir avuç ceviz, fındık, badem gibi yemişler tüke-

tilmelidir.

• Tahıllar; tam tahıllı makarna, kepek, esmer pirinç ve diğer tam tahıl-

lara yönelin. Tam tahıllar, hayat kurtarır. Ekmekteki 17 katkı maddesi 

yasaklanmalı ve tam tahıl unundan yapılan ekmekler yenmelidir.

• Protein; tercihiniz yağsız protein olsun. Yağlı kırmızı et aşırı tüketilirse 

yağlanmaya ve kalp sağlığının bozulmasına neden olabilir.

• Kahvaltı; yapılan araştırmalarda kalp krizi riskinin kahvaltıyı atlayan-

larda % 27 daha fazladır. 
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12.  Fazla kilolu olanlar (balıketi) daha uzun yaşıyorlar.
• Yeter ki düzenli egzersizlerini yapsınlar. Gün içerisinde 1 saat yürüyüş.
• Yeterli ve dengeli beslensinler. Rafine şeker ve unlu mamullerden 

mümkünse uzak durmak.
• Yeterince uyusunlar.
• Fazla kilolu olmak sorun değildir. Tehlikeli olan göbek çevresindeki 

yağın fazla olmasıdır. Bacak ve kalçalardaki yağ tehlikeli değildir.
• İdeal kilo diye herkese uygun sağlıklı bir kilo yoktur. Herkesin kilosu 

kendine özeldir. Zayıf olmak sağlıklı olmak demek değildir.
13.  Sağlıklı Besin Tamamlayıcılar:

• Vitaminler  - Sindirilen besinlerden elde edilen enerjiyi biyokimyasal 
proseslerle düzenler ve kontrol ederler. 

• Mineraller  - Her canlı hücrenin yapısı ve işleyişi minerallere bağlıdır.
• Antioksidanlar – Hücredeki serbest radikallere karşı yapılacak teda-

vide kullanılır.
• Enzimler  - Hücrelerin ve dokuların oluşması, vazife görmesi ve ona-

rılmasından sorumludur.
• Aminoasitler – Protein moleküllerinin yapıtaşlarıdır.
• Doğal besin tamamlayıcılar – Nane,limon, sarımsak, havuç, brokoli,…
• Su    

14. Oruç:
• Aralıklı açlık ömrü uzatıyor.
• Açlık stres oluşturuyor, buna cevap olarak da vücut kana daha fazla 

kolesterol vermek suretiyle enerji kaynağı olarak şeker yerine yağ ya-
kılmasını sağlıyor. Bu vücutta yağ hücrelerini azaltıyor. Ne kadar az yağ 
hücresi varsa insülin direnci ve diyabet ihtimali de o kadar az demektir.

• Açlık kalp hastalıkları riskini de azaltıyor.
• Oruç alzheimer ve parkinson hastalıklarını da önleyebiliyor. Sinir sis-

temi hastalıklarına karşı da koruyucu olabileceğini gösteren araştır-
malar yapılıyor.

• Aralıklı açlık felçleri de önleyebilmektedir.
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15.  Araştırmalar:

Merada beslenen hayvanlara ait tereyağı, içyağı ve kuyruk yağının en sağ-

lıklı yağlar olduğu bir kere daha ispatlanmıştır.

16. Amerika ve Almanya’da üretilen antibiyotiklerin % 85’i besi hayvancılığında 

kullanılmaktadırlar. Bu şekilde antibiyotiklerde dirençli bakteriler oluşmaktadır. 

17. Dirençli bakterilerin artmasının iki önemli sebebi vardır.

• Besi hayvancılığında kısa zamanda daha fazla et elde etmek için bi-

linçli antibiyotik kullanılması.

• Doktorlar ve halk tarafından bilinçsizce gereksiz yere antibiyotik kul-

lanılmasıdır.

18. İçecekler:

• Enerji içeceklerinin üzerine kolayca görülebilecek uyarılar konmalıdır, 

birçok ülkede bu uygulanmaktadır.

• Çocuklar enerji içecekleri yerine süt, ayran, kefir, madensuyu, şal-

gam, taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklere yönlendirilmelidir.  

19. Psikopat:

• Topluma karşıt davranışlar sergileyen kişi.

• Çok para ve güç getiriyor.

• Hayati kararları duygulardan arınmış biçimde alıyorlar.

• Psikopatların en çok görüldüğü meslekler; CEO,avukat, cerrah, 

gazeteci,medya, din adamı, polis, asker,…  (Tartışmalı)

• Psikopatlığın az görüldüğü meslekler;hemşire,öğretmen, güzellik uz-

manı, sanatçı, zanaatkar, muhasebeci, terapist, stilist ,… (Tartışmalı)
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20. Türkiye 2023 Sağlık Vizyonu:

• Kanser Enstitüleri kurulacak. Türkiye’de dört ölümden biri kanser. 

• Kronik hastalıklar Enstitüsü kurulacak. 

• Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü kurulacak.  

• ‘’ Evde Sağlık hizmeti ‘’ Türkiye’nin her yerine yayılacak. Şu an evde 

bakım hizmeti 400 bin kişiye veriliyor.  Hedef 600 bin kişiye çıkarmak.

• Aile Hekimliğine Uzman Hekim takviyesiyle en az 2 yıl uzmanlık yapan 

doktorlar Aile Hekimi olacak. 

• Ailelere Aile Hekimi gibi Aile Diş Hekimi atanacak. 6 ayda bir diş heki-

mine müracaat edilecek.

• İlaç, makine, tıbbı cihaz da yurtdışına bağlılık azaltılacak.

• Sağlık personelinin kreş ihtiyaçları karşılanacak.

• Rehabilitasyon merkezleri açılacak.

• Randevu süreci kısalacak. Çocuk alerji, çocuk hematoloji, çocuk psiki-

yatri randevularının süresi kısalacak.     
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KANSER

1. Dünyada her yıl 12,7 milyon kişi kanser tanısı almaktadır.

2. Dünyada her yıl 7,6 milyon kişi de kanserden ölmektedir.

3. Eğer önlem alınmazsa dünyada 2030 yılında 17 milyon kişinin kanserden 

öleceği öngörülmektedir.

4. Doktorların % 60’ı sigaraya tıp fakültelerinde başlıyor. Tıp fakültesi öğren-

cilerinin % 25 ‘i sigara içiyor.

Doktorların, sağlık çalışanlarının bu kadar çok sigara içmeleri, topluma 

bunun zararları konusunda ikna etmelerini zorlaştırmaktadır. Rol model 

konumundaki kişiler sigara içmemelidir.

5. Bugün itibariyle kanser % 30 oranında önlenebilmekte ve erken tanı ile de 

olguların üçte biri tedavi edilebilmektedir.

6. Kanserin 10 Belirtisi: 

• Açıklanamayan kilo kaybı. Beş kilo ve üzeri kayıplar.

• İdrarda, makatta kan görülmesi. Mesane kanseri, kolon kanseri belirtisi 

olabilir.

• İnatçı düşük ateş. Vücut ateşi 37,6 – 38,2 seyreder.

• Artan yorgunluk. Kansızlıkta sürekli yorgunluk olur.  

• Ciltte iyileşmeyen yaralar. Derinin şeklinin değişmesi.

• Yutkunma problemi ve kronik ses kısıklığı. Sindirim sistemi kanseri, 

solunum  sistemi kanseri belirtisi olabilir.

• Ağız içinde oluşan ve geçmeyen yaralar. Lökoplazi olarak adlandırılır.

• Açıklanamayan ağrı. Kemik kanserlerinde, beyin tümörlerinde sık görülür.

• Vücutta oluşan şişlikler. Göğüs, testis kanserlerinin belirtisi olabilir. 

• Kronik sebebi açıklanamayan sıkıntı veren belirtiler.
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7. SİGARA

Adı: Tütün  Adresi: İnsanoğlu   İş Arkadaşı: Azrail

Ana Adı: Yaprak  Durağı: Dudak   Zararı: Ölüm

Baba Adı: Kök  Hedefi: Kalp   Doğum Yeri: Toprak

Caddesi: Gırtlak Cinsi: Nikotin   Sokağı: Damar

Görevi: KANSER Mahallesi: Akciğer   Kenti:Beden  

8. Tümör türünün sadece yayılmasına dayanarak kanser hastasına ilerisi için 

yorum yapmak yanlıştır.

9. Kanser hastası doktor için bir tedavi ödevi ve insana duyulması gereken 

saygı için bir çağrıdır. 

10. Kanser hastalığına yol açan faktörler; sigara içmek, ailede kanser hastalığı 

hikâyesi olması, stresli yaşam tarzı, kilo fazlalığı, spor yapmamak, kansero-

jen gıdalarla beslenmek, temiz olmayan ortamlarda çalışmak, alkol almak.     

11. Kanser hastalarının yüzde 60’ı tedavileri sırasında alternatif adıyla veya ta-

mamlayıcı tedavi ürünleri diyerek takdim edilen ilaç dışı maddelere başvu-

ruyorlar. Bu maddeler doktor kontrolünde kullanılmadıkları için şifa yerine 

vücuda daha fazla zarar verebilmektedir.

12. Amerika’da Ulusal Kanser Enstitüsü’nde her yıl yaklaşık 2 bin 500 bitki ve 

deniz organizması kanser tedavisi açısından test edilip ancak yüzde 2’si 

fare çalışmalarında kullanıma uygun bulunuyor. İki tür hayvanda bu ilaçlar 

denendikten sonra onay alınarak insanda ilaç çalışmaları başlıyor.

13. Ülkemizde satılan alternatif ve tamamlayıcı diye sunulan kanser ilaçlarının 

tüm bu pahalı ve uzun süren yöntemlerin hiçbirisinden çoğunun geçmedi-

ği görülmektedir. Alternatif tıp alanında kullanılan popüler bitkisel ilaçların 

faydası hakkında yapılan bilimsel çalışmalarda anlamlı sonuçları olmadığı 

gözlenmiştir.
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14. Bilimsel dayanağı olan ve doktor kontrolünde, doktor reçetesinde olan 

destekleyici bitkisel ilaçlar ancak kullanılabilir. 

15. Gelecekte destekleyici ve rehabilite edici tıp alanı önemli araştırma ve la-

boratuvar konuları arasında olacaktır.

16. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014 verilerine göre: 

Türkiye’de yılda 161 bin kişiye kanser tanısı konuyor, 63 bin kişi kadın, 98 

bin kişi erkek.

17. Türkiye’de erkeklerde en sık görülen ilk 10 kanser : 

% 66 Akciğer kanseri 

% 36 Prostat kanseri

% 21 Mesane kanseri

% 21 Kolon kanseri

% 16 Mide kanseri

% 8 Larinks  kanseri

% 7 Lenfoma kanseri

% 6 Böbrek kanseri

% 5 Pankreas kanseri

% 5 Sinir Sistemi kanseri

18. Türkiye’de kadınlarda en sık görülen ilk 10 kanser: 

% 40 Meme kanseri

% 13 Kolon kanseri

% 9 Uterus kanseri

% 8 Akciğer kanseri

% 8 Mide kanseri

% 7 Over kanseri

% 5 Lenfoma kanseri

% 5 Sinir Sistemi kanseri

% 4 Serviks kanseri
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19. Her 4 erkek kanserlerinden biri Akciğer kanseri.

20. Her 4 kadın kanserinden biri Meme kanseri.

21. Kanser tek bir hastalık olmayıp köken aldığı organ ve dokulara göre farklı 

isimler alır.

22. 100’den fazla kanser tipi görülmektedir.

23. Kanser hastalığı vücudun diğer yerlerine kan ve lenf komşuluk yolları ile 

yayılır.

24. Yedi belirti kanser işareti olabilir: 

• Dışkılama ve idrar alışkanlıklarında değişiklik.

• Vücudun herhangi bir yerinde iyileşmeyen yaralar.

• Olağan dışı kanama ve akıntılar.

• Memede ve vücudun diğer yerlerinde kitle.

• Yutma güçlüğü.

• Siğil ve benlerde büyüklük ve renklerinde belirgin değişiklik.

• Düzelmeyen öksürük ve ses kısıklığı.

25. Kanser: Vücuttaki hücrelerin özelliklerini kaybederek anormal hücreler 

oluşu ve kontrolsüz şekilde çoğalarak kitle oluşturması, başka doku ve or-

ganlara yayılarak, yayılım göstermesi ile seyreden hastalık.
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ÖZLÜ SÖZLER
1. Mustafa Kemal Atatürk

• Gericilere hoşgörü göstermek, yüce bir terbiye göstergesi değil, bir 

ulusun mutluluğuna, şerefine göz dikenlere hoşgörüdür ki buna hiç-

bir zaman izin verilmez.

• Fikir cereyanları cebir, şiddet ve kuvvetle reddedilemez. Bilakis takvi-

ye edilir. Buna karşı en müessir çare, gelen fikir cereyanına mukabil 

fikir cereyanı vermek, fikre fikirle mukabele etmektir.

• Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

• Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halin-

de yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

• Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan 

olmak.

• Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. 

Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını 

kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya 

– Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı 

tuttuğu milletler, avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya,  yeni bir dengeye 
ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye, ne yaptığını bilmelidir. Bizim bu dostu-
muzun yönetiminde dil bir, inanç bir, öz bir, kardeşlerimiz vardır. Onları 
arkalamaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek 
değildir, hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi 
köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih 
bir köprüdür. Bugün biz, bu toplumlardan dil bakımından, gelenek, gö-
renek, tarih bakımından ayrılmış, çok uzağa düşmüşüz. Bizim bulun-
duğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun hesabını yapmakta fayda 
yoktur. Onların bize yaklaşmasını beklemeliyiz, onlara yaklaşmamız ge-
rekli… Tarih bağı kurmamız lazım… Bunları kim yapacak? 
Elbette biz…
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• Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşama-

yacaktır.

• İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. 

Kabil midir ki,bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim 

de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin ya-

rısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin.

• Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların 

bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslamların kâfirlere 

esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, 

hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

• Yolunda yürüyen yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mu-

hakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir.
• Bu küçük kasabada gördüğüm hürmeti ve çocuklarda gördüğüm 

zekâyı hiçbir yerde görmedim. Mucur, 22 Aralık 1919
• Özellikle bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçüyle 

hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebiliriz. 
Hangi şey ki akla, mantığa, kamunun çıkarına uygundur; biliniz ki, o 
bizim dinimize de uygundur. Birşey akıl ve mantığa, milletin çıkarına, 
İslamın çıkarına uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim 
dinimiz, aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmaz-
dı, son din olmazdı.

• Yüce Allah’ın izniyle Nisan’ın 23’üncü Cuma günü, Cuma namazın-
dan sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışı yapılacaktır. 
Vatanın istiklali, Yüksek Hilafet ve Saltanat makamının kurtarılması 
gibi en önemli ve hayati görevleri yerine getirecek olan Büyük Millet 
Meclisi’nin açılış gününün Cuma’ya rastlatılmasıyla adı geçen günün 
kutsallığından  yararlanılacak ve bütün sayın milletvekillerinin hazır 
bulunmalarıyla Hacı Bayram Veli Cami’nde Cuma namazı kılınarak, 
Kur’an ve dualardan da manevi bir güç sağlanacaktır..

Yüce Allah’tan tam başarı için dua olunur..
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2. Fatih Sultan Mehmet

• Latince, Rumca, Arapça, Farsça ve Türkçeyi bütün incelikleriyle bili-

yordu. İyi bir komutan ve devlet reisi olan Fatih, aynı zamanda iyi bir 

ilim adamı ve şairdi. Çok başarılı bir diplomattı. Soğukkanlı ve cesur-

du, 30 sene, Asya ve Avrupa’da bazen birkaç cephede beş on hatta 

daha fazla devletle birden savaş halinde bulunduğu günler olmuştur.

• Hangi duayı kabul edeceğini ancak Hak Teâlâ bilir. Biz sadece arzımızı 

yapar hükmi ilahiyi bekleriz.  

3. Muhammed Alp Arslan

İyi bir hatip, cesur, yiğit, tedbirli, kararlı, cömert, sabırlı, merhametli, 

affeden, sözüne sadık, dindar, düşmanlarına bile saygılı, etrafındaki 

tecrübeli insanların görüşüne istişaresine değer veren, istikametli, 

kısaca bir liderde bulunması gereken üstün vasıflara haiz bir liderdir.

