SÜZME SÖZLER
Facebook Paylaşımlarından

Derleme ve Fotoğraflar

Mustafa Altun

Sakarya-2017

"İnsanın azınlıkta olması,tek kişilik bir azınlık olması bile,deli olduğu anlamına gelmiyordu.Bir
doğru vardı,bir de doğru olmayan;doğruya sarıldığın zaman,tüm dünyayı karşına bile
alsan,deli olmuyordun."
George Orwell, 1984
"Akmayan gözyaşları kalpte birikirler, zamanla kabuk tutarlar ve kirecin çamaşır makinesini
tıkaması gibi kalbi tıkayıp felç ederler."
Susanna Tamaro, Yüreğinin Götürdüğü Yere Git
"Görüyor musun, demişti. Artık sözcüklerden bile korkuluyor. Ağzı kirletmemek için temiz
sözcükler kullanılıyor. Sözcükler, tek başlarına insanı kırmaz oysa. Yaralayan bunun arkasına
saklanan ikiyüzlülüktür."
Susanna Tamaro, Anima Mundi
"İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz: Aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna;
ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır."
Erich Fromm

"Sevgi kusurları yok etmez, onları da kabul eder."
Erich Fromm
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"Garip değiI mi? UIaşamayacağın kadar yüksekte sandığın kişiIer, asIında eğiIemeyeceğin
kadar aIçaktadır!"
Sigmund Freud
"Peki o lanet Firavun'un beynini dağıttın mı?"
İbrahim Dede, "Hayır," dedi, "Ona dua ettim."
Derviş, "Beddua mı ettin?" diye sordu.
İbrahim Dede, "Hayır," dedi. "Tam tersi, hayırdua ettim."
"Anlayamıyorum," dedi derviş. "Onu hem öldürmemişsin hem de hayırdua etmişsin. Niye yaptın
ki böyle bir şeyi?"
İbrahim Dede. "Onun doğru yola dönmesi için dua ettim," dedi. "Çünkü ölüyü diri yapan
Mevla'nın kötüyü de iyi yapabileceğini biliyorum. Kötü ve ölü bir düşmanım olacağına, iyi ve
diri bir dostum olsun istedim."
İhsan Oktay Anar, Suskunlar

"Kin şeytanın kahkahasıdır."
İhsan Oktay Anar, Suskunlar
"Seni öldürmeye gelen, sende hayat bulsun."
Sezai Karakoç
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"Düşüncelerim için ölmeyi göze almam, çünkü yanılıyor olabilirim."
Bertrand Russell
"Düşün ki her an ben değişiyorum, her an sen değişiyorsun, buna rağmen birbirimizi nasıl
tanıyabiliyoruz?"
Peyami Safa, Bir Tereddüdün Romanı
"Çocuklar boyama kitabı değildir, onları en sevdiğin renge boyayamazsın."
Khaled Hosseini, Uçurtma Avcısı
"Beni anlamalısın. Çünkü ben kitap değilim, çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz,
yaşarken anlaşılmaya mecburum."
Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar
"Bir süre sonra insanlar pek de umurunda olmuyor. Kimseyi değiştirmeye çalışmıyorsun. Kimin
ne düşündüğünü, kimin ne yaptığını umursamıyorsun. Yorulunca kendi kabuğuna çekilip o
küçük dünyanda yalnız yaşamayı öğreniyorsun. Anlık mutluluklar yaşayıp derin hüzünleri tek
başına atlatmayı öğrendiğin vakit kimseye de ihtiyacın olmuyor. Siz buna yalnızlık diyorsunuz
ben ise huzur.."
Dostoyevski, Yeraltından Notlar

"Dünya için başarı, ego övgüsüdür. Benim için değil… Benim için başarı, mutluluktur.
Kimsenin seni tanıyıp tanımaması önemli değil… Başkalarının seni tanıması ya da hiç
bilinmeden, duyulmadan, fark edilmeden yaşamak hiç önemli değildir… Eğer mutluysan,
başarılı olmuşsun demektir."
Osho
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“Başbaşa çay elele yürümek derken
Boğaz vapurları mı iskele sancak
Telefonda kaybolmak sesini beklerken
İnsan insanı yeniler doğrudur ancak
Sevmek için geç ölmek için erken”
Attila İlhan
"Memnuniyetsiz insanlar hep mutsuzlukları için başkalarını suçlarlar, özellikle de kendilerine
en yakın insanları."
Lev Nikolayeviç Tolstoy, Bütün Mutluluklar Birbirine Benzer/34

