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DÜŞÜNME KAVRAMLARI ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER
Derleyen: Yrd. Doç. Dr. İhsan TOKTAŞ

“İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç diğeri düşünce. Kılıç eninde sonunda düşünceye
yenilir.”
Napolyon

“Kesin bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.

Şüphe etmek düşünmektir.
Düşünmekte var olmaktır.

Öyleyse var olduğun şüphesizdir.
Düşünüyorum, o halde varım.

İlk bilgim bu sağlam bilgidir.
Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.”

“İyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır.”
“Düşünüyorum, öyleyse varım.”

"Gerçeği aklın ışığı ile ara."
“Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.”
Rene Descartes

“Düşüncenin doğruluğu pratik doğrulamayla kanıtlanır.”
Bernardino Telesio

“Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.”

“Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini özden
geçir,ciddi ve samimi bir şekilde uygula.”
Konfüçyüs

“Batıl inanç, zayıf akılların sahip olduğu dindir.”
“Boş inançlar zayıf akılların dinidir”
Edmund Burke

“İnsanlar kendi sahip olduğu zekâyı, kaosa karşı bir düzen oluşturmak amacıyla
kullanabilirler. Zekâ sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil, aynı zamanda
insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için de önemlidir.”
James M. Buchanan

“Doğru düşünce bilgidir.”
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“Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul
ettirmeye çalışmasın.”
“Düşünmek , ruhun kendi kendine konuşmasıdır.”
Eflatun

“Bir adama kırk gün deli derseniz deli olur. Edison da sınıfında geri zekâlı diye bilinirdi.
Ama annesinin onu samimiyetle savunması Edison’u yüzyılın en büyük mucidi yaptı.”

“Her şeyi mümkün gören, her mümkünü gerçekleştirebileceğini inanan insan o
mümkünü fetheder. Odasındaki Osmanlı Devleti haritasını “ufkumu daraltıyor” diyerek
kaldıran ve yerine dünya haritasını asan düşünce ve eylem adamının sınırlarını tespit
etmek çok güçtür.”
Recep Şükrü APUHAN (Kendime Engel Olamıyorum)

“Düşünme, “problem çözme kapasitesi’dir.”
Sibel ARKONAÇ (Zihin Süreçleri Bilimi)

“Düşüncelerimizi sadece ve sadece sözcüklerle ifade edebiliriz; bu sözcükleri ne kadar
iyi ifade edebilirsek, o kadar üretici oluruz. Ne de olsa, insanları hayvanlardan ayıran
şey üreticiliktir.”

“Konuşurken üretici olmak, upuzun sözcükler, zor anlaşılır biçime sokulmuş gülünç
cümleler kullanmak değildir. Konuşurken üretici olmak, sıradan, gündelik sözcükleri
öyle bir şekilde kullanmaktır ki, dinleyici bu sözlerin ilk kez kullanıldığını düşünür.“
Ken KOOPER, Hızlı Düşünme Ve Cevap Verme Yöntemleri

“Zihniyet ve şahsiyet eğitimi ancak derin tecrübesi, engin bilgisi, temiz vicdanı, sağlam
imanı, güzel ahlâkı, selîm zevki, coşkun şevki, ilâhi aşkı, tasavvufî neş'esi olan yüksek
seviyeli, erdemli kişilerin, zümrelerin ve çevrelerin işi...

Başka türlü maalesef iyi sonuç alınamıyor. İşin ille bir yanı eksik ve gedik oluyor;
kişilerin ya maddesi, ya mânâsı, ya ahlâkı eksik kalıyor.

Asırların tecrübesinin sonucu böyle; ülkemizde yeni Yûnus'lar, Mevlânâ'lar yetiştirmek
istiyorsak başka çare yok.”
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN, İlim ve Sanat, Ekim 1996

“Sadece şimdiyi değil, aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde
öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir.”
Terence

“Gerçek mutluluk mal mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile
mümkündür.”

“Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.”
Aristo

http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6953
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“Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve
bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.”
Schopenhauer

“Tefekkürü olmayan bir susma, unutkanlık ve dalgınlıktır.”

“Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.”
Hz.Ali

“Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen, kırk yıl orada kalsa kendi dolası değil.”
Yunus Emre

“Beşeri ihtiraslardan uzaklaşmışım: Bütün bu vasıflar bir düşünce adamının hamurunu
yapar..”

Cemil Meriç

“Yarattığımız dünya düşünce biçimimizin ürünüdür; düşünce biçimimizi değiştirmeden

yarattığımız dünyayı değiştiremeyiz”
“İyi bir fikre sahip olmanın en iyi yolu, bir çok fikre sahip olmaktır.”

“Büyük fikirlere şiddetli muhalefet daima orta zekalardan gelmiştir.”
“Hayatı yaşamanın iki yolu vardır; Biri hiç bir şeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri
ise, Her şeyin mucize olduğunu düşünmektir.”
“Düşlemek, bilmekten daha önemlidir.”
Albert Einstein

“Bir saat tefekkür, bir gece ibadetinden hayırlıdır.”
Hasan el-Basri

“İbadetin anahtarı tefekkür, isabetli yolda olmanın alâmeti heva, heves ve nefse
muhalefettir.”
Zünnun el-Mısrî

“Hakimler hikmeti, tefekkür ve sükût ile elde etmişlerdir.”
Mumşad ed-Dineverî

“Gözünüzle ağlamayı ve kalbinizle düşünmeyi âdet haline getirin.”
Ebu Süleyman ed-Dâranî

“Allah’ın nimetleri üzerinde düşünmek en makbul ibadetlerdendir.”
Ömer b. Abdülaziz
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“Hikmet, ariflerin kalbinde sıdk diliyle, zahidlerin kalbinde tafdil diliyle, abidlerin kalbinde
tevfik diliyle, müridlerin kalbinde tefekkür diliyle, alimlerin kalbinde ise tezekkür diliyle
konuşur.”
Mansur b. Ali