4. Yavuz Sultan Selim 

• Bütün dünya benim olsa gamım bitmez nedendir bu?

• Hz. Muhammed peygamberlerin padişahıdır. Diğer peygamberler 

O’nun ordusudur. Yaratılıştan maksat O’dur. Bu kevn-ü mekân O’nun 

yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir tufeylidir.

• Âlimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimiz-

dir.

5. Gavsı Sani

Seninle uğraşan insanla uğraşma, uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın. 

Onu al yol kenarına bırak, yoluna devam et.

6. İmam Malik

İlmin kalkanı ‘’Bilmiyorum ‘’ demektir.

7. İmam Buhari

Allah’ın huzuruna vardığımda, bir kimsenin gıybetinde bulunmuş olmak-

tan dolayı hesaba çekilmek istemiyorum. 
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8. Kanuni Sultan Süleyman

• Osmanlı Devleti kara, deniz ordusu dünyada birinciydi. Kültür ve 

sanat faaliyetleri doruk noktasındaydı. 46 yıl saltanat süren Kanuni 

Sultan Süleyman iyi bir komutan teşkilatçı devlet adamı idi. Kanuni 

devrinde Osmanlı Devleti çok zenginleşti.

• İslamiyeti yaymaktan başka bir şey düşünmedi.

• Öyle insanlar var ki, ellerinde fırsat yok iken salih,abit, zahid  görünür-

ler.Ellerine fırsat geçince "nemrut" kesilirler. 

• Her kimse ki; vakıflarımızın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına 

itina gösterirse; bağışlayıcı olan Allah Teala’nın huzurunda ameli gü-

zel ve makbul olup, mükafatı sayılamayacak kadar çok olsun. Dünya 

üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin.

• Her kim ki; Allah’tan korkmayıp, vakıflarıma zarar vermeye niyet eder 

veya değiştirirse; dünyada zalimler grubundan sayılsın, ahirette elleri 

boş, Allah’ın rahmetinden mahrum ve sonsuz azaplarla azap olunsun!

9. Hz. Ebubekir

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçeğidir.

10. Hz. Ömer

İnsanların sevgisini kazanmak aklın yarısıdır. Güzel soru sormak ilmin yarı-

sıdır. Güzel idare etmek geçimin yarısıdır.

11. Hz. Osman

Sual sorulmayan âlim, kullanılmayan silah, binilmeyen vasıta, amelsiz ilim 

ziyan edilmiştir.

12. Hz. Ali

• Haramı mide hazmetse de, vicdan hazmetmez.

•  İnsanlara faydası olmayanı, ölülerden say gitsin.  

• Babanın, mazlumun ve misafirin duaları Allah indinde geri çevrilmez.

• Rütbelerin en yücesi, bilgin kişinin rütbesidir.
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13. İmam Şafii

Vicdan sahibi olanlar, kötü ahlak sahibi olanlarla uyuşamazlar.

14. Bilge Kağan

Türk’ten köle olmaz. İki Türk tek  düşmana saldırmaz. Atlı bir Türk yaya düş-

mana saldırmaz. Yalan söylemek yasaktır. Aman dileyene el kaldırılmaz. Kadın 

ve çocuğa vurulmaz, esir edilmez. Bunlara riayetsizliğin cezası ölümdür. 

15. Şeyh Edebali 

Bir baş ol ki oğul dimdik durasın, çiğneyip ezilmeyesin. Bir göz ol ki oğul, 

iyiliği göresin, peşinden yürüyesin. Bir dil bil ki oğul, zehire bal süresin.Bir 

el ol ki oğul, yoksulu giydiresin.Bir yürek ol ki oğul, her zaman Hak diyesin. 

Ayak olursan oğul, karınca ezmeyesin.

16. Hacı Bayram Veli

• Sakin ve vakarlı bir şekilde yürüyünüz, kabara kabara yürümeyiniz. 

Zira kalbiniz katılaşır.

• Yaptığınız işi ehil ve erbabına yaptırınız.

•  Ölümü hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayınız.

17. Tapduk Emre

Kuru idük yaş olduk

Ayak idük baş olduk

Kanatlandık kuş olduk

Uçtuk elhamdülillah 

18. Akşemsettin

Veli, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak 

gibidir; toprağa her türlü kötü şey atılır, fakat topraktan hep güzel şeyler biter.

19. İmamı Rabbani

Allah gökleri yıldızlarla süslediği gibi yeri de insanlarla süslemiştir. 

20. Ebussüud Efendi

Allah’a şükür sadece dil ile olmaz. Allah’ü Teâlâ’ya asıl şükür, O’nun yolun-

da olmaktır.
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21. Ahmet Yesevi 

• Allah’a aşk ile ulaşılır.

• İnsana hizmet Allah’a hizmettir. Garip, yoksul ve yetimlere hizmetle 

yüceliklere erişilir.

• Dinde içtenlik esastır. Gösteriş yoktur. Din ticarete, siyasete, salta-

nata, mevki ve makama alet edilmemelidir. Din yalnız Allah içindir. 

Başka din ve inanç bağlılarını inançlarından ötürü kötü görmek ve in-

citmek yanlıştır. Başkalarını din yoluyla veya başka yollarla sömürmek 

yanlıştır. Kişi çalışmalı, emeğinin karşılığıyla geçinmelidir. 

• Dinde kadını horlamak yoktur. Kadın ve erkek çalışma hayatında da, 

dini ibadette de, bilim öğrenmede de birlikte olacaklardır. 

• İslam’ın buyruklarına uymalı, yasaklarından kaçınılmalı, iyilik yayılma-

lı, kötülüğe karşı çıkılmalıdır.

• İnsanlar Kur’an’ı ve dini bilgileri öz dilleriyle öğrenmelidir. Türkler 

Türkçeyi sevmeli, korumalı ve bilim yolunda da Türkçeyi temel alma-

lıdırlar.

• Bilim, dinin temelidir.

22. Hallac – ı Mansur

Halk sadece namaz kılıp, oruç tutmakla İslamiyet’in tamamlandığını zan-

nediyor. Fikir, düşünce ve marifetullah diyeceğimiz Allah ilmi konusunda 

en ufak bir kıpırdanış onlara ağır bir yük gibi geliyor. Oysa dinin, ilim tarafı 

ihmal edildiği sürece, yeni düşünceler, yeni arayışlar ve yeni yorumlar ör-

tülü kalacaktır. Yüksek karakter, ideal bir fazilet ve imrenilecek bir ahlak 

sahibi olunması ancak ve ancak tevil ilmiyle veya başka bir deyişle ledün 

ilmiyle gerçekleşecektir.
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23. Yunus Emre

Bir garip öldü diyeler

Üç gün sonra duyalar

Soğuk suyla yuyalar

Şöyle garip bencileyin

Biz dünyadan gider olduk

Kalanlara selam olsun 

Ardımızdan hayır dua 

Kılanlara selam olsun

Sela verile kastımıza

Gider olduk dostumuza

Namaz için üstümüze

Duranlara selam olsun

Söyler dilim ağlar gözüm

Gariplere göynür özüm

Meğer ki gökte yıldızım

Şöyle garip bencileyim

Kuru idük yaş olduk

Ayak idük baş olduk

Kanatlandık kuş olduk

Uçtuk elhamdülillah
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Bir hastaya vardın ise

Bir içim su verdin ise

Yarın anda karşı gele

Hak şarabın içmiş gibi

Elif okuduk ötürü

Pazar eyledik götürü

Yaradılmışı hoş gördük

Yaradandan ötürü

Geldi geçti ömrüm benim

Şol yel esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle gel de

Şol göz yumup açmış gibi

İş bu söze Hak tanıktır

Bu can gövdeye konuktur

Bir gün ola çıka gide

Kafesten kuş uçmuş gibi

Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil
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24. Yusuf Has Hacip

• Helalin adı kaldı onu gören yok, haram kapışıldı hala doyan yok.

• Hiçbir işte acele etme, sabırlı ol. Kendini tut, sabırlı insanlar arzula-

rına erişirler.

• Hangi iş olursa olsun sen onu tatlı dille karşıla, her işte tatlı dil kulla-

nırsan saadet sana bağlanır.

• Dilini ve gözünü gözet, boğazına dikkat et.Az ye fakat helal ye.

• Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme.

• Hangi işe girersen önce sonunu düşün, sonu düşünülmeyen işler in-

sana zarar verir.

• Ağzından yalan söz çıkarma, yalan söz ile insan kendi itibarını düşürür.

• Kibirlenme, kötülük etme, iyilik yap.

• İnsanın süsü yüz, yüzün süsü göz. Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür.

• Başkan olacak kişinin özellikleri; akıllı, bilgili, alçakgönüllü, adaletli, 

cömert, erdemli, sabırlı, yiğit, cesur, sükûnetli, asaletli. 

25. Cüneyd-i Bağdadi

Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.

26. Sarı Saltuk’un Osman Bey’e Nasihatı

Ey Oğul!

Tanrı, sana ve nesiline saadet, devlet ve izzet nasip etsin. Asla gazayı elden bı-

rakmayın. Adalet ve doğruluktan ayrılmayın. Fakirlerin bedduasından kaçının. 

Halkı incitmeyin. Hakk’ın yolundan çıkmayın. Ahlaklı olun. Hazreti Peygambe-

rin dediklerinden sapmayın. Doğru yolu gözetin. Bağışlarda bulunun. Garibi 

hoş tutun. Zulüm ve haksızlık yapmayın. Bir kulağınız halkta olsun, halkın du-

rumundan her zaman haberiniz olsun. Gafil olmayın. Sana vasiyetim bu ola ki 

özellikle kadıları, valileri ve boy beylerini sürekli teftiş edin. Adil olsunlar. Mülk 

sahibi ol, halk sana tabi olsun. Rüşvet alana cezasını mutlaka ver. 

Kâfire itibar etme, onları hâkim eyleme. Meşru olmayan iş yapma…
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27. Şems-i Tebrizi

• Tebessüm bedavadır, vereni üzmez alanı mutlu eder. 

• Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle 

aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa, hayırlı laf yankılanır. Şer çı-

karsa, sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında 

kötü konuşur, sen o insan hakkında kırk gün kırk gece sadece güzel 

sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin her şey değişmiş olacak. 

Senin gönlün değişirse dünya değişir.

28. Ebu Eyyüp El Ensari

Ölüme bu kadar takılıp kalma oğul. İnsanlar ölmek için doğuyor. Zaman bir 

bezirgân, ölüm alır, ölüm satar. 

29. Hz. Âdem

Beş hasletim yüzünden saadete kavuştum. Günahımı itiraf ettim, nadim 

oldum, kendimi kınadım, hemen tövbe ettim. Allah’ın rahmetinden ümi-

dimi kesmedim.

30. Hz. Davut

Zebur’da vahyolundu ki; akıllı kimse ancak şu üç şeyle meşgul olmalıdır. Ahi-

ret için azık toplamak, geçim için mal toplamak, helal yoldan lezzet aramak.

31. Hz. Lokman

Oğlum, bir hata işlediğin zaman, bir ekmekle de olsa sadaka ver.

32. Hz. İbrahim

Herkes yaptığının karşılığını alacaktır. Kurtuluş Allah’a kulluk etmek, arın-

makla mümkündür.Hiç kuşkusuz varış Rabbine’dir. 

33. Hz. Âmine

Sevda odur ki uğruna her şeyi feda edeceksin.

34. Hz. Halime

Ey Muhammed! Sen küçük iken de vefalıydın, büyük iken de vefalısın.
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35. Hz. Fatıma

Allah, anne babaya iyilik yapmayı, ilahi gazaptan korunma vesilesi kıldı.

36. Hz. Ayşe

Ölümü çok hatırla, kalbin yumuşar.

37. Hz. Asiye

İffet timsalidir, sabırlı kadındır. Kavminin en seçkin ve erdemli kadınların-

dan biridir. "Rabbim, bana kendi katında, cennette bir ev yap, beni Firavun 

ve işkencesinden ve onun zalimlerinin elinden kurtar" demiştir.  

38. Hz. Hatice

Hz. Muhammed’e evlilik teklifinde bulunmuştur. Tüm servetini İslam uğru-

na harcamıştır. Devrinin en önde gelen kadın zenginlerinden biriydi.

39. Hz. Meryem

Ya Rab, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum ola-

bilir? deyince, Allah dilediğini yaratır, zira O, bir şeyin var olmasına hüküm 

verince sadece "Ol" der, o da derhal oluverir.

40. Şeyh Şamil

Ölümü sevgili gibi kucaklayan ve şehitliğe susayan insanlara, esaret teklif 

etmek, çok boş ve gülünçtür.

41. Ömer Muhtar

Biz Allah’a tevekkül etmişiz. İmanımızdan aldığımız güçle hiçbir kuvvet bizi 

durduramaz.

42. Aliya İzzet Begoviç

Ölmeye hazır insanlar, ölmeye hazır olmayanlara galip gelirler.

43. Prof. Dr. Gazi Özdemir 

Allah, ayrı bir yerde bizi gözetleyen ve cezalandıran değil, içimizde ve dı-

şımızdaki canlı- cansız her şeyde ve her yerde olan.Yaşayan, yaratıcı aktif 

enerjidir, güçtür. Dolayısıyla hiçbir şey Allah’tan ayrı değildir, canlı – cansız 

her şeyin özünde Allah kaynaklı enerji bulunmaktadır ve evren canlı bir 

bütündür.  
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44. Bediüzzaman Said Nursi

Kabrin öbür tarafındaki endişe – i istikbal her ferdin en mühim meselesidir.

45. Cemil Meriç

Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak her namuslu ya-

zarın vicdan borcudur.

46. Fazlur Rahman

Modernleşmeden kastım, geçmişin ihtişamında da hali hazırın perişanlı-

ğına teselli aramaktan vazgeçip Kur’an’ın dini ahlaki temelde hedef gös-

terdiği idealleri modern dünya düzleminde gerçekleştirebilmekle ve çağın 

dışına düşmeden çağdaş meydan okumalara karşı koyabilmedir.

47. Ali Şeriati

Onlar altın topladılar, ben hazine buldum. Onlar bakanlık elde ettiler, ben 

saltanatı. Onların evi varsa benimde mihrabım var.

48. Seyyit Kutub

Kur’an’ın gölgesinde hayat bir nimettir. Bu nimeti ancak tadanlar bilir.

49. Muhyiddin-i Arabi

Güzel ahlak başkalarına eziyet etmemek ve onların sıkıntılarına katlanmaktır.

50. Mevdudi

İnsan tüm yaptıklarından ve tüm davranışlarından Allah’a karşı sorumlu-

dur. Ahirette başka bir dünya başlayacaktır.

51. Nizamülmülk

Meşveret yapmadan icraatta bulunan liderler, bencil ve zayıf görüşlüdür.

52. Kaşgarlı Mahmut

Çok söz anlaşılmaz, yalçın kaya yıkılmaz.

53. Ahi Evran

Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen 

bizdendir.
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54. Aşık Paşa

Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi

Geldi geçti duymadık bir kuş konup uçmuş gibi

Nice geçti bilmedik bu rüzgar önden sona

Eyle tut şimdi bize bir yıl esip geçmiş gibi

Niceler geldi bu mülke, gitti ve göçtü geri

Şöyle kim bilir kurban, bir dem konup göçmüş gibi

55. Şeyh Galip

Sen, Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed’sin Efendim

Hakk’tan bize Sultan-ı Müeyyedsin Efendim

56. Cenap Şahabettin

Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur.

57. Arif Nihat Asya

Biz kısık sesleriz… Minareleri,

Sen ezansız bırakma Allah’ım!

Bize güç ver… Cihad meydanını,

Pehlivansız bırakma Allah’ım!

58. Yahya Kemal Beyatlı

Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı,

Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,

Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle.

Geçtik hepimiz dörtnala, cennet kapısından,

Gördük ebedi cedleri, bir anda yakından.
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59. Necip Fazıl Kısakürek

• Siz hiçbir sarrafın bağırdığını duydunuz mu?  

Kıymetli malı olanlar bağırmaz.    

Domatesçi, zerzevatçı bağırır ama kuyumcu bağırmaz. 

Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz.   

Düşünce bağırmaz, insan bağırırken düşünemez.

• Haram kazanılan aş, aş’tan sayılmaz

Hak için akmayan yaş, yaş’tan sayılmaz

Kişi başım var diye övünmesin,

Secde’ye varmayan baş, baş’tan sayılmaz.

• Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! Şuurunda bir gençlik… Gökleri 

çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir 

nida kopararak  “mukaddes emaneti ne yaptınız?” diye meydan yerine çı-

kacağı günü kollayan bir gençlik…

Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes!

Ey kahbe rüzgar, artık ne yandan esersen es!...

Allah’ın selamı üzerinize olsun!

60. Neyzen Tevfik

Öncelik sensin.

Köklerine git, kendini bul.

Yaşam üzerine fazla geldiği zaman onu zorlama, biraz duraksa..

Neler olup bittiğine anlam verme..

Devamını gör! Mutlaka yanlış bir şey oldu..

Düşüncelerin ile dileklerin aynı orantıda değildi ve varlığın ile buluşamadı.. 

Sorun yok, sadece bekle..

Güneş doğacaktır. Rüzgâr esecek ve yağmur yağacaktır.
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61. Nazım Hikmet

• Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz,

Ağrılar sızılar dinecek.    

Bir yaz akşamı gibi inecek.    

Ağır, yeşil dalların arasında rahatlık.   

Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. 

Sararmak limon gibi, mum gibi erimek.   

Devrilmek kof bir çınar gibi ansızın.   

Kardeşlerim, hastalar!    

Biz ne limonuz, ne mum, ne çınar.  

Biz insanız çok şükür.    

Çok şükür biliriz.     

Umudumuzu ilacımıza katmasını.    

• Ağa Cami

Havsalam almıyordu bu hazin hali önce

Ah, ey zavallı cami, seni böyle görünce

Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım,

Allah’ımın ismini daha çok candan andım. 

Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen,

Böyle sokaklarda ki, anası can verirken.

Mukaddes huzurunda el bağlamayan bu yer,

Bir gün harap olmazsa Türk’ün kılıç kınıyla,

Baştan başa tutuşsun göklerin yangınıyla.
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62. Ömer Hayyam

• İyilikten bakır altınlaşır 

İyilikten dost şifa olur

İyilikten tortu saflaşır 

İyilikten ölü dirilir

• Benim halimden haber sorarsan, 

Bir çift sözüm var sana, yürekten. 

Sevginle gireceğim toprağa, 

Sevginle çıkacağım topraktan.

• Celladına aşık olmuşsa bir millet,

İster ezan ister çan dinlet.

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, 

Müstahaktır ona her türlü zillet.

• Hak, er geç cimrilerin hakkından gelir, 

Cehennem ateşleri onlar içindir.

Ne der, dili inciler saçan Muhammed,

Cömert gavur, cimri Müslüman’dan yeğdir.

• Sevgili, bir başka güzelsin bugün, 

Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün.  

Güzel, bayram günleri süslenir,  

Seninse, bayramları süsler yüzün.

• Yaşamanın sırlarını bileydin,

Ölümün sırlarını da çözerdin.

Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok, 

Yarın, akılsız, neyi bileceksin?
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63. Cemal Süreya

• Ben senin sevgilin,

Eşin, baban, ağabeyin.

Arkadaşınım..

Biri bitse, biri kalır,

 Seni hiç bırakmayacağım.

• Mutlu olmanın yolunu,

Karşındakini mutlu etmek sanıyorduk.

Yanıldık!

Çünkü ne kadar mutlu ettiysek,

O kadar yalnız kaldık!..

64. Özdemir Asaf

• İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri?

Yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri?

• Keşke sen ben olsan,

Seni sevmenin ne kadar zor olduğunu anlasan,

Keşke ben sen olsam,

Bu kadar sevilmenin tadını çıkarsam. 

65. Ahmet Haşim

Yarin dudağından getirilmiş,

Bir katre alevdir bu karanfil,

Ruhum açısından bunu bildi.

Düştükçe, vurulmuş gibi, yer yer,

Kızgın kokusundan kelebekler,

Gönlüm ona pervane kesildi.
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66. Tevfik Fikret

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak,

Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak,

Bugün ki mideler sağlam, bugün ki çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak..

67. Pir Sultan Abdal

• Kısmet verip bizi salan çöllere   

Ya eceldir ya didardır ya nasip     

Felek bizi saldı özge hallere    

Ya eceldir ya didardır ya nasip   

• Gel gönül karardan aşma

Sözüm sana mürüvettir

Gafilin sacdan düşme

Evvel kapuda şeriattir

68. Karacaoğlan

Mecliste arif ol, kelamı dinle, 

El iki söylerse, sen bir söyle.

69. Ziya Paşa

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

70. Fuzuli  

Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur,

Ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.

71. Ziya Gökalp

Sorma bana oymağımı boyumu,

Beş bin yıldır millet gibi yaşarım.

Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı,

Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür.
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72. Dede Korkut

Doğruda aç görmedim, eğri de tok.

Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok.

73. Can Yücel

Etrafa bak, hava pırıl pırıl.

Her şeye rağmen çiçekler açmış.

Yol kenarında bile hayata serenat yapıyorlar..

Dostlar ırmak gibidir, kiminin suyu az, kiminin çok,

Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca, kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya..

74. Mithat Cemal Kuntay

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,

Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

75. Aşık Veysel

• Ben giderim adım adım,

Dostlar beni hatırlasın.

Düğün olur, bayram gelir,

Dostlar beni hatırlasın.

• Can bedenden ayrılacak, 

Tütmez baca, yanmaz ocak,

Selam olsun, kucak kucak, 

Dostlar beni hatırlasın. 

• Açar solar, türlü çiçek,

Kimler gülmüş, kim gülecek,

Murat yalan, ölüm gerçek,

Dostlar beni hatırlasın.  
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76. Barış Manço

Kara haber tez duyulur unutsun beni demişsin

Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin

Üzülme sevdiceğim bir daha çıkmam karşına

Sana son kez yazıyorum hatıralar yeter bana

Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı

Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca

Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında

Bir tek onu saklıyorum onu da çok görme bana

Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca

Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana

77. Cem Karaca

Sevda kuşun kanadında

Ürkütürsen tutamazsın

Öfke ile sapanla vurursan da saramazsın

Hayat sırrının suyunu

Çeşmelerde bulamazsın

Ansızın bir deli çaydan içersinde kanamazsın

78. Nimri Dede

Zevk ile doludur her şeyi cihanın,

Zevk alamıyorsan, o kendi noksanın.

79. Namık Kemal

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk-ı ile selametten 

Çekildik izzet-ü ikbal ile bab-ı hükümetten
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80. Zeki Müren

Gün ağarınca boynum bükülür

Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır

Sorma ne haldeyim

Sorma kederdeyim

Sorma yangınlardayım zaman zaman

Sorma söyleyemem

Sorma nöbetlerdeyim başım duman

Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş

Kor kor ateşler yanıyor içimde

Aşkı beni kül ediyor..

81. Belkıs Özener

Nasıl geçti habersiz, o güzelim yıllarım

Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı

Her anımı eksiksiz, dün gibi hatırlarım

Dudaklarımda tuzun, içimde durur aşkın.

Hani o saçlarıma taç yaptığın çiçekler

Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı

Hani kuşlar ağaçlar, binbir renkli çiçekler

Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.

82. İsmet Özel

Ölümden anlayanı ciddi bir yaprak

Unutulacak diyorum, iyice unutulsun

Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı

Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak
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83. Sezai Karakoç

Sakın kader deme,

Kaderin üstünde bir kader vardır.

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.

Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır.

Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar vardır.

84. Aziz Nesin

Beni annem gibi sevecek, babam kadar merak edecek hiç kimse yoksa 

eğer, kimse bana aşktan bahsetmesin.

85. Uz. Dr. Metin Özsoy

Lider, yönetici olan bir kişide üç özellik olmalıdır. Yönetmek, geçinmek ve 

hoş görmek.

86. Ahmet Ümit

Aşk, yaşamı; cinayet, ölümü sıradanlıktan kurtarır.

87. Vehbi Koç

Hayat tecrübem bana güven kazanmanın hayatta en önemli konu olduğu-

nu gösterdi.Güven kazanmak zor, zaman ister.Kaybetmek ise saniyelik iştir. 

88. Sakıp Sabancı

Biz hizmet ederek ona iyilik yapmıyoruz, o bize bu şansı vererek bize iyilik 

yapıyor. Müşteri tartışacağımız ya da hakkında olumsuz şakalar yapaca-

ğımız biri değildir. Şimdiye kadar hiçbir kişi müşteriyle yaptığı tartışmayı 

kazanmamıştır.

89. İshak Alaton

Ahlaklı insan, sorumluluk bilinci yüksek insan demektir. Kime karşı sorum-

luluk? Çiçekten böceğe kadar, tabiattan insana kadar. Her şeye karşı so-

rumluluk ve elbette kendine karşı sorumluluk.

90. Kemal Tahir

Namussuz bir yoldan, namuslu bir yere ulaşılamaz.
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91. Ebul Feyz Elçi Bey

Türkiye hem Türk dünyasının hem de İslam âleminin ümit ışığıdır, bu ışığın 

sönmesi bu iki âlemin karanlığa gömülmesi demektir.

92. Dr. Reşit Galip

Türk’ün öz malı bir ilim yaratmalıyız, bunu yaratmaz isek başka ilmi terak-

kilerin haraç güzarı oluruz.

93. II. Abdülhamid

Tekerrür eden tarih değil, insanların hatasıdır.

94. İsmet İnönü

Ülkeyi dini irticadan kurtarmanın tek yolu, millete Kur’an’ı Türkçe olarak 

okutmaktır.

95. Garaudy

İslam, çağları arkasından sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise, çağların ar-

kasında sürüklendi. Yani, İslam dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu, 

reforma tabi tutuldu.

96. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

Üç aşkım var. Allah aşkı, Millet aşkı, Bilim aşkı.

97. Prof. Dr. Mazhar Usman

Dünyada en esaslı terbiye cemiyet için dindir.

98. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil

Çok konuşma, yerinde ve özlü konuş, kıymet ve tesir çok sözde değil, ye-

rinde ve özlü sözlerdedir.

99. Prof. Dr. Saim Yeprem

Gayreti diniye, cehaletle birleşirse ‘’ taassub ‘’ doğar, gayreti diniye ilimle 

birleşirse ‘’ kemal ‘’ doğar. İnsan sadece kelamla uğraşırsa ‘’ zındıklaşır ‘’,sa-

dece fıkıhla uğraşırsa ‘’ fasıklaşır ’’, sadece tasavvufla uğraşırsa ‘’ bidatçı ‘’ 

olur, hepsinden yeteri kadar alırsa ‘’ kemal ’’olur, olgun insan olur.
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100. Prof. Dr. Hüseyin Atay

İslam bir din olarak ortaya çıkmış, imparatorluklar içinde bir kültür ve bilim 

hareketi olarak hem saygınlık hem de yaygınlık kazanmıştır. Tarihteki etki-

leri açısından esinlendiğim bilim adamlarının etkileriyle İslam’ı üç döneme 

ayırıyorum.

1) Kur’an’ın İslam’ı (610- 632), Hz. Peygamberin dönemi. Birinci dönemde 

bilim ve din kaynağı, Kur’an ve akıldı.

2) Bilginlerin İslam’ı (632 – 861), öz akıllıların dönemi. İkinci dönemde bilim 

ve din kaynağı akıl, Kur’an ve Hz. Peygamber’in birkaç sözü ve bazı uygula-

maları idi. 

3) Avamın İslam’ı (861-... ), Rivayetçilerin dönemi, şimdi de devam etmek-

tedir.

101. Prof. Dr. Salih Akdemir

Bir insanın içinde Allah’ın ruhu vardır. Kâfir de olsa, bir insan Kâbe’den kıy-

metlidir. Kâbe’yi Azer’in oğlu Hz. İbrahim yapmıştır. Allah, ‘’ Ben insanı iki 

elimle (kudretimle) yarattım, ruhumu üfledim, melekleri secde ettirdim, ha-

life yaptım’’ diyor. Biz arınırsak, kendimizle barışık olursak şirkten kurtuluruz.

102. Prof. Dr. İlhan Arsel

Malcolm X, Muhammed’in kendi oğulluğu Zeyd’in karısı Zeynep’e âşık olup 

onunla evlenmesi olayını da incelemiştir. “Kutsal” kitaplarda bulduğu bu 

verilerle planını kurar ve oldukça becerikli sayılabilecek bir “ahlak” oyunu-

na başvurur ve der ki; incelediğim tüm peygamberlerin bütün bu olaylarda 

olumlu davranışları, olumsuz davranışlarını bastırmıştır.

103. Muhammed İkbal

• Akıl maddeyi, kalp manayı fetih içindir.

•  Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?

• Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır.
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104. Malcolm X

• İnandığım şu idi ki Hz. Muhammed, eğer bizzat Tanrı değil ise, mutla-

ka Tanrı’dan sonra gelen varlıktır. İslama bağlı kişilere şu öğretilebilir 

ki, bu yeryüzü yaşamı sırasında kişinin başarıları, onun kişisel ve fani 

acizliklerini zaafını örter. Şunu anladım ki Davut Peygamberin Betşabe 

ile olan zinası olayı, tarih terazisinde, onun Callud’u öldürmüş olması 

gibi olumlu bir olaya oranla az değerlidir. Lut Peygamberi düşünürken 

onun kendi kızlarıyla sevişmesini değil, fakat halkı Sodom ve Gomora 

elinde helak edilmekten kurtarılmasını düşünürüz. Nuh Peygamber 

hakkındaki görüşümüz, onun sarhoşluğu ile ilgili değil, fakat gemi inşa 

edip insanlığı tufandan kurtarması davranışı ile ilgilidir. Musa Peygam-

berin yaşamını gözden geçirirken, onun Habeşli bir kadınla zina etmiş 

olmasına değil, fakat İbranileri Mısır Köleliğinden kurtarmış olması-

na önem veririz. İncelediğim bütün bu olaylarda, olumlu davranışlar 

olumsuz davranışları bastırmıştır.

• Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.  

• Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin 

peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.

• Kimse sana özgürlüğünü vermez. Eğer gerçekten adamsan bunu ken-

din alırsın. Huzuru özgürlükten ayıramazsınız? Çünkü hiç kimse özgür-

lüğe sahip olmadan huzur içinde olamaz.

105. Erzurumlu İsmail Hakkı

• Güzel sözlü ol, güleç yüzlü ol.

• Akıl şifadır, nefis eşkıyadır.

• Dil küçüktür fakat cürmü büyüktür.
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106. Nasreddin Hoca

• Nasreddin Hoca’ya sormuşlar : Kimsin? “Hiç” demiş Hoca, “Hiç kim-

seyim.” Dudak büküp önemsemediklerini görünce, sormuş Hoca: Sen 

kimsin?. “Mutasarrıf” demiş adam kabara kabara. Sonra ne olacaksın? 

diye sormuş Nasreddin Hoca “Herhalde vali olurum” diye cevap ver-

miş adam. Daha sonra? diye üstelemiş hoca “Vezir” demiş adam. Daha 

sonra ne olacaksın? “Bir ihtimal Sadrazam (Başbakan) olabilirim.” Peki, 

ondan sonra? Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp son 

makamı söylemiş: “Hiç.” Daha ne kabarıyorsun be adam. Ben şimdiden 

senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım, “Hiçlik” makamında!

• Parayı veren düdüğü çalar.

• Damdan düşen halden anlar.

• El elin eşeğini türkü çağıra çağıra arar.

107. Süleyman Hilmi Tunahan

Yemek yerken, su içerken “İbadet için kuvvet olsun Ya Rabbi” diye 

Mevla’nın huzurunda olduğunu düşünmek lazım.

108. Selahattin Eyyubi

Bizim görevimiz karşımızdaki düşmanın azlığına veya çokluğuna göre sava-

şıp savaşmamaya karar vermek değildir. Bizim görevimiz onlarla Allah’ın adı 

Yüce olsun diye sonuna kadar savaşmak, gerektiğinde şehit olabilmektir.

109. Abdulhakim Arvasi

Ahmaklık, hatada ısrar etmektir.

110. Mustafa Kalfaoğlu
Eğer Allah’ı gönlünde bulduysan ömür de güzel, ölüm de… Bizim Peygam-
berimizin yolu aşk yoludur.’’ Bu aşk devleti ancak ilimle elde edilir ‘’ de-
miştir.
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111. Hüseyin Hilmi Işık

Sıhhati korumak Müslümanların üzerine vacibedir, ibadetleri yapmak an-

cak bununla mümkündür.

