Mevlana'dan İnciler
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol.
Hataları örtmede gece gibi ol.
Tevazuda toprak gibi ol.
Öfkede ölü gibi ol.
Her ne olursan ol;
Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol.
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim,
Ben Hz.Muhammed'in(s.a.v.) ayağının tozuyum.
Biri benden bundan başkasını naklederse;
Ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim.
Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...
İçteki kiri su değil ancak gözyaşı temizler.
Bulutlar ağlamazsa, yeşillikler nasıl güler?
Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir;
Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.
Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.
Dünya tuzaktır, yemi de istek.
İstek tuzaklarından kaçının.
Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir.
Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir.
Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir.
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Bir kimseyi tanımak istiyorsan düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.
Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok.
Şaşılacak olan odur ki; bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.
Mazlum ol..Zalim olma.. Üzül de Üzen olma.."Mahşerde" hesap zordur.. Ezil de Ezen olma..
Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır:
Dikkat, intizam ve çalışma.
Bütün cihanı araştırdım,
İyi huydan daha iyi bir liyakat görmedim.
Dua ve ibadet Allah ile olmaktır.
Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur.
Fikir ona derler ki bir yol açsın.
Yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.
Sözü ve kalbi bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır.

Mevlana'dan İnciler
Birisi güzel bir söz söylüyorsa; bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.
Adalet Nedir? Her şeyi yerine koymak.
Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.
Yüce mevkiler elde etsen bile, gene kaybetmek korkusundan can çekişirsin.
Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür.
Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar.
Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.
A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın,
Tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.
Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.
Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan;
fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli olma.
Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı.
Her gün bir yerden göçmek ne iyi.
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.
Dünle beraber gitti, cancağazım;
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, Sevmek ve Sevilmek için çareler arayın.
Bulanlar ancak arayanlardır.
Günün adamı olmaya çalışma, Hakikatın adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, Hakikat değişmez.
Suskunluğum asaletimdendir!.. Her lafa verilecek bir cevabım var.. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye,
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye!
Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman bilmem, sen yeter ki o kapıda durmayı bil.
Sen gül ol da, Uğruna ötmeyen bülbül utansın.
Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz.
Bencillik göze takılan ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez..
Eğer imtihan oluyorsanız bu Allah'ın(c.c) sizi unutmadığının müjdesidir.
Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, tozu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu
kirini alır, Niye Kederlenirsin?
Allah'ın verdiği de vermediği de imtihandır.
Üzülme, ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir.