"Geçmişte saplanıp kalmak ve gelecekle ilgili hayaller kurmak nefsin en güçlü
müttefiklerinden birisidir. Eğer daima geçmiş ya da geleceği düşünür ve bugüne
konsantre olmazsak, manevi ya da psikolojik olarak gelişemeyiz. Çünkü geçmiş geri
getirilemez, gelecek ise henüz gelmemiştir. Gerçek anlamda kendi üzerimizde
çalışabileceğimiz an, yaşadığımız andır..."
R. Frager (Kalp, Nefs ve Ruh / s.157-158)

“Size düşünmeniz için değil, iş yapmanız için para veriyorum, burada düşünmek için
para alan başkaları var”
Frederick Taylor (işçilerine hitaben)

“Tefekkür gönülde bir kandildir. Hayır ve şerri fark etmekte, akıl ona muhtaçtır.
Tefekkür, gönülde olan marifeti hazır edip gösterir. Kalbi gaflet deryasına düşmekten
kurtarır. Tefekkür gönüllerin tasfiyesidir. Murakabelerin başlangıcıdır. Tefekkür hakikat
bahçelerinin emsalsiz ağaçları, çiçekleri, gülleridir. En ince hadiseleri pek aşikar surette
gösteren nurdur. Tefekkür, aynı zamanda eşyanın hakikatini gösteren bir aynadır. İnce
manaların mizanıdır. Tefekkür hikmet kaynaklarından bir kaynaktır; cevahir gibi ve diğer
kıymetli, madenleri bilmek gibidir. Tefekkür, hikmetleri yakalamak için bir ağ gibidir. İbret
nazarlarına melekedir.”
Mehmed Zahid Kotku (K.S.)

“Düşünme konusunda fetva veren verene. Aklına esen her şeyi nitelikli düşünme
sananlardan geçilmiyor. İçeriği nedir, biçimi nedir? Diye kafa yormadan kulaktan dolma
sözleri bilimsel diye satan satana. Hayret doğrusu. Sözcüklerin başına kâh sıfat, kâh
mekân ve zamana ait ilişki sözcükleri getirerek yeni düşünce ürettiğini zannedenler
zihinleri bulandırmakta. Bağlamından koparılan kavramlar, ideolojik amaçların emrinde
köle yapılmakta.”
Prof Dr. Ali Osman Özcan

Düşünmek, “... birleştirmek, parçalamak ve mukayese etmektir diyebiliriz.
Birleştirmede objeleri bir birlik veya bir bütün halinde toplarım;
parçalamakla da bir objeyi parçalarına ayırmış olurum; mukayesede ise iki
veya daha ziyade obje arasında mevcut olan bir nispeti (mesela bir
eşitlik, benzerlik, başkalık nispetini) öğrenirim.”
Von Aster

“Tefekkür bir konuyu en ince ayrıntısına kadar düşünüp, başı-sonu-ortası ve
neticeleriyle birlikte ele almaktır.”
Ahmed Şahin
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“Yalnızlık, tefekkür için daha uygundur. Tefekkür insanı Cennet yoluna ulaştırır.”
Lokman Hekim

“Geçmişi analiz edebilirsiniz, geleceği tasarlayabilirsiniz.”
Edward de Bono

“Bilge kişi bilgeliği arar: akılsız kişi onu bulduğunu düşünür.”
İran Atasözü

“Mükemmellik Tanrı’nındır. Mükemmelliği arzulamak insanındır.”
“Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.”

"Kesin bilgi ancak çok az bildiğimiz zaman mümkündür. Bilgi miktarımız arttığında
şüphemiz de artar."

“Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş
görmeye çalışan satıcıya benzer.”

“Akıllı adam, akılsız adamın son yaptığını ilk önce yapar.”
“Düşünen insanın en güzel mutluluğu, anlayabileceğini araştırmak ve akıl
erdiremeyeceğini olduğu gibi kabul etmektir.”
Goethe

“Düşünce şekliniz öyle olmalı ki herkes ruhunuza bakıp orada neler olup bittiğini
görebilmeli.”
Seneca

“Zihin hastalığı bedenin hastalığından daha tehlikelidir.”

“Zeka tarla gibidir; ekilip, bakılmak ister.”
“Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır.”
Cicero

“Kalbiniz faziletle dolu olduğunda mutluluk ve güzelliği bulursunuz.”
(Ralph Waldo Emerson)

“Akıllı insanlar daha fazla bilmek için, değersiz insanlar ise daha fazla bilinmek için
çalışırlar.”
Doğu Bilgeliği

“Akademisyen” sıfatı bana o kişinin okula gittiğini, öğrenim gördüğünü söylüyor. Ama
bu, o kişinin gerçekten önemli herhangi bir bilgi edindiği anlamına gelmiyor.”
George Lichtenberg
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“Öylesine bir hayat sürmelisiniz ki kafanızın içindeki her şeyi güvenle ortaya
dökebilesiniz.”
“Sadece iyi şeyler düşünün; zamanla bunlar iyi davranışa dönüşecektir.”

“Okuyun, çalışın, ama daha fazla düşünün. Öğretmenlerinizden ve okuduğunuz
kitaplardan sadece gerçekten ihtiyacınız olan ve gerçekten bilmek istediklerinizi edinin.”

“Zihin sadece iyi kalpli kişilerde aydınlanabilir. Bir insan sadece aydınlanmış bir zihne
sahip olduğunda iyi kalpli olabilir. Bunların biri diğerine yardım eder.”

“İçten, ciddi düşünmeyle geçen bir saat, boş konuşmalarla geçen bir haftadan daha
değerlidir.”

“İnsan coşkunluk anlarında olabildiğine bencildir. O dakikada kendisinden daha ilginç
daha çekici bir konu olabileceğini düşünmez dünyada.”

“Aklın fazlası zararlıdır; bilinçlilik, insanın başına gelebilecek ve ahlakını bozacak en
büyük kötülüktür.”
Tolstoy

“Düşüncelerinize inanmayabilirim, fakat düşünce ve söz hürriyetinizi hayatım boyunca
savunacağım”
Voltaire

“Düşünmek, ruhun varlığının ispatıdır.”
Augustinus

“Mutluluk  doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.”