112. Mahmut Ustaosmanoğlu

Aklın yolunda giderken, gönlünün koluna gir.

113. Mahmut Sami Ramazanoğlu

İslam; İman, İlim, hukuk – ahlak nizami ve sanat düzenidir.

114. Mehmet Zahid Kotku

İnsan olabilmek kadar güç bir şey yoktur. Kişi zengin olabilir, âlim olabilir, 

yüksek makam sahibi olabilir. Fakat insanlık başka şey…

115. Prof. Dr. Mahmud Esad Çoşan

Hasta kardeşlerimize ziyaret yaparsanız, gönüllerini alırsınız. Bir de onların 

dualarını talep edin. ‘’ Bize de dua edin ‘’ diye dua isteyin.

116. Ahmet Hamdi Akseki

İslam, ‘’ Yalnız felsefi ve hayali bir ideal, yahut insanı sadece ölümden son-

rası ile meşgul eden bir dua ve ibadet sistemi değil, aynı zamanda insanın 

bütün tabii ihtiyaçlarını göz önünde tutan bir fikir, hareket ve hayat kayna-

ğıdır ‘’ demiştir.

117. Elmalı Hamdi Yazır

Zorunlu da olsa müşriklerin otoritesi altında kalıp, hükümlerine ve amelle-

rine uyup ve iştirak etmek mecburiyetinde bulunanlar; inanç veya amelle 

ilgili şirke sürüklenmekten uzak kalamazlar.

118. Somuncu Baba

Gizli ve aşikâr her yerde Allah’tan kork. İnsanların elindekinden ümidini 

kes, Allah’tan ümidini kesme.
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119. İsmail Özgümüş

Güzel söz söylemek, büyük manaları üçbeş kelimeye sığdırabilmek, fevka-

lade bir hüner, büyük bir düşünüş, senelerin kültür birikiminin böyle sözler 

edebilecek kişilerdeki görüntüsüdür.

120. Prof. Dr. Mustafa Paç

Yönetimin dört ayağı olmalıdır:  İşi ehline vermek.

İşi istişareyle, danışarak yönetmek.

 Adaletli olmak.

Yetki ve sorumluluğu aynı kişide toplamak.  

121. Op. Dr. Sadi Kaya

Fırsat buldukça 10 dakika hiçbir şey yapmadan sessizce oturup olumlu şey-

ler düşünün. İnançlara saygı gösterin. İnançlı yaşayın çünkü bu dünya sade-

ce maddeden ibaret değildir. Unutmayalım, hiç kimse mükemmel değildir. 

122. Osman Güleç

Kim söz ve eylem olarak Allah ve Resulünün emirlerini kendisine amir ve 

hakim kılarsa; o kimsenin her konuşması hikmet. Kim ki kendine heva ve 

hevesini hakim kılarsa; o kimsenin konuşması bidat ve sorumsuzluktur.

123. Hasan Tahsin Feyizli

İman frendir, irade direksiyondur. İrade nefis tarafından kullanılırsa kötüye 

gider, irade iman tarafından kullanılırsa iyiye gider.

124. H. Rahmi Gürpınar

Her ferdi, hatta her topluluğu hoşlandığı yem ile avlarlar.

125. Hasan Ali Yücel 

Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en mü-

şahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat 

şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır.

126. Halide Edip Adıvar
Vatanın bağımsızlığı için kadın – erkek demeden tüm halkımız mücadele 
etmelidir.
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127. Dr. Tahsin Çanlı
 İnsanın özgürleşmesi sadece Allah’a tam kul olmasıdır.

128. Ahmet Tombak
• Allah’a Allah’ın gösterdiği yoldan gidebilirsiniz...
• İman Allah’tan gayrisini red ile başlar.  Allah’ın tek ilah olduğunu tas-

tikle biter...
• Rabbinizi tanıdığımız gün hayata doğduğumuz gündür... Rabbimize ka-

vuşacağımız güne kadar hiçbir sisteme asla kulluk etmeyeceğiz...
• Rabbini bilmeden yaşayanlar; gerçekten diri değil, yaşayan ölülerdir. 

Rabbini bilerek yaşayanlar ise; ölümü dahi öldürenlerdir... Gerçek di-
riler bunlardır...

• Allah yolunda ihlasla mücadele edenler, yatağında bile ölseler Rabbimi-
zin rızasına kavuşacaktır...

129. Av. Abdullah Çiftçi 
Ölümden kaçmak mümkün değildir. “Her nefis ölümü tadacaktır.” Ölünce 
büyüklük taslayanlar, kibirliler ve zorbalar, konforlu hayatlarından alınıp, 
zelil ve hakir bir şekilde yaptıklarından hesaba çekilmek üzere kabir veya 
benzeri yerlerde bekletilirler. İnsan ölümle hayattan koparılır, başka bir 
boyutta kabir (berzah) hayatını, daha sonra da ahiret hayatını yaşamaya 
başlar. İnsanlar öldükleri zaman çıplak gerçeklerle karşılaşacaklardır. Hadisi 
Şeriflerde: “İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar”. “Nasıl yaşarsa-
nız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz”. “Kabir ahiret durakları-
nın ilkidir.” ve “kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çu-
kurlarından bir çukurdur.” buyrulmuştur. Dünyada insanın aklını kullanarak 
geçici hayatın çekiciliğinden kurtulması ve ölümü yaratarak insanı çaresiz 
bırakan Allah’a teslim olup, ibadet ederek, helal dairede yaşaması gerekir. 
Kâinatı ince bir denge ve hikmet ile yaratan; insanı yaratıp serbest irade 
veren; dünyayı bir imtihan yeri yapan; sonra da ölümü, ahireti- cennet ve 

cehennemi – yaratan Allah’ın sanatı, kudreti, lütfu ve şanı ne kadar da çok 

yücedir!



353

130. Ercüment Özkan
Çokluk, çoğunluk. İnsanların çoğunun bilmediğini, şükretmediğini, aklet-
mediğini, akıllarını kullanmadığını, yoldan çıkmışlığını, günah ve haram 
peşinde koştuklarını, insanların mallarını haksız yere yediklerini, çokluğu 
ve çoğunluğu ile şişindiğini, bu yüzden mallarının ve evlatlarının çokluğu 
ile övündüklerini, daha çok ve daha zengin oldukları halde, kendilerinden 
önce nice toplulukların yok edildiğini, bütün bunlardan ders almayan in-
sanların yine pek çoğunun yoldan çıktığını, ayetler sıralanamayacak kadar 
çoklukta ve ısrarla söz etmektedir. Çokluğun ancak Allah’ı zikirde, şük-
retmede, zikretmede, kulluk etmede işe yarayan bir şey olduğu da yine 
Kur’an’da üzerinde durulan gerçek olarak belirtilmektedir.

‘’İnsanların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, gerçekten 
hiçbir şey ifade etmez ‘’ 

Yunus 10, 36.

İster çoğunluk, ister azınlık olsun, haktan bir şeyin ifadesi olmayana uyduk-
larına göre akletmiyorlar demektir. Gerek çokluğun, gerek çoğunluğun, ge-
rekse çoğulculuğun temelinde kendini bile bilmeyen insan ve onun zanna 
uyan aklı yatmaktadır.
Çokluğu da, çoğunluğu da, çoğulculuğu da demokrasi bütününe güvenme-
mesi için yaşamının sağlamasını yapmakla varacağı nokta insana, kendinin 
farkına varmasına yardımcı olacaktır. Teslim olmadan yapamadığı görülen 
insanın, teslim olmaması değil; kime ve neye teslim olacağı ile ilgili ter-
cihleri söz konusudur. İnsan kendi hevasına mı, başkalarının (çoğunluğun) 
hevasına mı, yoksa Allah’a mı teslim olmalıdır, sorusuna verilecek isabet-
li cevap insanın önünü açacaktır. Açılan ufku insanın bütünün görmesini, 
kendinin farkına varmasını sağlayacaktır. Önü açılan insanın görebildiği 
bütün karşısında yapacağı seçim, 
elbette daha isabetli olacaktır. Hayat, ona hayat verene teslim olmakla 
anlamlanacaktır. Teslim olamadan yapamayan insan, en güvenilene teslim 

olmakla ancak tatmin olabilir. 
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131. Lokman Hekim

Bak oğul! Ulemanın yanında dilini koru. Evliyanın yanında gönlünü koru. 

Namazdayken kalbini koru. Yemekteyken mideni koru. Başkasının evinde 

gözünü koru. Halkın arasında dilini koru. İki şeyi unutma; Allah’ı ve ölümü. 

İki şeyi unut; başkasına yaptığın iyiliği, başkasının sana yaptığı kötülüğü.

132. Saba Melikesi Belkıs

Güneyin kraliçesi. Tahtı, Hz. Süleyman’ın önüne getirilince su gibi şeffaf, saf 

nurdan bir hale dönüştürülmüştür. Güneşe tapmayı bırakıp, Allah’a bağ-

lanmışlar. "Âlemlerin Rabbine teslim oldum" demiştir.

133. Cahit Zarifoğlu

Güneşi tez gördük dağlarda

Ormanın ay çiçeği gibi uyanan hayvanlarıyla

İlk iş gövdemizin acıktığını anlamak oldu

Gittik kokladık ekmeğimizi tarlalarda

134. Keloğlan

Sen seni bil sen seni,

Sen seni bilmezsen ben nasıl bilirim seni.

135. İbni Haldun

Alimler, ahmak kimsenin şeyhe ihtiyacı olduğunu, akıllı ve zeki kimsenin ise 

şeyhe ihtiyacı olmadığını, kitabın ona yeteceğini söylemişlerdir.

Geometri zekâyı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları 

açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye 

hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvu-

ran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi 

zeka kazanır. Eflatun’un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledi-

lir. ‘’ Geometrici olmayan evimize giremez. ‘’
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136. Cahit Sıtkı Tarancı

Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

Su insanı boğar, ateş yakarmış!

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

137. Prof. Dr. Nilüfer Göle

Biz sosyal bilimciler, toplumsal sorunlara bir doğa bilimcisi, bir teknisyen, 

kimliksiz bir uzman, bir profesyonel gibi yaklaşamayız; bir entelektüel gibi 

yaklaşmalıyız..Kimliğimizin gereği, toplumsal sorunları araştırmak, analiz et-

mek ve sorunun niteliğini ve çözümü üzerinde görüşlerimizi toplumun genel 

eğilim ve inançlarına ters düşse de, olabildiğince açıklıkla ortaya koymalıyız.

138. Prof. Dr. Üstün Dökmen

Geleceğin suçlusunu yetiştirmenin sekiz basit kuralı :

• Küçükken daha, çocuğa ne isterse vermeye başla ki, herkesin onun 

geçimini sağlamakla mükellef olduğuna inansın.

• Fena sözler söylediğinde gül ki, kendisinin akıllı olduğuna inansın.

• Ona düşünmeyi, beynini kullanmayı öğretme sakın! Bırak, onsekizine 

gelince kendisi karar versin.

• Yerde bıraktığı her şeyi kaldır. Kitaplarını, giysilerini, pabuçlarını. Onun 

için her şeyi sen yap ki, sorumlulukları hep başkalarına yüklesin.

• Onun önünde sık sık kavga et ki, bir gün aile parçalanırsa pek de şa-

şırmasın.

• Ona istediği kadar harçlık vermekten kaçınma. Asla kendi parasını ka-

zanmanın ne demek olduğunu öğrenmesin.

• Yiyecekmiş, içecekmiş, konformuş, tüm arzularını yerine getir ki, iste-

diklerini her zaman elde etmeye şartlansın.

• Komşulara, öğretmenlere, polise v.s. karşı hep onun tarafında ol ki, 

hepsine karşı önyargılarla davransın.



356

139. Hz. Süleyman

Allah’ım benden önce ve benden sonra kimseye vermediğin, vermeyece-

ğin mülkü bana ver, senin yolunda kullanayım.

Hüküm verme gücünü bana ver Allah’ım.

Mescidi Aksa’ya ibadete gelenlerin günahlarını affet Allah’ım.

140. Sabahattin Ali

Başın öne eğilmesin,

Aldırma gönül, aldırma.

Ağladığın duyulmasın, 

Aldırma gönül, aldırma…

Dışarda deli dalgalar,

Gelip duvarları, yalar,

Seni bu sesler oyalar,

Aldırma gönül, aldırma…

Kurşun ata ata biter,

Yollar gide gide biter.

Ceza yata yata biter,

Aldırma gönül, aldırma…

141. Kınalızade Ali Çelebi

Sevgi doğal bir birliğe, adalet ise yapay bir birliğe benzer. Toplumda sevgi-

nin yaygınlaşması, hukuk ve adalete olan ihtiyacı azaltacaktır.

142. Prof. Dr. Fadıl Yıldırım

Hukuk; birey – toplum devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaat gö-

zetir. Hukuk, toplumun olduğu her yerdedir, iki kişinin olduğu yerde hukuk 

vardır. Haklar devlet tarafından garanti altına alınır.
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143. Neşet Ertaş

Bir anadan dünyaya gelen yolcu

Görünce dünyaya gönül verdin mi 

Kimi büyük, kimi böcek, kimi kurt

Merak edip hiç birini sordun mu?

İnsan ölür ama ruhu ölmez

Bunca mahlukat var hiç yüzü gülmez

Cehennem azabı zordur çekilmez

Azap çeken hayvanları gördün mü

Garip bülbül gibi feryat ederiz

Cehalet elinde küskün kederiz

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz

Dünya senin vatanın mı yurdun mu?

144. Prof. Dr. Mehmet Kaya

Sigara, alkol ve uyuşturucular günümüzde insan sağlığını tehdit eden teh-

likelerin en büyükleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu kötü alışkanlıklar 

insanları bedenen ve ruhen çöküntüye götürmektedirler. 

145. Prof. Dr. Mefail Hızlı

Yanı başınızda, omuz omuza olduğunuz bir peygamber söz konusudur. Pey-

gamberimizin ahlakı ve onun hayatı Kur’an dan ibaretti. Hayatı yürüyen bir 

Kur’an’a dönüştü.

146. Ramazan Tahiroğlu

Allah bize yeter, Allah ne güzel vekildir. Müslüman sabit duracaktır, kon-

jonktüre göre şekil değiştiremez.

147. Süleyman Bayraktar

Akılla, şuurla doğruları arayıp bulmalıyız. Emaneti ehline vermeliyiz.İstih-

damda ehliyet ve liyakata, rant dağıtımında hak ve adalete dikkat etmeliyiz.
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148. Uz. Dr. Ayşe Yürümez

Çocuk yetiştirmek bir sanattır. Bu sanatı icra ederken zor ve meşakkatli bir 

süreç izlenir. Hayatımızda bir işi yapmak için onun eğitimini alırız. Zor bir 

süreç olan çocuk yetiştirmek için de bireylerin evlilik öncesinden veya anne 

baba olmaya hazırlanırken mutlaka eğitim alması gerekir.

149. Rıza Çöllüoğlu

Gezdiğim kadar, yorulduğum kadar rahat ediyorum.

Konuşmak zor değil, tonlarca laf var bizde. Kitapsız saatlerce konuşuruz. 

Ama konuşmak mühim değil. İhtiyacı tespit etmek, lazım olanı bulmak yüz 

defa zordur.Mevzu bulmak önemli. Adam dizim ağrıyor diyor, biz göz ilacı 

veriyoruz. Biz ihtiyacı tespit edip, bir şeyler verseydik, bu millet bu kadar 

dağılmazdı. Bu fakiri severlerdi, dinlerlerdi diyelim. Cemaatin seviyesine 

inebildiğim için severlerdi, dinlerlerdi. Konuları tekrar ederdim, anladınız 

mı diye sorardım. Her vaazın sonunda 10 dakika kadar fıkıh anlatırdım. 

Hacı Bayram Camisinde senelerce, namazı baştan sona ezberlettim. İl-

mihal bilgilerini öğretmeye çalıştım. Namaz kılmadan önce İhlâs sureleri 

okunurdu, onu kaldırmaya çalıştım. Bana demediklerini bırakmadılar. As-

rısaadette Resulallah Efendimiz böyle bir şey yapmadı. Mescidi Nebevide 

cemaat toplanır, Bilali Habeşi “Allahü Ekber” der kamete başlardı. Efen-

dim! İhlâs okumak kötü mü? İhlâs okumak kötü diye bir şey yok. 

Yerinde olacak. Din namına, dinde olmayana, dindendir demek, dinde ola-

nı inkâr etmek kadar kötüdür.