“Bilge gibi düşün, herkes gibi konuş.”
“Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır.”
Aristotales

“Mükemmel bir alemde mevcut olan herşey en iyi şekildedir.”
Leipniz

“Hiç kimse akıl almak istemez, istedikleri sadece teyit edilmektir.”
John Steinbeck

“Akıllı konuşur, çünkü söylemek istedikleri vardır; aptal konuşur, çünkü kendisinin bir
şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.”
Platon

“Asıl idrak; idrakin idraksizliğini idraktir.”
Hz. Ebubekir  R.A

"Kalbin öyle duyuşları var ki akıl onlara asla sahip değil..."
B. Pascal
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“İyi kararlar bir kaçınılmazlığa mahkûmdur ; daima çok geç alınırlar...”
Oscar Wilde

“Kişi kalbinde düşündüğü gibidir.”
Hz. Davud

"Akıllı insan, düşündüğü herşeyi söylemez; ama her söylediğini düşünür."
Jorge Angel Livraga

“Büyük insanlar, dünyayı düşüncelerin yönettiğini görenlerdir.”
Emerson

“İyi veya kötü bir şey yoktur, sadece düşünce onu öyle yapar.”

“Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.”
W.Shakespeare

“Akıl kendine ait bir yerdir ve orada cehennemi cennet veya cenneti cehennem
yapabilir.”
Milton

“Kişi kendi düşüncelerinin ürünüdür.”(büyük düşünün ve iyi gelişin.)
Dr. David j. Schwartz

“Bir gram zeka bin kilo kültüre bedeldir.”“
Branfield

“Hiç bir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip olduğunuz tek fikirse.”
Emile Chartien

“Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan cahilsin demektir.”
“Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan
iyidir!”
“Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir.”

“Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin.
Basit bir adamı dost edinmek isterseniz, methedin.”

“Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez.”
Sadi-i Şirazi

“Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler. Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.”
Cato

“Yazı yazmayı öğrenmek, herşeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.”
Amie Suche
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“Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da
başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır.”
La Bruyere

“İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.”
Doris Lessing

“Herşeyi bildiğini sanma! gerçekte çok bilgili olsanda kendine Cahilim diyebilecek
cesaretin olmalı.”
Ivan Pavlov

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür...
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür...”
Mahatma Ghandi

“Pek çok insan, düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında, ölürler de."
Bertrand Russell

"Pek çok kişi, kafalarındaki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini
zannetmektedir."
William James

"Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten
düşündürürseniz ise, sizden nefret ederler."
Don Marquis

"Zihin, kaldırabileceğinden daha fazla bilgiyle karşı karşıya kalırsa, anlamlı (ve
genellikle onaylayıcı) fikirler arar. Sonuç olarak, beklentilerimizle uyuşmayan delilleri
minimize ederek, baskın dünya görüşünün kendi kendini onaylamasını sağlamaya
çalışırız."
Frank J. Sulloway

“Aptalca bir şeyi elli milyon kişi de söylese, o hala aptalca bir şeydir”
Anatole France

“Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır”
Moliere
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"Yanlış bir argumanın ilacı, daha iyi bir argumandır. Fikirlerin bastırılması değil."

“Bilimde, bilim adamlarının sıkça, ‘bu iyi bir argüman; benim fikrim sanırım yanlış’
dediğini duyarsınız ve sonra fikirlerini değiştirirler ve onlardan artık eski bakış açılarını
bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar,
çünkü bilim adamları da insandır ve değişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün
olur bu tür şey. Politikada veya Din’de ise böyle bir şeyin en son ne zaman olduğunu
hatırlamıyorum bile”
Carl Sagan

“Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara,
Doymaz beşer denilen kuş itilalara (yükselme)

Uğraş, didin, düşün, ara, bul, atıl, bağır,
Oturmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.”
Tevfik Fikret

“Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz
ise, sizden nefret ederler”
Don Marguis

"Gözler sadece zihnin algılamaya hazır olduğu şeyleri görür."
Henry Bergson

"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız, aptal kalmaya devam edersiniz."
Alvan R. Feinstein

"İnsanlar dünyanın düz olduğuna inandıkları zamanlarda haksızdılar. Dünyanın küre
şeklinde olduğunu düşündüklerinde de haksızdılar. Fakat eğer dünyanın küre şeklinde
olduğuna inanmanın, düz olduğuna inanmak kadar yanlış olduğunu düşünüyorsanız,
sizin bakış açınız, bu ikisinin toplamından daha yanlıştır."
Isaac Asimov

"Eğer bir insan kesin bilgiden yola çıkarsa, şüphelere ulaşır. Şüpheden başlamayı
becerebildiğinde ise, kesin bilgiye ulaşır."

“Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır.”
“Yalanlamak ve reddetmek için okuma!

İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma!
Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma!

Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!”
Francis Bacon
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"Bana öyle geliyor ki, uçan daire gözlemlerinin, dünyasal zekanın irrasyonel
karakteristiklerinden kaynaklanıyor olması, dünya dışı zekanın rasyonel
karakterlerinden kaynaklanıyor olmasından çok daha olasıdır."
Richard Feynman

“Beynim, ruhuma bir ağaç yada bir ev duyumsadığını telkin ettiğinde, yerini, boyutlarını
ve başka özelliklerini bildiğim bir ağacın yada bir evin gerçekten benim dışımda var
olduğunu hiç duraksamadan söylerim. Aynı şekilde hiçbir insan yada hayvan bu
gerçekliği sorgulamaz. Örneğin bu kuşku bir köylünün aklına düşer ve karşısında duran
kahyasının var olmadığını söylerse, çok geçerli nedenlerle adama 'deli' derler; oysa bir
felsefeci böyle duygular geliştirdiğinde, sıradan insanlarınkini kat kat geride bırakan
bilgisine ve engin kavrayışına hayran olmamızı bekler."
(Euler'in Bir Alman Prensesine Mektupları, Mektup 97, 1761)

"Bilim dünyası dışındakilerin, bilim hakkında en fazla canlarını sıkan şey, büyük
ihtimalle doğaötesi iddiaların bilim adamları tarafından dogmatik bir şekilde reddidir.
Fakat bilimin reddettiği, o iddialar değil, o iddiaları desteklemek üzere ileri sürülmüş
kanıtlardır. Bilimsel kanıt, tanımı gereği, herkesin hemfikir olacağı kadar güçlü olmalıdır.
Bilim adamları, sihirbazlar gibi, gösterinin en önemli yerinde ellerini örtemezler. Bunu
yaparlarsa seyirciler yuhalar ve domates atar... Bilim, bilim adamının bir fikre nasıl
ulaştığını umursamaz. Fakat fikrini desteklemek için kullandığı delili umursar. Delil,
iddiaya inanmayanları dahi ikna edecek güçte olmalıdır. Sadece inananları değil."
Alan Cromer

"Kötü bir argümanı cevaplamanın en iyi yolu, devam ettirmektir."
Sydney Smith

"Pek çok insan, düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında, ölürler de."
Bertrand Russell

"Pek çok kişi, kafalarındaki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini
zannetmektedir."
William James

"Zihin, kaldırabileceğinden daha fazla bilgiyle karşı karşıya kalırsa, anlamlı (ve
genellikle onaylayıcı) fikirler arar. Sonuç olarak, beklentilerimizle uyuşmayan delilleri
minimize ederek, baskın dünya görüşünün kendi kendini onaylamasını sağlamaya
çalışırız."
Frank J. Sulloway

“Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.”

“Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın taktiri de, canı isterse ardımızdan gelsin.”
Montaigne
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“Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu bir yana
koyar.”
Harry Carns

“Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden yanılmayacaklarını ileri sürmezler.”
Thomas Jefferson

“Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz.”
Marcus Aurelius

“Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.”
Beydeba

“Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.”
Lin Yutang

“Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım.”
Sokrat

“Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır.”
Aristofanes

“Düşünmeden öğrenmek, zaman kaybetmektir.”
Konfiçüyus

“İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.”
Montesquieu

“Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.”
Walter Lipmann

“Tüm büyük keşifler, duyguları, düşüncelerinden önde koşturan kişiler tarafından
yapılmıştır.”
C.H.Parkhurst

“Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir.”
Berkley

“Düşünmeye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgarı zaptetmekten de
zordur.”
Gandhi
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“Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.”

“İnsanı en çok inciten olaylar degil; olaylar hakkındaki fikridir.”
“Düşüncede saplantı ve azınlık en açık ahmaklık belirtisidir.”

“İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi
değildir.”

“Tabiatın insanlara en âdilce dağıttığı nimet akıldır derler: Çünkü hiç kimse akıl
payından şikayetçi değildir.”
Montaigne

“Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise bir çoğunu bir yana
koyar.
Harry Carns

“Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz.”
Marcus Aurelius

“Akıllıar, zayıf taraflarını bildiklerinden yanılmayacaklarını ileri sürmezler.”
Thomas Jefferson

“Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım.”
Sokrat

“Akıl, ızdırap ve arzu ile büyür.”

“Nefret, bedeni ve aklı her zaman tahrip eder.”
Alexis Carrel

“Öyle davranmalısın ki eyleminin kuralı iraden tarafından tümel bir yasa durumuna
getirilebilsin.”
”Özgün ve akla uygun iradelerin cumhuriyetinde hem yasakoyucu hemde uyrukmuşsun
gibi davran.”
“Düşünmek, yargılamaktır.”
İ. Kant

“Bir adam bütün gün ne düşünüyorsa o adam olur.”
Emerson

“Elimizde olan şeyleri nadiren düşünürüz; eksik olanları ise daima.”
A.Schopenhouer
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“Hayatta gaye edinilecek iki şey vardır; ilk önce istediğinize erişmek, sonra ondan zevk
almak. İkincisine ancak insanların en akıllıları muaffak olabilir.”
Logan Pearsall

“Hayatta en önemli şey, karını sermayeye eklemek degil. Bunu herhangi bir aptal
yapabilir. Gerçekten önemli olan şey zarardan yararlanmaktır. Bunun için zeka lazım.
Akıllı bir insan ile aptal arasındaki fark bundan ibarettir.”
William Bolitho

“Devlet deyince tek kişiyi anlıyoruz.öyleki bu kişinin iradesi çok sayıda insanın
anlaşması sonucu,bunların hepsinin iradesi olarak kabul edilmekte ve bu iradede,özel
kişilerin güçlerini ve kaynaklarını,ortak savunma ve barış için kullanmaktadır.”
Thomas Hobbes

“En mükemmel yapılı bir beyin eğitim olmadan hiçbir işe yaramaz, tıpkı en iyi biçimde
yaratılmış bir adamın hayata yatkınlıgı olmadan kaba bir köylüden ibaret kalacağı gibi.”
“Eğer beyin hem iyi bir biçimde organlaşmış hemde iyi egitilmişse,o mükemmel bir
şekilde ekilmiş ve aldığının yüz katını veren bereketli bir toprak gibidir.”
La Mettrie

“Hayat bilinç tarafından değil, bilinç hayat tarafından belirlenir.”
K.Marx-F.Engels

“Küçük adam en küçük tenkide çıldırır. Akıllı adam ise kendisini tenkid edenlerden,
kendisiyle münakaşa edenlerden ibret almaya heves edendir.”
La Rachefoucould

“Geleneksel anlamda ahlak, yaşamanın tadlarından yüz çevirmiş çileci düşüncelere
tepkiye dayanır ve dolayısıyla yaşamdan gizlice öc almak niyetindeki yoz kişilerin
mizacının sonucu olan bir ahlaktır ve bu niyet, başarıyada ulaşır.”
“Belleği çok kuvvetli olan pek çok insan sırf bu nedenden ötürü orijinal bir düşünür
olmaz.”
“İnsanoğlu yabancısı olduğu şeyi barbarca, kendi aklına uyduramadığı şeyi de akıl dışı
diye tanımlar.”
Nietzsche

“Devlet, kendi içinde toplumsal işbölümünü izler ve yeniden üretir; böylece devlet, zihni
çalışmanın içinde ortaya çıkan iktidar ve bilgi bagıntılarının kopyası haline gelir.”
Nicos Poulantzas

“Yanlış düşün bu sorun degil...ama her zaman kendin düşün.”
G.Lessing
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“Uzun süre bir şeyin yanlış oldugunu düşünmeme alışkanlıgı,oşeyin dogru olduguna
ilişkin yüzeysel bir görünüm verir.”
Thomas Paine