İnsanını yetiştiremeyen ülkeler, başkalarına mahkûm olurlar.

Bu davada sınır da yok, sinir de yok.

Evladım! Bizim hanemizde darılmak yok.
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150. Mustafa Özeren Hz.

• Tevhid evinde gelene sevinmek, gidene yerinmek noksanlık alameti-

dir. Her şey olduğu gibi kabullenilmelidir.

• En makbul, en ala rızık rızık-ı manevidir.

• Allah tecellisini tekrar etmez.

• Bir yere girdiğiniz kapıyı nasıl bulduysanız öyle bırakınız.

• İnsanda en son kaybolan manevi saltanat hırsıdır.

• İman ile İslam, ihlas ve ikrardan ibarettir.

• Tedbirde kusur edip de takdir-i ilahiyeyi itham etmek doğru değildir.

• Anadolu toprağı evliya tarlasıdır.

• Fatih ile Yavuz Sultan Selim Han imameyn silkindendir. (İki imam Ha-

san ile Hüseyin)

• Ahali layık olduğu idareyi bulur.

• Halka hizmet, Hakka ibadettir.

• Zulüm ve haksızlık cezası evlada intikal eder.

• Dünyada rahatlık gönül hoşluğundadır.

• Allah’ı an da nasıl anarsan an.

• En makbul ibadet hak ile daim olmaktır.

• İnsan ruhu Allah’a yakın, bedeni ise uzaktır. Asıl marifet ikisini de yak-

laştırmaktır.

• His akla hakimdir. Hislere hakim olmak tek kuvvet ise imandır.

• Cömertliğin sıfatı enbiya (Peygamberlik) sıfatı olduğu düşünülerek 

yardım eli uzatılmalıdır. 

• İnsan ağaca benzer. Kökü Allah, gövdesi Muhammed, dalları ise ken-

disidir. 
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ÖZLÜ SÖZLER II

1. Erasmus

• İnsan doğulmaz, sonradan olunur.

• İnsanın her şeyi iyi tanımasını engelleyen iki şey vardır. Biri ruhunun 

önüne perde çeken utanma, öteki de kendisine tehlikeyi gösterip bü-

yük işlemlere girişmekten yüz çevirten korku.

2. Schopenhauer

Merhamet ahlakın temelidir.

3. Goethe

• Kendini özgür sanan köleler, en umutsuz biçimde köleleşmiş olanlardır.

• İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi asla tükenmez.

• Eskiden derdim ki; insanın başına gelebilecek en kötü şey, yapayalnız 

hissetmesine neden olan insanlarla yaşamasıdır.

• Büyük insanlar doğaya benzerler, yaklaştıkça onların büyüklüğü ve 

önemi ortaya çıkar. Küçük insanlarsa serap gibidirler, yaklaştıkça ne 

kadar değersiz ve sahte oldukları ortaya çıkar.

• Bir tartışma sırasında kızdığınız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, 

kendimiz için uğraşmaya başlarız.

• Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar.

4. Heidegger 

Düşünmek, varlığı şükranla hatırlamaktır.

5. Marcus Aurelius

Her günü son günmüş gibi yaşa; telaş etmeden, her anın farkına varıp ken-

din olarak.

6. Cervantes

At sahibine göre kişner.
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7. Montaigne

• İnsanoğlunun en zor savaşı, kendisiyle olanıdır. Çünkü tarih, dünyayı 

yenenlerin, kendilerini ve kendi zaafları önünde çöküşleriyle doludur.

• Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan da ölmeye 

başlarız.

• Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak 

hiçbir yerde olmamaktır.

8. R.Will

• “İyi ki varsın” demenin borç para vermek olmadığını unutmayın.

• “Lütfen” demenin utanılacak bir şey olmadığını unutmayın.

• “Özür dilerim” demenin küçültücü olmadığını unutmayın.

• “Paylaşmanın” kendini azaltmak olmadığını unutmayın.

• “Yüz yüze konuşmanın” arkadan konuşmaktan daha etkili olduğunu 

unutmayın.

• Küçücük bir “gülümsemenin” tüm kapıları açacağını hiç unutmayın. 

9. Pasteur

Bilim insanı Allah’a götürür.

10. Napolyon

• İnsanları iki şey harekete geçirir:Menfaat ve korku.

• Tarih yalanlar serisinden ibarettir.

• Analar bir eliyle beşiği, diğer eliyle dünyayı sallarlar.

• Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.

•  Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın.

11. Alwin Toffler

21.Yüzyılın cahilleri, okuma – yazma bilmeyenler değil,  okumayanlar, öğren-

dikleri yanlış bilgileri değiştirmeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır. 
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12. Freud

Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana 

verdiğiniz değerin egonuzdan yüksek olduğunu gösterir.

13. Gandhi

• Şiddete karşıyım çünkü sağladığı düşünülen iyilikler geçici, kötülükler 

kalıcıdır.

• Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız.

• Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm. Dünya 

üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım.

14. Emerson

• Başarı: Sık sık ve çokça gülmek.

• Zeki insanların saygısını, çocukların sevgisini kazanmak.

• Güzelliğe değer vermek. 

• Başkalarında en iyiyi bulmak.

• Dürüst eleştirmenlerden takdir görmek ve yanlış dostların ihanetine 

katlanmak.

• İster sağlıklı bir çocuk, ister bir bahçe köşesi, isterse bir sosyal koşu-

lun iyileştirilmesi yoluyla olsun, dünyayı bir parça daha iyi durumda 

bırakmak.

• Sizin yaşamınız sayesinde tek bir hayatın bile olsun daha rahat soluk 

almış olduğunu bilmek.

• Bir krala saldırdığınızda, onu öldürmek zorundasınız.

• Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

• Topluluk içinde başkalarının fikirlerine göre yaşamak kolaydır. Yalnız-

lıkta kendi fikirlerine göre yaşamak kolaydır. Ama toplulukta bağımsız-

lığını koruyabilendir sadece takdire değer kişi.
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15. Çiçero

• Erkekler şaraba benzer. Geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgun-

laştırır.

• Devlet idaresi emanetçi görevi alanların değil, emanet edenlerin yara-

rına göre yapılandırılmaktadır.

16. Diyojen

Yeryüzünün en güzel şeyi hürriyettir.

17. Mark Twain

• Gelişmiş toplumlar dindar oldukları için değil, dine rağmen gelişmiş-

lerdir.

• Sizi sıkıntıya sokacak şey bilmemeniz değildir. Bilmemenin sizi sıkıntı-

ya sokacağını sanmanızdır.

• Şefkat öyle bir dildir ki, sağır da duyabilir, kör de görebilir.

18. Victor Hugo

• İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

• Vicdan insanın içindeki Tanrı’dır.

• Bir çocuğa, ‘’ yalan söyleme ‘’ demeyin.’’ Doğruyu söyle ‘’ deyin. Birin-

cisinde suçlamış, ikincisinde yol göstermiş olursunuz.  

• Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir, erkeği ateşleyen ka-

dındır.

19. Seneca

Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru ha-

reket etmiş olmaz.

20. Pablo Neruda

Aslında kadın, erkeğin beğenen bakışlarından çok, hemcinsinin kıskançlık 

dolu bakışlarını görünce güzel olduğundan emin olur.
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21. Oscar Wilde

• Vicdan ile korkaklık aslında tümüyle aynı şeylerdir, vicdan daha ticari 

bir isimdir, hepsi budur.

• Hiçbir şey yapmamak, dünyanın en zor şeyidir.

• Hayatta en iyi ihtimalle yalnızca bir büyük deneyim yaşayabiliriz. Ha-

yatın sırrı ise bu deneyimi mümkün olduğu kadar çok tekrarlayabil-

mektir.

• “Yaşamak” dünyada ender bulunan bir şeydir. Çoğu insan  “vardır” 

o kadar.

• Dünyanın gerçek gizemi görünmeyende değil, görünendedir.

22. Stephen Hawking

Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir.Bildiğini zannetmektir.

23. Margo Daniel

• Bir ağaç ormanın başlangıcı olabilir.

• Bir gülümseme dostluğu başlatabilir.

• Bir yıldız denizde bir gemiye yön gösterebilir.

• Bir mum karanlığı yırtabilir.

• Bir oy ülkenin kaderini değiştirebilir.

24. Rousseau

Hakları ve zevkleri elinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve teh-

likeli olanları koyarlar.

25. Eric Haffer

Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna ba-

kın.

26. Simone Weil

Toplumsal mekanizma üzerine düşünmek, arınmaktır.
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27. B. F. Skinner

Eğitim, öğrenilen şeyler unutulduğunda geriye kalan şeydir.

28. George Polya

Bir problemi çözemiyorsanız, çözebileceğiniz daha kolay bir problem vardır 

onu bulun.

29. Winston Churchill

Başarı, heyecanınızı kaybetmeden bir yenilgiden bir diğerine geçebilmektir.

30. Linus Pauling 

İyi fikirler bulmanın yolu, birçok fikir bulmak ve kötülerini ayıklamaktır.

31. Samuel Johnson

Bir altın fırsat anını değerlendirmek ve elimizin altında olan güzelliği yaka-

lamak muhteşem yaşama sanatıdır.

32. William Butler

Bir kalbin içinde ne taşıdığını asla bilemezsin. Kırmadan önce iyi düşün, 

içinde sen olabilirsin.

33. Maksim Gorki

Bir sürü dostunun içinde elbet düşmanların olacak ama belki, onca düşma-

nın içinde seni dostun vuracak.

34. Dr. Pellegrino

Hekim olmak için tıp fakültesini bitirmekle kazanılan "doktor" unvanı ye-

terli değildir. Hastayı anlamak, şefkatli olmak ve bunların meydana getirdi-

ği yasal ve ahlaksal kavramları kavramış, bunların hekim olmak için vazge-

çilmez olduğuna inanmış olması gerekmektedir.

35. La Rochefourauld

• En büyük aldanma başkalarını aldattığını sanmaktır.

• Güzellik hoşa gider, zekâ eğlendirir, duygusallık coşku verir, oysa kişile-

ri birbirine bağlayan iyiliktir.
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36. Michael Josephson

Önemli bir hayat yaşamayı seçin.

Önemli olan, şartlar değil, seçimlerinizdir.

Önemli bir hayat yaşamak rastlantıyla olmaz.

Önemli olan, ne aldığınız değil, ne verdiğinizdir.

Önemli olan, öğrendikleriniz değil, öğrettiklerinizdir.

Önemli olan, kaç kişi tanıdığınız değil, siz gittiğinizde bir yoksunluk hissede-

cek insanların sayısıdır.

Önemli olan, doğruluk, dürüstlük, merhamet, fedakârlık ve cesaretle atmış 

olduğunuz her adımla, başka hayatları zenginleştirmiş olmanızdır.

37. Horace Mann

İnsanlar, dünyada çabuk yükselen şeylere değer verirler ama hiçbir şey, toz 

ve tüy kadar yükselemez.

38. Hellen Keller 

Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır. Ancak biz kapanan kapıya o 

kadar uzun bakarız ki, bizim için açılmış bulunan yeni kapıyı göremeyiz.

39. Benjamin Franklin

• Geçici güvenlikleri için temel özgürlüklerinden feragat edenler ne öz-

gürlüğe, ne de güvenliğe sahip olabilirler.

• Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan, paranın sahte-

sini yapar; para da insanın.

• Üç gerçek dost vardır. Yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek, hazır para.

40. J. Foster

Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır.

41. Mark Skousen

Medeni bir toplum olmanın gerçek göstergesi, ikna etmenin zor kullanma-

ya galip gelmiş olmasıdır.
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42. Tacitus

Hükümet yozlaştıkça daha çok yasa çıkartır.

43. H. L. Mencken

İnsanlığa hükmetme arzusu, hemen her zaman insanlığı kurtarma arzusu 

kılığına bürünür.

44. Buffon

Deha sabırdır, sabır ise acı bir bitkidir, fakat meyvesi tatlıdır.

45. Paul Sweenay

Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir.

46. J. Harris

Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçek-

çi tünelle birlikte ışığı ve gelecek treni görür.

47. Doris Lessing

İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.

48. Li Quan

Kar ve zarar karşılıklı olarak bağımlıdır. Önce zararını kestirirsen sonra ka-

rını öğrenirsin.

49. Du Mu

Kendi kendine sor: Hangi siyasal önderlik dalkavukları bir kenara itip, akıllı 

insanlara yanaşabiliyor. Senin ki mi, düşmanınki mi?

50. Mei Yaochen

• Birisi ödülü hak etmişse, ondan nefret etsen bile hakkını vereceksin. 

Birisi cezayı hak etmişse yakının olsa bile cezadan vazgeçmeyeceksin.

• Sakinsen ve göze çarpmıyorsan, diğerleri senin gücünü hesaplayamaz-

lar. Doğru ve düzenliysen seni rahatsız etmezler. Büyük bilgelik görün-

mez, büyük ustalık belli edilmez. İncelikli olanı fark edersen kazanırsın.
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51. Tasso

Kadınlar çocuk gibidir, hayır demekten hoşlanırlar. Bazı erkekler de bunu 

ciddiye alır.

52. Niccolo Machiavelli

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şerefsizliğini, alçaklığını, hırsızlı-

ğını, yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o 

millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını da yitirir.

53. George Ebers

Sanat, bizi Allah’a götüren bir köprüdür.

54. Paul Auster

• Gerçek, hayal edilenle öylesine taban tabana zıt ki, sana kötü bir oyun 

oynandığı duygusuna kapılıyorsun.

• Güzel, çirkin, şişman, zengin, fakir,…Dünyadaki tüm kadınların tek bir 

ortak derdi vardır. Giyinecek hiçbir şeyimiz yok.

55. Noam Chomsky

Bir toplum ne kadar özgür olursa, güç kullanmak o kadar zorlaşır.

56. Eleanor Roosevelt

• Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan daha iyidir.

• Gelecek, hayallerinin güzelliklerine inanmış olanlarındır.

• Namuslu insanların haysiyetsizler kadar cesur olmadıkları bir memle-

ketin geleceğinden şüphe edilir.

57. Obrah Wınfrey

Görmek istediğiniz değişimin kendisi olun, ben bu kelimeler için yaşıyo-

rum.

58. Will Rogers

Doğru yolda olsanız bile, olduğunuz yerde oturup kalırsanız sizi ezip ge-

çerler.
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59. Amelia Earhart

Cesaret, kendinle barış sağlamak için hayatın senden beklediği bedeldir.

60. İsabelle Allende

Unutulmaması gerekeni yaz.

61. Zhang Yu

Herkesin bildiği bir şey zaten olup bitmiş, su yüzüne çıkmış bir olaydır. Sağ-

duyulu bir kişi ise daha ortaya çıkmamış şeyleri bilir. Savaşla kazanılan zafer 

iyidir denilse de esas makbul olan gizli olanı görüp belli olmayanı fark ederek 

yenmektir.

62. Du You

Önemli bir geçidi tutarken düşmanını içeriye sokmazsan, sana kimse yakla-

şamaz. Deliğin ağzında bir kedi varsa, on bin fare de olsa dışarı çıkmaya cüret 

edemez. Vadide bir kaplan varsa on bin geyik olsa bile oradan geçemez.

63. Jonathan Swift

Vizyon, görünmez şeyleri görme sanatıdır.

64. Carl Sandburg

Düşlemeden hiçbir şey gerçekleşmez.

65. Plautus

Hiç kimse benim kadar akıllı değildir.

66. Alan Lakein

Planlamayı başaramamak, başarısızlığı planlamaktır.

67. B. F. Skinner

Eğitim, öğrenilen şeyler unutulduğunda geriye kalan şeydir.

68. Elizabeth Kubler Ross

Dünyada kısıtlı bir zamanımız olduğunu ve zamanımızın ne zaman dolaca-

ğını bilmemizin bir yolu olmadığını gerçekten anladığımız zaman, bütün 

günlerimizi dopdolu geçirmeye başlarız.
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69. Margaret Fuller

Eğer bir bilginiz varsa diğer insanların mumlarını buradan yakmalarına izin 

verin.

70. Elizabeth Cady Stanton

Bir kadın, kendi cüzdanına sahip olana kadar hep bağımlı olacaktır. 

71. Pascal

Bir adamın büyüklüğü, düşüncelerinin gücünde yatar.

72. Clarence Darrow

Kanunlar elbise gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun ol-

malı.