“Bir insanın zekası bilgisine göre değil,bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.”
B. Shaw

“Birşey ne kadar anlaşılırsa akılda kalmasıda o kadar kolaylaşır.”
Spinoza

“Bellek para cüzdanına benzer; tıka basa doldurulursa kapatılamaz ve her şey dışarı
dökülür.”
Thomas Fuller

“Bellek bütün bilgeliklerin anasıdır.”
Aischylos

"Her şeyden önce güvenlik" diye düşünmeye başladınız mı,o savaşı büyük bir olasılıkla
kaybedersiniz.
W.Churchill

“Düşünülmemiş olan herşey bir hiçten ibarettir.”
H. Poincare

“Sarayda başka türlü, kulübede başka türlü düşünülür.”
L. Feuerbach

“Tarihin hareketini oluşturan fikirlerin diyalektiğidir.”
Hegel

“Peygamberler bile, başkalarını yenmek için, kendileri gibi düşünen yol arkadaşları
bulmak zorundadır.”
İbni Haldun

“Ulusları yöneten insanların çoğunda ağır basan özellik, ne yazık ki, düzenbazlık, kötü
niyet ve ikiyüzlülüktür.”
II.Frederich

“Dürüst bir insanı, beslemediği bir düşünceden ötürü ezmeyin! Ezerseniz, o düşünceyi
ona vermiş olursunuz.”
Royer Collard
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“Düşüncenin amacı yada hedefi ‘gerçeklik’, iradeninki ‘iyilik’ ve duygunun ki ise
‘güzelliktir’.”
E. Windelband

“Bir düşüncenin tanıtlanması, önceden saptanabilir sonuçlara açık olmasında yatar.”
John Dewey

“Soyut aydının tipik örneği kurgular yada kuramlar üreten, felsefi bir dizge formüle eden
ama gerçek olaylar alanından uzakta kafasındaki fildişi kulelerde,varoluştan bütünüyle
yoksun olan ve arı soyutlamalardan yada evrensellerden oluşan kuramsal dünyasında
saklanan Hegel’ci rasyonalisttir. Soyut aydın dünyayı yanlızca uzak ve nesnel bir yolda
gözlemekle yetinip hiçbir zaman ona katılmaz. Dünyaya sanki tarih sona ermiş gibi
davranarak üzerine somut degil soyut düşünür.”
Soren Kiergegaard

“Yasa koyucuların yazarların ve sanatçıların siyasal nedenlerden dolayı suçlanarak
askeri mahkemelere yollandığına ve böylece inancın ve düşüncenin kör cesaret ve
sağır itahat tarafından yargılatıldığına katiyen inanmayacaktır torunlarımız. Tabi eğer o
güne kadar yer yüzünün en aşağılık ve alçak halkı durumuna düşürülmemişlerse.”
B.B De Constant

“İyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluluğu, zenginliği, fakirliği yapan zihindir.”
Edmund Spencer

“Yapabilirler, çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar.”
Virgil

“Yapılamıyacağı düşünülen bir şeyi yaparak insanlığın güç alanını genişleten her şey
değerlidir.”
Ben Johnson

“Tartışmayan tutucudur,bağnazdır.tartışamayan aptal...tartışmaya cesaret edemeyen
ise köledir.”
William Drummond

“Alelade bir insan zamanını nasıl sarfedeceğini düşünür, akıllı insan ise nasıl tasarruf
edeceğini.”
Arthur Schopenhouer

“İyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluluğu, zenginliği, fakirliği yapan zihindir.”
Edmund Spencer



16

“Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış
düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.”
“Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, uyanık
davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Akıl her şey olduğunu zannedecek kadar hiçbir şey; hiçbir şey olduğunu bilecek kadar
her şeydir.”
Abduaciz

“Beynim sünger gibi olsaydı. Öğrendiğim lüzumsuz bilgilerden kurtulmak için arada bir
çıkarıp sıkmak isterdim.”
B. Pfizer

“Beşer aklı dünyanın en tehlikeli vebasıdır.”
Calvin Coolidge

“Akıllılar nedenler üzerine tartışır, aptallarsa karar verir.”
Anarchasis

“Akıl Yaşta değil baştadır, fakat onu başa yaş getirir.”
Cenap Şehabettin

“İnsan ancak kendisinin yerini, en aşağı kendisi kadar doldurabilecek bir başkasının
bulunduğunu kabul ettikten sonra akıllanmaya başlar.”
R.E. Byrd

“Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir.”
Platon

“Akıl hazır değilse, göz göremez.”
Emilie Serge

“Akıllı bir kafa daima, ona haksız olduğunu kanıtlayan üç budala bulur...”
Nicolaus Cybinsky

“Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.”
Albert Lipmann

“Akıllı Don Kişot uygun rüzgarı bekler.”
S. Lec

http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=7644
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6937
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6936
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6920
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6868
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6684
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=3628
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6651
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=6663
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=3616
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=3626
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“Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.”
Hyman Rickover

“Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki aklını başkalarina kabul
ettirmeye çalışmasın.”
Platon

“Büyük zekalar birlikte düşünür.”
Malcolm X

“Deha denilen şey, yüzde bir ilham, yüzde doksan dokuz emektir.”
Thomas Alva Edison

“Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.”
Lao Tzu

“Akıllı insanlara gülmek, delilerin ayrıcalığıdır.”
Jean de La Bruyere

“Basit düşünceli adam, yakınındaki her şeyi suçlamaktan zevk alır.”
La Rochefacuald

“Akıllı adam yarışmaz. Böylece kimse de onunla yarışmaz.”
Lao-Tse

“100 kelime ile ifade edilemeyen bir düşünceyi ne söylemeli ne de yazmalıdır.”
W. Longfellow

“Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca delilerle ölülerdir.”
T. Lowell

“Düşünce, düşüneni değiştirir.”
F. David Peat

“İnsanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiç bir şey yoktur...”
Thomas Alva Edison

“Akıl hazır değilse, göz göremez.”
Emilie Serge

“Düşüncelerinde inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir.”
Bernard Barton

http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=3623
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=3624
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=3622
http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=3619
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“Akıllı bir kafa daima, ona haksız olduğunu kanıtlayan üç budala bulur...”
Nicolaus Cybinsky