73. Solon

Güçlü ve genç kalmanın tek sırrı var, her gün yeni bir şey öğrenmek.

74. Abigail Van Buren

Ateşe ateşle karşılık verenler, kül olmaya mahkûmdurlar.

75. Cocteau

Büyük adamların heykelleri, hayattayken üzerlerine atılan taşlardan yapılır.

76. F. Scott Fitzgerald

Bir şey söylemek istediğin için yazmazsın. Söyleyecek bir şeyin olduğu için 

yazarsın.

77. Saint Exupery

• Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur.

• Kimse istemedikten sonra, bir elmas ya da bir inci ne değer taşır ki! 

Birer yontulmuş camdırlar, o kadar.

78. Charles Darwin

Bilim ve sanat bir kuşun kanatı gibidir. Bu iki kanatı kullanabilen toplumlar uçar 

ve özgür olurlar. Uçamayan ise, tavuk olur. Tavuk toplum, önüne atılan bir avuç 

yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz.
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79. Vondel

Yemini çok olan toplumun yalanı da çok olur.

80. Herbert N.Gasson

Git ömrün oldukça zorluklarla ve sorumluluklarla dolu bir hayat yaşa.  Çünkü 

bunlarsız bir hayat, taşımaya değmeyen bir yüktür.

81. Jonh F. Kennedy

Ülkenizin sizin için ne yapabileceğini değil, sizin ülkeniz için ne yapabile-

ceğinizi sorun.

82. George  Burns

Gece eve gelip sana sevgi ve ilgi gösterecek bir kadın bulmak, yanlış eve gir-

mişsin demektir.

83. Paulo Coelho

• Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini 

anlasınlar diye ayırır.

• Bazen öyle konuşacaksın ki, karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de 

öyle susacaksın ki, karşındaki  konuşmaya cesaret edemeyecek.

• Üzülme! Dünya ne seçim, ne geçim dünyasıdır. Dünya bugün var yarın 

yok. İmtihan dünyasıdır.

• Bir kez yalanını yakaladığın birinin doğrusunu bin kez sorgularsın.

• Geçmişte sana zarar vereni unut. Ama asla o zararın sana kazandırdığı 

tecrübeyi unutma.

• Keşkelerim yoktur benim. Ne yaşadıysam ders alırım. İyi de benimdir 

kötü de.

• Dalından şüphe ettiğin ağacın gölgesinde soluklanmayacaksın.

• Ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyorsa, seni 

daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam et.   
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84. J.M. Coetzee

İnsanların haksız yere çektikleri acılara şahitlik edenler, şahit oldukları acı-

ların utançlarını da taşırlar.

85. J. Paul Sartre

Umutsuzluk insanın kendine karşı hazırlayabileceği suikastların en korkun-

cudur, umutsuzluk manevi bir intihardır.

86. La Bruyere

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.

87. Rousseau

Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir.

88. Horatius

Neden gülüyorsun? Başkalarının başına geldiği için güldüğün bu hikâyeler, 

aslında senin hikâyendir.

89. Dean Martin

Birisi seni sevene kadar bir hiçsin.

90. Sarah Butler

Annemi sevmemin 10 nedeni vardı:

• Beni güldürürdü.

• Aklımdan neler geçtiğini bir şekilde bilirdi.

• Hayatımda gördüğüm en güzel saçlara sahipti.

• Eğitimimi boşa harcamamı umursamazdı.

• Kendine has bir enerjisi vardı.

• Bana British Museum’daki kıymetli şeyleri hatırlatırdı.

• Adımı sanki çok özel bir şeyi telaffuz ediyormuş gibi söylerdi.

• Dikkatini bana verdiğinde, dünyanın geri kalanını bulanıklaşır, sadece 

o ben kalırdık.

• Beni olduğumdan daha cesur sanırdı.

• Benimle birlikte olmak istediğini düşünüyorum, gerçekten inanıyo-

rum buna.
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91. George Nerbert

Camdan evde oturanlar, başkalarına taş atmamalıdırlar.

92. Pablo Picasso

Soyut sanat diye bir şey yoktur. Her zaman bir şeyle başlamak zorundası-

nız. Ardından, gerçeğin bütün izlerini silebilirsiniz.

93. Anderson

İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar 

yükseklerde değildir.

94. Linus Pauling

İyi fikirler bulmanın yolu, birçok fikir bulmak ve kötülüklerini ayıklamaktır.  

95. Langton Hughes

Hayallerine sımsıkı sarıl, zira hayallerin yok olursa, hayat uçamayan kanadı 

kırık bir kuşa benzer.

96. Samuel Johnson

Bir altın fırsat anını değerlendirmek ve elimizin altında olan güzelliği yaka-

lamak muhteşem yaşam sanatıdır.

97. İrving Stone

Hikâyesini kaleme aldığım şahıslar büyük işler başaracaklarına dair hayal-

ler kurmuşlar ve bir önseziyle buna inanarak işe koyulmuşlar. Büyük darbe-

ler almışlar, yere devrilmişler, iftiraya uğramışlar, ancak her düşürüldükleri 

zaman yeniden ayağa kalkmaya muvaffak olmuşlar. Eninde sonunda hayal-

lerine kavuşmuşlar. Böyle insanlar asla yıkılmazlar.

98. Robert Frost 

Yıllar, yıllar önce bir yerde iki yol bir ağaçlıkta kesişti. Ve ben daha az kulla-

nılmış olan yolu seçtim ve bütün farklar bu seçimden kaynaklandı.

99. Andre Suares

Başkasının parasıyla zengin olunduğu gibi, başkasının kanı üzerinden savaş 

yapılır.
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100. Albert Camus

Kurbanlar ortaklığı, kurbanı cellada bağlayan ortaklığın aynıdır. Ama cellad 

bunu bilmez.

101. Publilius Cyrus

Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.

102. Warren Buffett

Sürekli olarak su sızdıran bir teknedeyseniz, tekneyi değiştirmek için har-

cayacağınız enerji sızıntıyı engellemek için harcayacağınız enerjiden daha 

kazançlıdır.

103. Bejan Matur 

Hakikat arayışının aracının akıl ya da bilgi değil vicdan olduğuna inanıyo-

rum.

104. Che Guevara

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

vermekten kurtulursun.

105. Edward Gibbon

İlerleyemeyen, gerilemeye mahkûmdur.

106. İrwin Edman

Kalitenizin ölçüsü, boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin ka-

litesi insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür.

107. Denis Waitley

Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini 

bilenlerindir.

108. Philip Massinger

Dalgın kafayla bir şeyler öğrenmeye çalışmak, rüzgârlı havada ateş yakma-

ya benzer.
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109. E.C.McKenzie

Bazıları bilgi pınarından içerler, bazıları da sadece gargara yaparlar.

110. Josephe Clairon

Dünyanın en mutlu insanısınız, çünkü okumayı seviyorsunuz.

111. Alkmaion

Sağlık, vücudun sıvıları arasında adaletli düzen demektir.

112. Didorus Siculus

Kitaplar, aklın tedavi yerleridir.

113. Descartes

İyi seçilmiş kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekâlarıyla önceden 

düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.

114. Gibbon

Kitaplar da dost gibi az, iyi seçilmiş olmalıdır.

115. J. Swift

Kitaplar hiç solmayacak.

116. E.B. Lytton

Kitap okumak, dünyanın en namuslu insanlarıyla sohbet etmektir.

117. John Astor

İnsanın yapısında, eğitimle düzeltilemeyecek hiçbir şey yoktur.

118. Lord Byron

Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.

119. Francis Bacon

Bazı kitapların tadına bakılmalıdır. Diğerleri yutulmalıdır. Ve çok azı da çiğ-

neyip hazmedilmelidir.

120. Henry Truman

Her okur bir lider değildir, fakat her lider bir okur olmalıdır.
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121. Feuerbach

Ben tanrısız bir dindarım.

122. A. Siegtried

Rüyalarınızın gerçekleşmesini istiyorsanız öncelikle uykudan uyanmanız 

gerekir.

123. Stirnera

Büyükler neden mi büyüktür. Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan.

124. Lous D.Brandeis

Her tartışmanın arkasında birinin cehaleti vardır.

125. Dan Brown

Apollon ile Dionysos arasındaki çekişme mitolojideki ünlü bir çelişkidir. 

Mantık ile kalp nadiren aynı şeylerin gerçekleşmesini ister. Sevginin, aşkın 

sonuna bir‘’ama‘’ koyuyorsanız, mantık kalbi alt etmiş demektir. Hayatınızı 

nasıl yaşamak istediğinizle ilgili bir seçimin ilk adımıdır bu. Aşksız ama hu-

zurlu, rahat, düzenli…bir hayat mı? Yoksa aşk dolu, heyecanlı, bazen kavga 

dövüşlü ama her saniyesini hücrelerinizde hissedeceğiniz bir hayat mı? Ka-

rar bununla ilgilidir.

126. Charles Bukowski

• Yan yana yürümeyelim diye dar yapılmıştı kaldırımlar. Ve yine yan 

yana yürümeyelim diye dar kafalıydı insanlar. Ve sırf dardı diye kafalar, 

düşünmeyi bırakıp sevmeyi denedik, ‘’sarılmak yakar bizi’’ deyip aşkı 

hep uzaktan sevdik.

• Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin. Ne sen 

başkası için mecburi istikametsin; ne de başkası senin için.Yorma ken-

dini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.
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127. John Lennon

Olay şiddet kullanmaya dönüştüğü zaman, sistemin oyununa geliyorsunuz 

demektir. Nasıl baş edemeyeceklerini bilemedikleri tek şey şiddet dışı ey-

lemler ve mizahtır. 

128. Shirley Williams

Her işin tehlikeli bir yanı var, ama hiçbir şey yapmamanın tehlikesi o kadar 

büyük ki.

129. Andre Gide

Her şey üç beş aydının kafa kaldırmasıyla başlar.

130. Sun Tzu

Dövüşte usta olanlar öfkelenmez, kazanmakta usta olanlarsa korkmazlar, 

akıllılar dövüşmeden önce kazanır, cahiller kazanmak için dövüşür.

131. Gustave Flaubert

Başarısız insanların yollarındaki taşlar, başarılı olanlar için birer basamaktır.

132. Churchill

Dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa, yarın kaybeder.

133. Flaubert Buffon 

Deha yalnızca uzun sabır ve çalışmadır.

134. Juvenal

Hiçbir suçlu kendi öz mahkemesinde(vicdanında) beraat edemez.

135. Charles Burgone Frederic 

Mustafa Kemal Atatürk, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu 

yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok 

uzaklardan bakmak gerekir.

136. Montesquıeu

Dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün kazandırdığı faydadan fazla 

olursa o ülke batar.
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137. Bernard Shaw

20’sinde sosyalist olmayanın kalbi, 40’nda hala sosyalist olanın ise beyni 

yoktur.

138. R.Swinburne

Kötülüğün varlığı insanın ruhsal olgunlaşması için gereklidir.

139. Stefan Zweig

İnsancıl ile kuramcı meşrep arasındaki; kendi düşüncesine sahip olmaktan 

başka bir şey istemeyen insanlar ile bütün dünyayı kendi duacılığına indir-

gemek dışında herhangi bir şeye tahammül edemeyen bilgiçler arasındaki 

ezeli çelişki. Bir yanda ölçülü temiz ve berrak bir vicdan konuşmaktadır, öte 

yanda öfkeli bir egemenlik hırsı…

140. J.J.Rousseau

Üzüntüler yalnızlıktan fazla büyür, bir sinek bir canavar olur.

141. Newton

İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı 

ile ölçülür.

142. Carl Friedrich Gauss

Matematik bilimlerin sultanıdır.

143. Eddi Anter

Kendi hayatını sorgulamayan, başkalarını yargılar.

144. Lobachevski

Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün ger-

çek dünyada uygulama alanı bulmasın.

145. George Polia

Bir teorinin zerafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri 

görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır.
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146. Henri Poincare

Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder.

Güveninizi beklemez,belki dikkat etmenizi ister.
147. G.H. Hardi

Dünyadaki en masum uğraş matematiktir.
148. Lord Kelvin

Matematikte ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur.
149.  Edward Fredkin

Tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur. İkincisi, 
yaşamın başlangıcıdır. Üçüncüsü ise, yapay zekânın ortaya çıkışıdır.

150. Galileo

• Evren her an gözlemlerimize açıktır, ama onun dilini ve bu dilin yazıldı-

ğı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik 

diliyle yazılmıştır. Harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçim-

lerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz, bunlarsız ancak 

karanlık bir labirentte dolanılır.

• Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.

• Allah kâinatı matematik dilinde yaratmıştır.
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ATASÖZLERİ

1. Türk Atasözü

• Şükür ve dua nimeti artırır.

• Sabır cennetin anahtarıdır.

• Eşini ağlatan gülmemiş.

• Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

2. Azerbaycan Atasözü

Açlık ne yedirtmez, tokluk ne dedirtmez.

3. İran Atasözü

Şans, verimli çalışmaya bağlıdır.

4. Kafkas Atasözü

Kalp ağlamazsa, göz ağlamaz.

5. Türkmenistan Atasözü

Gönlü açık olanın yolu da açık olur.  

6. Kırgızistan Atasözü

İnsan istese taştan su, balçıktan gül çıkarır.

7. Yunan Atasözü

Hak yenir ama hazmedilmez.

8. Mısır Atasözü

Aşkın tokadı üzüm gibi tatlıdır.

9. Arnavut Atasözü

Akıl insanın külahında bir çividir, yumruk yemeden içeri girmez.

10. Çerkez Atasözü

Akıl malın en kıymetlisidir.

11. Anonim

Tapusuz tüccar damda biten ota benzer.

12. Anonim

Dertler sıkıntılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır.
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13. Anonim
Yaşamak sanatı, bin bir şeyle ilgilenmek ve bir şeye aşkla bağlı olmaktır.

14. Anonim
Mutlu insan, bir dönemeçte karşısına çıkan manzaranın tadına varmasını 
bilendir.

15. Anonim
Kadın kapris yapıp olgunlaşıyorsa sorun yok. Bir çözüm aradığını gösterir 
bunlar. Bil ki asıl sorun sustukları zaman başlar.

16. Boşnak Atasözü
Senin için yalan söyleyen, sana da yalan söyler.

17. Kırım Atasözü
İnsan yana yana cehenneme alışır.

18. Bulgar Atasözü
Kış güneşine, kadın gülüşüne iman olmaz.

19. Kazakistan Atasözü
Misafir kısmetiyle gelir.

20. Doğu Türkistan Atasözü
Bugün göz yumduklarımız, yarın bize göz açtırmayacak olanlardır.

21. Arap Atasözü
• Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.
• Hayat iki bölümdür, geçmiş bir rüya, gelecek bir dilek.

22. Çin Atasözü
• Bin kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar.
• Bir ağaç diken ölümsüzlüğe inanıyor demektir.
• İnsan üç şeyi saklayamaz : Duman, aşk ve parasızlık.
• Anlatırsanız unuturum, gösterirseniz hatırlarım ama yaptırırsanız çok 

iyi anlarım.
23.  Rus Atasözü

• Para konuşunca, doğruluk susar.
• Savaşa giderken bir kez düşün, denize girerken iki kez düşün, evlenir-

ken üç kez düşün.
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24. Hint Atasözü
• Korkusuzlar bir defa, korkaklar bin defa ölür.
• İki kişinin dostluğu için, bir tanesinin sabrı lazımdır.

25. Alman Atasözü
• Binlerce millik yol bile bir adımla başlar.
• Eğitim özgürlüğe götürür.

26. Avusturya Atasözü
• Neşeli yol arkadaşı yolu kısaltır.
• Zaman ve sel kimseyi beklemez.

27.  İtalyan Atasözü
• Çıktığın yer ne kadar yüksekse, düşeceğin yer de o kadar derindir.
• En iyi zırh atış menzili dışında kalmaktır.

28. İngiliz Atasözü
• İnsanlar bilmedikleri konular hakkında söz etmeseler, dünya büyük 

bir sessizliğe bürünürdü.
• Akıllı; erkeği arkasından, kadını da yüzüne karşı över.

29. Amerikan Atasözü
• Para akıllılara hizmet eder, akılsızlara hükmeder.
• Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak 

başarıdır.
30. Fransız Atasözü

• Doğru iktidara gelmez, düşmanları ölür.
• Unutulanlar hariç yeni bir şey yok.