“Başımı tararken, saçlarımdan başka bir şey düşünmem...”
(Clemenceau; başarısının nedenini soranlara cevaben)

“Bir fikri öldürmek istiyorsan, onu gereğinden fazla kelimeyle ifade et!”
Frank A. Clarck

“Eğer düşündüğümüz bildiğimizden çok daha az, bildiğimiz sevdiğimizden çok daha az,
sevdiğimiz var olandan çok daha az ise, sonuçta kendimiz, gerçekte olduğumuzdan çok
daha azız demektir.”
Leo Buscaglia

“Basit bir insanın elinden geleni yapabilmesi, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha
değerlidir.”
Baltasar Bracias

“Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır.”
Moliere

“Yılda üç veya dört kereden fazla düşünen çok az kişi vardır. Size bunu söyleyen ben
bile ünümü haftada iki veya üç kez düşünmekle yapmışımdır.”
Geoge Bernard Shaw

“Eleştirmenlerin sözlerine aldırmayın, şimdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemiştir.”
Sibelius

“Tembel bir dimağ, şeytanın çalışma odasıdır.”
Samuel Smiles

“Düşünür; yeniden düşünen ve şimdiye kadar üzerinde düşünülmüş şeylerin asla
yeterince düşünülmemiş olduğu kanısına varan kimsedir.”
Paul Valery

“Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.”
Lois Bromfield

“Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.”
De Levis

“Dünyanın üstünde durduğu yegane destek insan zekasıdır.”
Jonathan Edward
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"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyin."
Hadis-i şerif

"İdrâk-ı meâlî bu küçük akla gerekmez; Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez."
Ziya Paşa

"Akla mağrûr olma Eflâtun-ı vakt olsan dahî,    Bir edîb-i kâmili gördükde tıfl-i mekteb
ol."
Nef''î

“İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.”

“Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.”
“Her zaman aklımızın izinden yürümeye takatimiz yetmez.”

“Akıl daima gönlün oyuncağıdır.”
La Rochefoucauld

“Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.”
J. Jack Rousseau

“Zekasını inkar edenin büyük bir zekası var demektir.”
Lessing

“Zeka kafanın içindeki altın madenidir.”
Pitigrelli

“Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz.”
Cenap Şehabettin

“Zekanın miyonerleri paranın milyonerlerine acırlar.”
Victor Hugo

“Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkumu  gibidir.”
Cimanue  Well

“Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun.”
Schiller

“Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar.”
Harry Karns

“Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım.”
Socrates

“Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır.”
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Hz.Ömer R.A.

“Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin.”
P. Lord Chesterfield

“İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sikleti çekmez.”
Ziya Paşa

“İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya
çıkar.”
“Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı  bir insandır.”
Epictetos

“Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız.”
Charles De Montesquieu

“Doğru işlemeyen akıl, keskinmiş neye yarar; saatin iyiliği koşmasında değil, doğru
gitmesindedir.”
Vauvenargues

“Duygunun yanında akıl daima adi kalır.”

“Kadının aklı cebinde değil, başında olmalıdır.”
“Düşünmek görmektir.”

“Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.”
Honore de Balzac

“Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir.”
Firdevsi

“İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar.”
Dostoyevski

“Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme.”
Chesterfield

“Kendimizin olmayan düşünce varlığınızı bir kefen gibi örter.”
Hugo Von Hofmannsthal

“Düşünceler karşısında zavallılar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir, ustalar
da yönetir.”
Jeanne Roland

“Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnız aptallarla ölülerdir.”
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Lowell

“Başkalarının diüşüncelerine saygı gösterin, hiç kimseye yanlış düşündüğünü
söylemeyin.”
Dale Carnegie

“Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.”
Oscar Wilde

“Uyanan bir düşünce kolay kolay uyuyamaz.”
Thomas Carlyle

“İnsan, savaşamadığı düşüncelerini değiştiremez.”
Thomas Mann

“İnsanları düşünmekten alıkoyamazsınız, ama onları düşünmeye başlatabilirsiniz.”
Frank A. Dusch

“Kendinizin olmayan düşünce varlığınızı bir kefen gibi örter.”
Hugo Von Hofmannsthal

“Düşünceler karşısında zavallılar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir, ustalar
da yönetir.”
Jeanne Roland

“Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnız aptallarla ölülerdir.”
Lowell

“İnsan savaşamadığı düşüncelerini değiştiremez.”
Thomas Mann

"Siz onları görseydiniz deli derdiniz; onlar sizi görseydi, müslüman demezlerdi."
Sahabeler için Hasan-ı Basrî

“Deli dedikleri, aklın esaretinden kurtulmuş olandır.”
Ahmet Kalkan

“Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir.”
Montaigne

“ Eğitimli insanların dokuz düşüncesi vardır:
1. Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler,
2. Dinlediklerinde, iyi duymayı düşünürler,
3. Görünüşleri bakımından sıcak olmayı düşünürler,
4. Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler,
5. Konuşmalarında doğru olmayı düşünürler,
6. İşlerinde ciddi olmayı düşünürler,
7. Kuşkuya düştüklerinde soruları nasıl soracaklarını düşünürler,
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8. Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler,
9. Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler... “
Konfüçyüs

“Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir.”
Montaigne

“Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliği, kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın
kendinize gelin.
Allah gayreti pusudan çıkmaya görsün; baş aşağı yerin dibine gidersiniz.”
Mesnevi I-3416-17

“Duyusal ego Allah'a karşı kör ve sağırdır.”
Mesnevi IV-235

“Hırsız gibi olan ego ve onun işleriyle ilgilenme. Rabbinin işi hariç herşey boştur, boş!”
Mesnevi II-1063

“Akıl, iki çeşittir: Birincisi kazanılan akıldır; sen onu mektepteki çocuk gibi
Kitaptan, hocalardan, düşünceden, alışkanlıktan, kavramlardan, ve yeni ilimlerden
öğrenirsin.
Aklın başkalarınınkinden daha büyük olur fakat edindiklerinin ağırlığıyla yorulursun.
Diğer akıl, Allah'ın ihsanıdır.  Onun kaynağı ruhtadır.
Gönülden bilgi pınarı fışkırdığında onun kaynağı ne bozulur, ne eskir ne de renk
değiştirir.
Edinilmiş akıl dışarıdan eve akan bir ırmağa benzer.
Eğer yolu üzerinde bir engel olursa aciz kalır. Kendi içindeki pınarı ara sen!”
Mesnevi IV- 1960-68

“Filozof entelektüel kavramlarla bağlıdır saf veli ise akıllarının Aklına tırmanır.
Akılların aklı özdür, senin aklınsa kabuk. Hayvanların mideleri sürekli kabuk ararlar.
Özü arayanlar kabuklardan binlerce kez tiksinmişlerdir; Allah'ın velilerinin gözünde
yalnızca öz caizdir.
Aklın derisi yüzlerce deliller verirken Evrensel akıl nasıl olurda kesinlikten uzak bir adım
atar?”
Mesnevi III-2527-2530

“Akıllar arasındaki zıtlıkların farkında ol!
Biri dünyadan semaya uzanır, Güneş gibidir diğeri Venüs'ten veya kayan yıldızdan
daha aşağıdır.
Kandil gibi titrek, sarhoş bir akıl olduğu gibi ateş kıvılcımı gibi bir akıl da vardır...
Cüzi akıl gözden düşmüş akıldır; dünya arzusu insanı asıl hedefinden yoksun bırakır.”
Mesnevi V-  459-461 ve 463

“Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin,
Gül düşünür, gülüstan olursun,
Diken düşünür, dikenlik olursun...”
“Damladan vazgeç, Okyanus ol"
“Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap..."
Mevlana (K.S)
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“Beyninize ne yapmak istediğinizi söylemezseniz, nasıl yapabileceğinizi sizin için
kendiliğinden araştırıp size söyleyemeyecektir.”
“Zihnimiz kuşların bedenleri gibi hareketli olmalıdır.”

“Önemli olan, şu anda bedeninizin yaptığına ruhunuzun veya zihninizin destek
olmasıdır.”

“Zihinlerini ölmüş geçmişte ve doğmamış gelecekte yaşatanlar, şimdiki zamanda
yaşamaya mahkum olan bedenlerini öldürürler. Beden giderse beyni de beraberinde
götürür.”
“Başarısızlık yapamamak değil, yapamayacağını sanmaktır. Bizi düşüncelerimiz
sınırlamazsa hiçbir yaratık sınırlayamaz.”
“Sırları keşfedebilecek zihin, düşünmekte ısrar eden zihindir. Düşüncesini sınırlayan,
eylemlerini sınırlar. Hayallerini küçültenlerin hayatları da küçülür.”
“Hayatları sönük geçenlerin aslında düşünceleri sönüktür. Dünyanız düşünebildiğiniz
kadar genişleyecektir. Zihninizin bakabildiği kadar göreceksiniz. Ömrünüze katacağınız
her zenginlik, mutlaka zihinsel zenginliğinizden bir temel almış olacaktır.”

“Her şey vucud bulmadan önce Ezeli Hakim’in ilminde vardı. Bedeninize
yaşatacaklarınızı önce zihninizde yaşarsınız. Geleceğinizi yönetmek istiyorsanız;
geleceğinizi önce zihninizde izleyeceksiniz, geleceğinizin hayalî mimarisini adım adım
planlayacaksınız. Her hayal ettiğinizi yaşayamayacaksınız ama; hayal etmediklerinizi
de yaşayamayacaksınız. Zihnimizdeki konu; zamanla detay kazanır, ayrıntıları
belirginleşir. Düşündüklerimiz; zamanla eylemlerimizi etkiler ve aklımızdan geçenleri
arzulamaya başlarız. Bu yüzden eylemlerimizi tercihlerimizi düşüncelerimize borçluyuz.”
“Düşüncelerimizi esnetmeyi öğrenebilmeliyiz; hiç düşünülmeyenleri, kimsenin
düşünmediğini daha büyük daha yüksek ve karmaşık düşünmeyi öğrenmeliyiz.”
“Sistemli düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe öğrenimin hiçbir değeri yoktur. Rast
gele düşünenler düşünmüyorlar. İnsan aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye
ulaşamaz. Çok okuyup az düşünen kimse kendisini zihinsel miskinliğe kaptırır.”

“Düşüncelerimiz eylemleri, eylemlerimiz alışkanlıklarımızı, alışkanlıklarımız
karakterlerimizi, karakterimiz ise; geleceğimizi örgütleyen en önemli faktördür.”

“Eğer öteki değerleri arayamazsanız, onları bulamazsınız. Uzaya gidebilmenizin
mutlaka bir yolu olduğunu düşünmezseniz, o yolu bulamazsınız. Yüksekliği sadece
yüksekliği arayanlar ulaşabilir. Büyük arayışlarımız yoksa “büyük” buluşlarımızda
olmayacaktır. Büyük insanın her saniyesi arayış içinde geçer.”

“Düşünmek, merak etmenin, sormanın, ilgilenmenin, önemsemenin, ciddiye almanın
sonucudur.. İdealsiz insanlar, önemsemezler, merak etmezler, ilgilenmezler.”

“Düşüncenizi özgürleştirmek için, çevrenizi uzaylı gibi incelemeli, ısrarlı sorular sormalı,
potansiyelinizi, imkânlarınızı algılamalı ve hedeflerinizi yükseltmelisiniz.”
Muhammed Bozdağ
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“Akıl akıldan üstündür.”

“Akıl attır, dizgini ârif ve âlim elinde.”
“Akıl bir altın taçtır her kafaya uymaz.”

“Akıl gibi sermaye olmaz.”
“Akıl için yol birdir.”

“Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü câhillikten.”
“Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.”

“Akıl para ile satılmaz.”
“Akıl tecrübe ile kemâl bulur.”

“Akıl ve dirâyetin ak saçlılarınki gibi; ama yüreğin masum çocuk yüreği olsun.”
“Akıl ve iman ikiz kardeştir. Allah biri olmadan diğerini kabul etmez.”