31. Anonim
Dost istersen Allah yeter, yaren istersen Kur’an yeter, mal istersen kanaat 
yeter, düşman istersen nefis yeter, nasihat istersen ölüm yeter.

32. Anonim
Önce düşün, sonra söyle.

33. Anonim

Akıllı insanlar için her olayda bir ders vardır.
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34. Anonim

Mutsuzluğumuzun neredeyse tümü, kendimizi başkalarıyla kıyaslamamı-

zın sonucudur.

35. Anonim

Ağacın meyvesi olunca, başını aşağıya eğer.

36. Anonim

İki kişinin bildiği sır değildir.

37. Anonim

Nasıl yaşarsan öyle de ölürsün.

38. Anonim

Güzellik, bakan kimsenin gözündedir.

39. Anonim

Zamanın değerini, yapacak işi olan bilir.

40. Anonim

Başarı ayrıntılarda gizlidir.

41. Afrika Atasözü

Bilge her şeyi bilmez, sadece ahmaklar her şeyi bilir.

42. Kenya Atasözü

Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat ona yetişip geçer.

43. Musevi Atasözü

Büyük adamın hatası da büyük olur.

44. Fas Atasözü 

Güçlü bağlılık tehlikelidir; ya çıldırtır, ya öldürür.

45. Etiyopya Atasözü

Günün neye gebe olduğu bilinmez.

46. İbrani Atasözü

Gurur, hatalarımızdan yaptığımız maskedir.

47. Yeni Zelanda Atasözü

İnsan dolu bir evde, görüş ayrılıkları da vardır.
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48. Latin Atasözü
Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.

49. Kızıldereli Atasözü
Aşkı tanıdığında, Yaratıcı’yı da tanırsın.

50. Avustralya Atasözü
Sevmek keman çalmak gibidir, bilmeyen kötü sesler çıkarır.

51. İspanyol Atasözü
• Onurlu insana soyağacı sorulmaz.
• Arzu, çirkini bile güzelleştirir.

52. Hollanda Atasözü
• Ömrünün sonuna kadar eşeğe binmektense, bir yıl ata binmek yeğdir.
• Kitaplar, sağırlara seslenen dilsiz dostlardır.

53. Belçika Atasözü
Hakiki sevgi ayrılıkla unutulmaz.

54. Macar Atasözü
Evlenme uzun bir pazarlıktır.

55. İskoç Atasözü
Dibi görünmeyen suda yürüme.

56. İrlanda Atasözü
Düşmek, yükselmekten kolaydır.

57. Portekiz Atasözü
Emirleri verip çekip gidersen, işler yürümez.

58. Danimarka Atasözü
En çok aldanan, kendini aldatandır.

59. İsveç Atasözü
Eşit dostluklar, ömür boyu olur.

60. Norveç Atasözü

Yiğitlik bir dakika daha dayanmaktır.

61. Polonya Atasözü

Veren unutmalı, alan ise sonsuza dek hatırlamalı.
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62. Sırp Atasözü
İnanmak, araştırmaktan kolaydır.

63. Ermeni Atasözü
Gürleyen bulut her zaman yağmur getirmez.

64. İsviçre Atasözü
Hatalarından öğrenirsin, kimse usta doğmaz.

65. Afgan Atasözü
En büyük ordu bile iyi bir komutan olmazsa hiçbir şeydir.

66. Anonim
Akıl akıldan üstündür.

67. Anonim
Aldığınız nefesi bile geri veriyorsak, demek ki hiçbir şey bizim değil.

68. Anonim
Delilik, hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemektir.

69. Anonim
İnsan yaşadığı yere benzer.

70. Anonim
Yaşamak karanlık geceye rağmen, buğulanmış pencere camına güneşi çi-
zebilmektir.

71. Japon Atasözü
Üç taşınma bir yangına bedeldir.

72. Kore Atasözü
Evinin zenginliğini göçerken bilirsin.

73. Filipinler Atasözü
Bir yıllık özen bir dakikada yok olur.

74. Tibet Atasözü
Bir kere alıştıktan sonra, hiçbir şey zor gelmez.

75. Tayland Atasözü
• Erdemli insan rahat uyur.

•  Hayat çok kısa, çok yavaş hareket etmeliyiz.
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76. Seylan Atasözü

Evinizde çok büyük kütüphaneler olacağına, kafanızda yeterli bilgi olması 

daha iyidir.

77. Endonezya Atasözü

Gölge sahibiyle aynı boyda olmalıdır.

78. Keşmir Atasözü

Güneşin olduğu yerde gölge de vardır.

79. Vietnam Atasözü

Güzel sözler bedavadır, karşındakini mutlu edecek bir tanesini seç.

80. Tamil Atasözü

Güzel sözler gönülleri fetheder.

81. Fiji Atasözü

Tembellik, yaşarken ölmeye benzer.

82. Nepal Atasözü

Başkalarına güvenirsen aç kalırsın.

83. Kongo Atasözü

Kadın gölge gibidir, kendisini takip edenden kaçar, önünden gidenin arka-

sından koşar.

84. Jamaika Atasözü

Küçük kazançlar servet getirir.

85. Srilanka Atasözü

Dişin sağlamken fındık ye.

86. Brezilya Atasözü

Cahil insan, anlayamadığı her şeye hayranlık duyar.

87. Haiti Atasözü

Yoksullar konuklarını gönülleriyle ağırlar.

88. Peru Atasözü

Küçük adımlarla çok uzağa gidilebilir.
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89. Havai Atasözü

Küçük şeyleri ihmal etme, uçurtmayı uçurtan kuyruğudur.

90. Kanada Atasözü

Kendi ışığınızın parlamaya devam etmesini sağlamak için başkasının ışığını 

söndürmek zorunda değilsiniz.

91. Anonim

İnsanlar sözüyle, hayvanlar yularıyla bağlanır.

92. Anonim

Çıraklığını yapmadığın işin ustalığına soyunma.

93. Anonim

Yüreğiyle düşünen olmalısın, hayatı anlamlandırmak zor değil, zor olan 

sevmek ve üretmek.

94. Anonim

Mutluluk isteyenlerin değil, hak edenlerindir.

95. Anonim

Doğruyu söylesem sizden, söylemesem de Allah’tan korkuyorum, suskun-

luğum bundandır.

96. Anonim

Bir hayali olmayanın ideali de olmaz.

97. Anonim

Ahlaksızlığın en kötüsü, ahlak haline gelmesidir.

98. Anonim

En yalnız insan kendisiyle geçinemeyendir.

99. Anonim

Hayatta en çok neyi istersen, o şey olur.

100. Anonim

Ahlak; daha çok orta sınıfın uyduğu, çok zengin ve çok yoksulların ise bazen 

uydukları kurallardır.
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HOŞGÖRÜ

1. Erdemdir.

2. Dünyamızdaki kültürlerin zengin çeşitliliğini, ifade biçimlerini ve insan ol-

manın yollarını kabul etmek, bunlara saygı göstermek ve bunların değerini 

bilmektir.

3. Kişinin kendi inançlarına bağlı yaşamakta özgür olması ve başkalarının da 

kendilerine ait inançlara bağlı olduğunu kabul etmesi demektir.

4. Hoşgörü; bilgiyle, açıklıkla, iletişimle ve düşünce vicdan ve inanç özgürlü-

ğüyle beslenir.

5. Hoşgörü; çeşitlilik içindeki uyumdur.

6. Hoşgörü; yalnızca ahlaki bir görev değil, aynı zamanda siyasi ve hukuki bir 

gerekliliktir.

7. Barışı olanaklı kılan hoşgörü, barış kültürünün savaş kültürüyle yer değiş-

tirmesine katkıda bulunur.

8. Hoşgörü; başkalarının evrensel insan haklarının ve temel özgürlüklerinin 

tanınmasıyla teşvik edilen etken bir tavırdır.

9. Hoşgörü; bireyler, gruplar ve devletler tarafından uygulanır. 

10. Hoşgörü; insan haklarını, çoğulculuğu, demokrasiyi ve hukuk devletini des-

tekleyen sorumluluktur.

11. Hoşgörü; dogmatizmi ve mutlakçılığı reddetmeyi içerir.

12. Hoşgörü; uluslararası insan hakları mevzuatına yerleştirilmiş standartları 

onaylar.

13. Hoşgörü; toplumsal adaletsizliğin hoş görülmesi anlamına gelmez.
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14. Hoşgörü; inançların terk edilmesi veya zayıflatılması anlamına gelmez.

15. Hoşgörü; görünüşü, durumu, konuşması, davranışı ve değerleri doğal ola-

rak farklı olan insanların barış içinde ve oldukları gibi yaşama hakkına sahip 

oldukları gerçeğini kabul etmektir.

16. Hoşgörü; aynı zamanda birisinin görüşlerinin zorla başkalarına kabul etti-

rilmesi demek değildir.

17. Hoşgörüde ırkçılık açık ve kesin dille reddedilir.

18. Hoşgörü; demokrasi kültürünün temelini oluşturur.

19. Hoşgörüde kişiler dünya vatandaşı olarak kendi kültürlerini korur, başkala-

rının kültürünü değiştirmeye çalışmazlar.

20. Negatif Hoşgörü; karşımızdaki kişinin hallerinden hoşlanmasak bile buna 

katlanmaktır.

21. Pozitif Hoşgörü; karşımızdakini anlamaya çalışmak, onunla diyalog kur-

maktır.

22. Hoşgörüde ayrımcılığın önüne geçilir.

23. Hoşgörüde barış kapısı aralanır.

24. UNESCO 1995 yılını "HOŞGÖRÜ YILI" ilan etmiştir.

25. Yunus EMRE

Gelin tanış olalım

İşin kolayın tutalım

Sevelim sevilelim

Dünya kimseye kalmaz
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MİLLETİMİZİN EN ÇOK SEVDİĞİ İNSANLARDAN BAZILARI

1. Hz. Muhammed – Arap

2. Mevlana – Fars

3. Mehmet Akif Ersoy – Arnavut

4. Mimar Sinan – Ermeni

5. Selahattin Eyyübi – Kürt

6. Sokullu Mehmet Paşa – Boşnak

7. Barabaros Hayrettin Paşa – Rum

8. Şeyh Şamil - Çeçen

9. Hoca Ahmet Yesevi – Kazak Türkü

10. Mustafa Kemal Atatürk -  Türk

Milletine faydalı, evrensel iyi ahlaklı insan olmak esastır. 
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ÜÇLE İLGİLİ ÇOK ŞEY
1. Üç Kişiden Korkma:   

Baban’dan   

Annen’den   

Dost’undan   

2. Üç Şeyden Kaçının:   

Gıybet   

Kötü Söz   

İftira   

3. Üç Şeyden Şaşma:   

İman’dan   

Kur’an’dan   

Dua’dan   

4. Üç Şeyi Yapma:   

Yalan   

Riya   

Zina   

5. Üç Şeyi Etme:   

Hırsızlık   

Arsızlık   

Yüzsüzlük   

6. Üç Şeyi Dinle:   

Ana Sözü   

Ata Sözü   

Usta Sözü   

7. Üç Şeyi Gütme:   

Küsme   

Sövme   

Kin Gütme   
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8. Üç Şeye Sahip Ol:   

Eline   

Beline   

Diline   

9. Üç Şeyin Kıymetini Bil:   

Sağlık   

Zaman   

Sevdiklerin   

10. Üç Şeye Harcanan Zamana ve Paraya Acınmaz:  

Spor   

Aşk   

İbadet   

11. Üç Şeyi Hergün Yap:   

Okumak   

Düşünmek   

Yazmak   

12. Üç Şey Öğren:   

Ahlak   

Meslek   

Yabancı Dil   

13. Üç Şey Hobin Olsun: 

Herhangi bir müzik enstrümanı çalmak  

Spor dallarından birini yapmak  

Bir sanat dalıyla uğraşmak  

14. Üç Şeyin Temel Eğitimini Almak:  

Matematik  

Fen  

Felsefe  



393

15. Üç Şey İnsanlarla Etkili İletişimde Gereklidir:  

Söz  

Mimik  

Samimiyet  

16. Üç Şey Sosyal Yaşamın Temelidir:  

Kıyafet  

Saygı  

Nezaket  

17. Üç Şey Başarı İçin Gerekir:  

İmaj  

Bilgi  

Hoşgörü  

18. Üç Özellik Liderde Olmalıdır:  

Yönetmek  

Güven  

Cesaret  

19. Üç Nesil Yaşanmalıdır:  

Anne baba  

Eş Çocuk  

Torun  

20. Üç Şey Tam Yaşamak İçin Gereklidir:  

Öğrenmek  

Emek vermek  

Evrensel iyi ahlaklı insan olmak  

21. Üç Şeye Göre Hareket Ettiğinde İnsan Doğruyu Bulur:  

Akıl  

Gönül  

Ahlak  
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22. Üç Şey Mutluluk Getirir:  

Çalışmak  

İyilik Yapmak  

Şükretmek  

23. Üç Şey Kendimize Karşı Ahlaki Görevimiz:  

Kendimizle Barışık Olmak  

Dürüst Olmak  

Ruh ve Beden Emanetlerimizi Korumak  

24. Üç Şey İnsanlara Karşı Ahlaki Görevimiz:  

Adalet  

Cömertlik  

Af  

25. Üç Şey Allah’a Karşı Ahlaki Görevimiz:  

Teslimiyet  

Şükür  

Rıza  
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SÖZ = NAMUSTUR

1. İnsan yapabileceği konularda söz vermelidir, söz verdiğinde de sözünde 

durmalıdır.

2. İnsan yapamayacağı konularda söz vermemelidir, yapamayacağı konularda 

söz vermek iki yüzlülüktür.

3. Ahlaklı iyi insan; yalan söylemez, emaneti korur, söz verdiği zaman sözün-

de durur.

4. İnsanın ağzından çıkan verdiği söz namusudur, bu sözünün arkasında dur-

ması gerekir.

5. Sözünde durmayan insanlar kötü ahlaklı olanlardır. Hem kendilerini kandır-

mış olurlar hem de toplumu kandırmış olurlar.

6. Sözler günümüzde yazıya dökülmekte ve imza altına alınmaktadır. İnsanla-

rın mağdur olmamaları için imza boyutu önemlidir.

7. İnsanlar söz verip, sözlerini de imza ile belgelendirdikten sonra da sözlerin-

den cayıyorlarsa büyük kötülük etmiş olurlar.

8. Söz verip de sözünde durmayanlar aynı zamanda namuslarını da kaybe-

denlerdir.

9. Sözünde durmayanların, anlaşmalara riayet etmeyenlerin toplum tarafın-

dan kınanması gerekir.

10. Sözünde durmayanların, anlaşmalara – sözleşmelere riayet etmeyenlerin 

cezalandırılması, mağdur olanlarında mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir. 

11. Söz söylemek sorumluluktur.

12. İyi ahlaklı insan dilinden ve elinden güven içinde olunandır.

13. İyi ahlaklı insan yerine getiremeyeceği sözü vermez.
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14. Her zaman doğru sözlü olunmalı ve verdiğimiz sözde durulmalıdır.

15. Bir insanın kalbinde aynı anda doğru söz ile yalancılık bir arada bulunmaz.

16. Doğru söz kalbin huzura ermesidir. Yapamayacağımız şeyleri konuşmama-

lıyız.  

17. İnsanın yalan söylemesi büyük bir ihanettir.

18. Doğru söz insanı iyiliğe götürür.

19. Yalan söz insanı kötülüğe götürür.

20. Söz vermek ve sözünde durmak evrensel bir iyidir.

21. Olağanüstü durumlarda insan sözünde duramayabilir; özür diler, karşı ta-

rafta anlayışla karşılar.

22. Sözünde durmamak o insanı ve toplumu çürümeye doğru götürür.

23. Evrensel iyi ahlaklı insanlar yapabileceği konularda söz verirler ve sözlerin-

de dururlar, sözün namus olduğunu bilirler.

24. Allah’a ve ahirete inanan insanlar söz verip sözlerinde durmadıkları, yap-

tıkları anlaşmalara - sözleşmelere uymadıkları zaman hem bu dünyada 

hem de öbür dünyada bunun hesabının olduğunu bilirler. Korku ve umut 

içerisinde olan insanlar; sözlerinde hep dururlar, anlaşmalara – sözleşme-

lere uyarlar, emanetleri yerine getirirler, yalan söylemezler, iffetlerini ko-

rurlar, ellerini kul hakkından ve kamu hakkından çekerler.