“Akıl vezirdir, gönül padişah.”
“Akıl yasta değil baştadır.”

“Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç bir kimse akılsız olduğuna inanmaz.”
“Akıl yiğide sermayedir.”

“Akıl, sağlam bir göz; Kur'an ise ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.”
“Akıl, vücudun efendisidir.”

“Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.”
“Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş almış.”

“Akıllı bir kişi, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.”
“Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.”

“Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.”
“Akıllı evladın var, neylersin malı, akılsız evladın var neylersin malı?”

“Akıllı görünmeye çalışmak, olduğundan daha akılsız görünmekten başka işe yaramaz.”
“Akıllı iki kere aldanmaz.”

“Akıllı neyler balı, akılsız neyler malı.”
“Akıllı olan aklıyla mağrur değil; meşgul olur.”

“Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer.”
“Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir.”

“Akıllı olmak da bir şey değil; önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır.”
“Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler.”

“Akıllının uzun kulakları, kısa dili vardır. “
“Akıllıya "ben" yakışmaz.“

http://tr.wikiquote.org/wiki/Ak%C4%B1l
http://tr.wikiquote.org/wiki/Ak%C4%B1l
http://tr.wikiquote.org/wiki/Ak%C4%B1l
http://tr.wikiquote.org/wiki/Ak%C4%B1l
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“Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.”

“Akılsız baştan sefil taban ne çeker.”
“Akılsız dosttan akıllı düşman iyidir (yeğdir)”

“Akılsız köpeği yol kocatır.”
“Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.”

“Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.”
“Aklı kıt olan dilini tutamaz.”

“Aklı olmayanın dini de yoktur.”
“Aklına çok güvenen, akıl seviyesini aşamadığı için, vahy ve ilhamdan mahrum kalır.”

“Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar, aptallardan çok şey
öğrenirler.”

“Bir akıl iyidir ama, iki akıl daha iyidir.”
“Bir akıllının dostluğu, tüm delilerin dostluğundan daha iyidir.”

“Bir saat (kısa bir an) tefekkür (düşünmek), bir gece nâfile ibadet etmekten daha
hayırlıdır.”

“Bir soru soran adamın sorusundan, onun ne derece akıllı olduğu anlaşılır.”
“Deliler ve akıllı insanlar zararsızdır. En tehlikeli insanlar, yarı deliler ve yarı akıllılardır.”

“Delinin yüreği ağzındadır; akıllının dili yüreğindedir.”
“Doğru işlemeyen akıl, keskinmiş neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil; doğru
gitmesindedir.”
“En akıllı insan öğüt alan insandır.”

“Ey akıllı! Sakın aklın başına gelince, pişman olacak bir sarhoşluğa düşme.”
“Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. “

“Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız.”
“Her nimetin bir şükrü vardır. Akıl nimetinin şükrü de düşünüp öğüt almaktır.”

“Hurâfeler ve bâtıl inanışlar, zayıf akıllıların dinidir.”
“İki şey akıl hafifliğini gösterir: Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek.”

“İki şey var ki, asla sonuna erişilmez. İlim ve akıl”
“İlim tükenmez hazine, akıl eskimez elbisedir.”

“İman kalp sayesinde inanılan ve yaşanan, akıl sayesinde  de düşünülen ve idrak edilen
bir gerçektir.”

“İnsanlar, akıllılar arasında deli; deliler arasında akıllı olmasını bilmeli.”
“Mecnun'la birlikte oturan akıllı, Leylâ'nın yüzünden başka şey konuşmaz.”

“Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol; fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme!”
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“Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur.”

“Yalnız akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir.”
“Zekî, başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.”
Türk Atasözleri

“Fikirler cebr - ü şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.”
Atatürk

“Fikir cilveleri zekanın fışkınlarıdır (ince dallarıdır).”
Cenap Şabettin

“Düşünür, her bağdan kurtulmuş özgür kişidir.”
Konfüçyus

“Basit bir kimse en küçük eleştriye çıldırır. Akıllı adam ise kendisini eleştiren, kendisiyle
tartışanların düşüncelerini anlamaya çalışır.”
Elbert Hubbard

“Bir kimsenin beni yüzüme karşı medhetmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni tenkid
etmeye de hakkı olması lazım.”
Otto Von Bismarck

“Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır.”
Bernard Shaw (George)

“Bizi en sert eleştiren kimdir. Ümitsizliğe uğramış bir merak.”
Goethe

“Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit gülen yaratığa büyük adam denir.”
Cemil Sena Ongun

“Eleştiri kargayı affeder, fakat bunun üzerine güvercin misafir gelir.”
Jurvenal

“Eleştiri beni incitmez, uyandırır.”
Martin Hartmann

“Yapan yapar, yapamayan eleştirmen olur.”
Bernard Shaw (George)

“Eleştirmenler, edebiyat ve sanatta dikiş tutturamamış olan adamlardır.”
Abraham Maslow

“Yemeği eleştirmek için ahçı olmanız gerekmez.”
Samuel Johnson

“Suç üstünde yakalanan bir hırsız polise umutsuzlukla nasıl bakarsa, başarısız bir
yazarda eleştirmeciye öyle bakar.”
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Shelley Winters

“Eleştirmek, doğru yapmaktan daha kolaydır.”
Benjamin Disraeli

“Duygularını ifade etemekten korkuyor, eleştirilmekten korktuğu içim.”
Shakespeare

“İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile,gerçekten sizden övülme
bekliyorlardır.”
William Somerset Maugham

“Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür.”
Dale Carnegie

“Gözle görülen eleştirilmeye mahkumdur.”
Goodwin

“Eleştiriye dostluktan daha çok değer verilmelidir.”
Popper

''Eserimi benim ölçülerimle tenkit edebilecekler tarafından okunmak isterim''
Ahmet Hamdi Tanpınar

“Zeki adam hemen her şeyi gülünç bulur. Akıllı ise hiçbir şeyi.”
Goethe

“Kişi zengin olsun, yoksul olsun, hastalığı iyileştirende, mutsuzluğu mutlu kılan da
zihindir.”
Benjamin Disraeli

“Zihin de paraşüt gibidir, açıldığında iş görür.”
Dennis Waitley