25. Sözün en güzeli Allah’ın sözüdür.
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AHLAK

1. Yüksek sesle konuşmamak.

2. Alın terini kurumadan vermek.

3. İnsan özeline karışmamak.

4. Herkese gereken saygıyı göstermek.

5. Muhatabına güven vermek.

6. Sorumluluklarını yerine getirmek.

7. Mesai saatlerine uymak.

8. Mobbing uygulamamak.

9. Temiz giyinmek, temiz olmak.

10. Adaletli olmak, adil davranmak.

11.  Trafikte hız sınırını aşmamak.

12. Bir aracı hatalı sollamamak.

13. Kırmızı ışıkta geçmemek.

14. Sağa – sola dönerken sinyal vermek.

15. Tek yönlü yola, ters istikametten girmemek.

16. Aracıyla araya kaynak yapmamak, önde giden araca çok yaklaşmamak.

17. Park yapılması yasak yere, park yapmamak.

18. Otomobiliyle, başka bir aracın çıkışını engelleyip park etmemek.

19. Gereksiz korna çalmamak, uzun farları yakıp, diğer sürücüleri rahatsız et-

memek.

20. Aracın bakımını ve muayenesini zamanında yapmak.

21. Her işte getirilen kurallara uymak.

22. Kişisel bakıma özen göstermek.

23. Duş almadan havuza girmemek.

24. Havlu sermeden saunada oturmamak.

25. Fitness aletlerinden kullanımını öğrenerek yararlanmak.
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26. Yerlere, akarsulara çöp atmamak.

27. Sokağa tükürmemek.

28. Arabadaki çöpleri yollara atmamak.

29. Araba durduğu anda kapısını açıp dışarıya tükürmemek.

30. Arabadan, diğer sürücülere küfretmemek.

31. Yaya geçiş çizgilerinde durup, yayaya öncelik vermek.

32. Kaldırımlardan, yaya geçitlerinden yürümek.

33. Arabanızı kaldırımlara bırakmamak.

34. Başkalarına ait park yerlerini işgal etmemek.

35. Arabanızı yolun ortasına bırakmamak.

36. Ehliyetsiz araç  kullanmamak.

37. Alkollü araç kullanmamak.

38. Uykusuz araç kullanmamak.

39. Uzun yolculuklarda mola vermek.

40. Araba kullanırken, sigara içmemek, emniyet kemerini takmak.

41. Hastanelerde, sağlık kuruluşlarında gürültü etmemek.

42. Hasta sırasına riayet etmek.

43. Acil hastalara öncelik vermek.

44. Yaşlılara, engelli hastalara öncelik vermek.

45. Sağlık çalışanlara şiddet uygulamamak.

46. Hastaların, hastalığını tam olarak doktora anlatması.

47. Doktorların,hastaların mahremiyetini koruması.

48. Hastaların teşhislerini iş arkadaşlarının ve amirlerinin bilmemesi.

49. Sağlık çalışan ve yöneticilerinin devleti soymaması.

50. Doktorların hastadan gereksiz tetkik istememesi. 

51. Gereksiz ameliyatların yapılmaması.
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52. Sağlık çalışanlarının hastaları güler yüzlü karşılaması.

53. Sağlık çalışanlarının hastalara hoşgörülü olması.

54. Sağlık çalışanlarının bilimsel yeterliliklerinin olması.

55. Bilimsel toplantıların, hizmet içi eğitimlerinin yapılması.

56. İbadethaneler en güzel yerlerde mekânının en iyi olması.

57. İbadethaneler temiz tutulmalı.

58. İnsanlar ibadethanelere temiz gitmeli.

59. Temiz giysiler, temiz çorapla camiye girilmeli.

60. Aşırı parfüm, koku sürülmemeli.

61. Cuma namazı, bayram namazına duş alarak gidilmeli. 

62. Bulaşıcı hastalığı olanlar, hastalığı geçene kadar camiye gitmemeli.

63. Camide mikrofonun sesi gürültü sınırlarını aşmamalı.

64. Ezan güzel sesli müezzinler tarafından okunmalı.

65. İmam hutbe ve vaazlarda aşırılıklara kaçmamalı.

66. Cuma hutbeleri birlik, beraberlik, ortak değerler üzerine olmalı.

67. Tuvaletlerde hijyen kurallarına uymalıyız.

68. Tuvaletten önce ve sonra ellerimizi sabunla yıkamalıyız.

69. Tuvaletleri sürekli temizleyen görevliler olmalı.

70. Tuvaletler ücretsiz olmalı.

71. Tuvaletlerin giderlerini belediyeler, STK… karşılamalı.

72. Tuvaletlerde, tuvalet kağıdı olmalı.

73. Tuvaletlerde sabun olmalı.

74. Tuvaletlerde alafranga tuvaletlerde olmalı.

75. Tuvaletlerin nasıl kullanılacağıyla ilgili eğitimler verilmeli, broşürler dağıtılmalı.

76. İnsanların rızık da eşit olması ahlakidir.
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77. İnsanların sağlıkta eşit olması ahlakidir.

78. İnsanların temel eğitimde eşit olması ahlakidir.

79. İnsanların yoksulluk sınırları üzerinde geliri olması ahlakidir.

80. İnsanların insan haklarında eşit olması ahlakidir.

81. Hayatımızın günlük muhasebesini yapmalıyız.

82. Her an yaratıcı Allah’la rabıta kurmalıyız. 

83. Nerden geldik düşünmeliyiz.

84. Nereye gidiyoruz anlamalıyız.

85. Her gece belirli bir vakitte kalkmalıyız.

86. Duamızı eksik etmemeliyiz.

87. Alnımızı secdeye götürmeliyiz.

88. Bir an, ölüm anımızı hatırlamalıyız.

89. Ölüme hazır mıyız? Kendimize sormalıyız.

90. Aklımız tamam, gönlümüz onaylıyor mu?

91. Her saniyemizi gören var.

92. Sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz?

93. Yetkimizi başkalarına mı kullandırıyoruz?

94. Yeryüzünde halife olduğumuzu unutuyor muyuz?

95. Okumak, öğrenmek zorundayız.

96. Çalışmak, üretmek zorundayız.

97. Kendi kendimize yetmek zorundayız.

98. İnsanlığa, dünyaya örnek olmak zorundayız.

99. Kainatın sahibi Allah’tan memnun olmak zorundayız.

100. İki cihanın sahibi Allah’ında bizden memnun olması…
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SONDEYİŞ

Dünyanın 13.000 yıllık geçmişine baktığımızda bilimsel çalışan metal aletlere sa-

hip olan okuryazar sanayi toplumlarıyla; okur yazar olmayan, çiftçilikle uğraşan, 

taş aletler kullanan, avcılık yapan, yaban yiyecekler toplayarak geçinen toplum-

lar hep olmuş, olmaya da devam etmektedir.

Bu tarihsel eşitsizlikler bugünkü dünyamızda da var olarak, bilimsel çalışan, me-

tal aletleri olan okur yazar toplumlar Evrensel Ahlak İlkelerini yaşamadıkları için 

öteki toplumlara üstünlük kurmakta ve onları yok etmektedirler.

Yaratıcı Allah’a inanan insanlar, toplumlar bilimsel buluşlarını, metal aletlerini, 

sanayilerini Evrensel Ahlak İlkeleriyle donatırlarsa dünyamız cennet olur ve geri 

kalmış toplumları yok etmezler onları imar ederler, böyle yapmayıp Evrensel 

Kötü Ahlak Özellikleriyle yaptıkları zulümün karşılığını bu dünyada Allah’tan gö-

rürler. Allah Ahiret boyutunda da daha şiddetli azabını bunlara gösterecektir.

Allah’a inanan, Evrensel Ahlak İlkeleriyle yaşayan insan ve topluluklara kaybet-

me diye bir şey yoktur, zahiren kaybetseler de dünyada da kazanan, ahirette de 

kazanan bunlardır. Her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilirler. Allah’tan geldik, 

Allah’a dönüyoruz, Allah’tan ümit kesilmez derler…       
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ALLAH - İYİ İNSANLAR - KÖTÜ İNSANLAR 
KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

1. Op. Dr. Sadi KAYA

Okuduğum en güzel kitaplardan biridir. Ruha hitap eden, kalpleri ferahla-

tan, içimize dönmemizi sağlayan; insana farklı bir bakış açısı sunabilen bir 

kitap. İnsan hayatı boyunca çeşitli evrelerden geçip farklı deneyimler yaşı-

yor. Kitapta anlatılanda tam olarak budur. Bu kitabın insana manevi olarak 

çok şeyler kattığını ve kazandırdığını düşünüyorum. Dili oldukça akıcı ve 

kolay okunuyor. Yakınlarıma da kitabı okumalarını tavsiye ederim.
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2. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Bu okuduğum üçüncü kitap. Akıcı ve insanı sıkmadan kolayca okunuyor. 

Bu kitapta anlatılan konular maneviyatımızı ve insan olarak ne kadar de-

ğerli olduğumuzu hissetmemize sebep oluyor. Anlatımda çok akıcı ve me-

rakla okunan bir kitaptır; bu kitap okunurken kesinlikle sıkmıyor. Herşeyin 

insanoğlu’nun içinde ve elinde olduğunu vurgulayarak, insanın kendisini 

tanımasına fırsat sunuyor. Çünkü içinde size dair insanlığa dair çok şey var. 

Kendini tanıyanlar ve tanımak isteyenler için ideal bir kitap olduğunu düşü-

nüyorum. Bu kitabı okumanız vakit kaybı değil bence... mutlaka okumamız 

gereken bir kitap. Tebrikler.
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3. Op. Dr. Süleyman GÖKDUMAN

Kitabın üslubu klasik kitaplardan oldukça farklı. Kitap çok farklı bir tarzda 

yazılmış. Çeşitli zaman dilimlerinde ve çeşitli kültür akımları içerisinde ye-

tişmiş "evrensel düşünürler’in" bakış açısının aynı olması beni çok etkiledi. 

Bence anlatımı sade gayet güzel bir kitap. Bana göre sürükleyici ve oku-

nabilecek bu kitap için Eyüp bey’i bir kez daha kutlar, yeni çalışlmalarında 

başarılar dilerim.
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4. Osman GÜLEÇ 

Bu kitap; bu güne kadar hepimizde az veya çok var olan bilgi birikimleri, 

elde edilen gözlemleri, yararlanılan tecrübeler ve yorumları, kısacası haya-

tın içinden süzülüp gelen fikir, düşünce tespit ve tahlillerin bir araya geti-

rildiği çok yönlü, çok yararlı ve güzel bir eserdir.

Otuz yılı aşkın bir süredir tanıdığım Dr. Eyüp ÖZEREN diğer eserlerinde ol-

duğu gibi bu eserinde de, toplumun son yıllarda en ihtiyaç duyduğu ''İYİ-

LİK'' mevhumunu ele alıp, insanları daha güzele ve daha doğru bir hayat 

tarzına eriştirmek için harcadığı bu çabasından dolayı tebrik ediyorum.

Hayırlı başarılarının devamını diliyorum.
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5. Ahmet TOMBAK

Kitab’ı tashih ederken, sonunda yer almayan ama her bir son söz niteliğin-

de olan hem de anlamlı bir makalede kendini çok güzel ifade eden sayın 

Eyüp ÖZEREN’in içten arzu ve coşkusu açıkça görülmektedir. 

“ALLAH’a ve AHİRET’e İNANIYORUM” başlığı ile yazdığı kısa makalede ça-

lışma hayatını ve ideallerini samimiyetle sıralayan Eyüp Bey’in, iş hayatı 

ve sosyal faaliyetlerini gerçekten bu sözlerine uygun onurlu bir tavırla yü-

rüttüğü, kendisini tanıyanların bildiği ve şahit olduğu bir durumdur. Kitap 

bu samimi duygu ve gayretle yazılmış bir serinin devamı olmakla birlikte, 

Eyüp Bey’i gerçek anlamda ifade edecek bir çalışma değildir. Zira kendi 

inanç dünyasını yansıtan farklı başlıklar yanında değişik bilgi ve alıntılarla 

beraber birçok konuda temel ilkelerin açıklandığı bir çalışma niteliğinde-

dir. Elbette bir fikir veya ansiklopedik bir kitap özelliği taşımaması yanında, 

herkesin dikkatini çekecek hayattan bir bölüm, faydalanacağı veya daha 

önce hiç düşünmediği ve ilginç olan bazı konuları bulabileceği emek sar-

fedilmiş bir çalışmadır. 

Velhasıl bu kitap ne özel bir konuda yapılmış bir çalışma, ne de Eyüp Bey’in 

hayatının bütününü ifade eden bir kitaptır. En önemli özelliği samimi bir 

gayretin eseri olmasıdır. 

Yine makaleden bazı güzel ifadeleri buraya alırsam; 

Kendilerini bitmiş, tükenmiş, yorgun hissedenlere; destek çıkacağım, omuz 

vereceğim.

Allah’tan korku ve umudumu hiç kesmeyeceğim... Ahiretteki hesaba her 

an hazır olmanın mücadelesini vereceğim...

Bize de, Allah seni bu samimi ve içten dileklerini gerçekleştirmede muaffak 

kılsın demek düşüyor. İnanıyorum ki senin bu gayretin bizlere de bir dost 

eli olarak uzanmaya devam edecektir. Yanımızda ve yakınımızda olman ger-

çekten bir dost sıcaklığını hissettiriyor.    
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6. Ayşe ALTINIŞIK 

Sıkılmadan okuduğum kitaplardan biri olduğunu söyleyebilirim. Çok farklı 

alan ve konular hakkında bilgi vermesi, kitabı monotonluktan kurtarıyor. 

Yaşamımızı fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı bir şekilde idame ettirebilme-

miz için bizlere önerilerde bulunması gerçekten çok güzel. Her insana ait 

bir şeyler olduğuna inandığım bir kitap. Sayın Eyüp ÖZEREN Bey’e payla-

şımlarından ötürü teşekkür ederim ve başarılarının devamını dilerim. 

7. Prof. Dr. Neziha YILMAZ

Yazar analitik düşünebilme yeteneği ile günlük yaşam kargaşası içinde 

pozitif düşünce, hoşgörü , sevgi  ve  birliktelik  ilkesinin toplum yaşamını 

kolaylaştıran faktörler olacağını  farklı bir biçimde  hatırlatıcı vurgulamalar 

yapmaktadır.  Sosyal birey olan insanların toplumdaki ve sosyal ilişkilerdeki 

rolüne  kadın erkek ve doğu batı  ayırımı  yapmadan bir bütün olarak  top-

lum tarafından kabul görmüş insanların fikirleri ile  zenginleşen farklı  bir 

yorum getirmektedir.  Okurken insanı  düşündüren düşündükce içselleşti-

rebileciğiniz   bir kitap.
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8. Dt. Güler AKKOCAOĞLU

İki nefes arası demişler hayat için...

Çoğumuz bu iki nefesi alıp vermişken sessizce, 

Ve hapsetmişken, yaşam sandığına, ağzını kilitleyip, giderken götürecek 

gibi...

Eyüp bey, bu süreçte yaşananları, yaşatılanları, tecrübeleri, öğrenilenleri, 

öğretilenleri, 

Paylaşmak istemiş bizlerle, 

Ve kendi yaşam sandığını kitabına aktarmış, cömertce.  

Umarım hepimiz,kitapta bahsedilen kahve çekirdekleri gibi bir yaşam 

geçiririz....!

Teşekkürler sandığınızı bizimle paylaştığınız için. 



409

ÖZGEÇMİŞ

1958 Yılında Kırşehir ili Mucur ilçesinde doğdu.

7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur.

İlk ve orta öğrenimini Mucur’da tamamladı.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı.

Sağlık alanında 30 yılı aşkın süredir Tıp doktoru ve Yöneticisi olarak görev yap-

maktadır.

Toplumsal sorumluluk olarak Sosyal ve Hayır faaliyetlerinde sadece verici dünya 

görüşünün bir yansıması olarak çalışmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.  

        

Eyüp ÖZEREN
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ALLAH

KENDİMİZ

DİĞER YARATILANLAR

Eyüp ÖZEREN

ALLAH

RUHUMUZ

BEDENİMİZ

Eyüp ÖZEREN

ALLAH
RESULLER
(Vahiy-Akıl)
İYİ İNSANLAR

KÖTÜ İNSANLAR
Eyüp ÖZEREN