"İnsanın sevdiği bir ev olunca, kendisine mahsus bir hayatı da olur."
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
"Ama zaman çok açgözlü bir şey, bazen bütün ayrıntıları çalıyor kendine saklıyor."
Khaled Hosseini, Uçurtma Avcısı
"Nihai bir bilgi imkansızdır. Çünkü duyularımız bizi aldatır. Etrafımızı kuşatan şeylerle
aramızdaki yegane bağ zekamızın ürünü olan düşüncelerimizdir."
Vladimir Bartol, Fedailerin Kalesi Alamut
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"İnsanlar rahat yaşamak için çalışıyorlar, ama rahat değiller."
İvan Gonçarov, Oblomov
"Nefretin gözü kördür, hırs da baldan tatlıdır. İntikam arayan, zehri kendisi de içme tehlikesi
ile karşı karşıyadır."
Alexandre Dumas, Monte Kristo Kontu
"Düşünceler insanın canını acıtmıyor; biraz sersemletiyor o kadar. Şiddet değil, süreklilik
insanı yıkıyor."
Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar/447

"Öyleyse dostum, çocukları eğitirken zor kullanma, oyunla eğit onları. Böylece her birinin
doğuştan gelen yeteneklerini daha iyi anlayabilirsin."
Platon, Devlet/296
"İnandığı şeyi yapan insanların enerjileri asla tükenmez."
Johann Wolfgang Von Goethe
"Özel bir yeteneğim yok. Sadece tutkuyla meraklıyım."
Albert Einstein
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“Yukarda, Sarıkamış’ta bismillah demeye vakit bulamadan, doksan bin kişilik koca bir orduyu
kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, biraz aşağıda, Kutul-Amare’de İngilizleri bozup çevirip
generaller esir almış, biraz daha beride Tih Çölü’nü aşıp Süveyş Kanalı’na sarılmayı
başarmıştı.
Üç yıl önce dört küçük Balkan devletine utanılacak bir kolaylıkla yenilen ordusu aylardır,
Çanakkale Boğazı’nı yedi düvelin en korkunç silahlarına karşı arslanlar gibi savunuyordu.”
Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları/11
"Tenha çöllerde Türklerin harbini görmeyenler Türklerin kahraman olduğunu nasıl
anlayabilir?..
Irak, Çanakkale, Kafkasya, Galiçya ve Romanya cephelerinde her mevsime, her düşmana ve
her iklime karşı harp eden bu cesur adamlar Herkül’ün on iki imtihanını verdiler."
Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı

"...Ne tuhaf bir dünya.
Kimsenin işine karışmıyorum.
Kimseyi incitmiyorum ve
her an kendimleyim, böyle olunca herkes beni
kurcalıyor…"
Furuğ Ferruhzad
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"Okumanın yerini seyretmenin, kitapların yerini ekranların alması gibi; ölümsüzlüğün yerini
de kötü ün almıştır.
"Görünürde olmak" birey olmanın yoludur; belki de biri olmanın tek yolu. "Herkes" der
Debray, gizliden gizliye var olmadığından korkar; çünkü başkaları onun var olma hakkının
farkına varmadığı sürece aslında o yoktur. İnsan başkalarının ondan söz ettiği -onu yücelttiği,
eleştirdiği, alaya aldığı, ona iftira ettiği, onun sözlerini yinelediği- sürece vardır. Başkalarını
konuşturan ise medyadır.
Medya modayı, son moda konuları, son moda senaryoları, yaratır ve oyuncuları bu senaryodaki
satırlara uydurur. Oyuncu seçiminde önemli olan "doğruluk değeri" değil, "gösteri değeridir".
Entelektüel artık fikirlerinin adil olup olmaması ile değil, müdahalelerinin yankısıyla
yargılanıyor."
Zygmunt Bauman, Ölümlülük Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri

"İyi bir dünyada yaşadığını düşünenler bu dünyayı aynen korumak, hayal kırıklığına uğramış
kişilerse bu dünyayı temelden değiştirmek isterler."
Eric Hoffer, Kesin İnançlılar
"Bizim yapacağımız ilk iş Batı'nın aşığı değil insan ruhunun aşığı olacak bir zümre
yetiştirmektir."
Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet
"İslâm dünyası bir şaşkınlık içinde sarhoştur. Kur'ân'ı çok okuyor ve az düşünüyoruz."
Nurettin Topçu, Yarınki Türkiye
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"Yeryüzü günahkârların vatanıdır, günahsız olanlar dünyaya hiç gelmeyenlerdir."
Nurettin Topçu, Varolmak
"Yaptığım seçimler başkalarını tutsak ediyorsa ben o özgürlüğü seçemem."
Irvin D. Yalom, Nietzsche Ağladığında
"İnsan kendi saadet halinden yalnız kendisi haberdar olmasıyla kanaat etmez. Herkesi dahi
haberdar etmek ister."
Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi

"Gözlerime bakıp da yapılan sahte bir gülücük yerine, yüzüme karşı gösterilen gerçek bir
nefreti tercih ederim."
Anton Çehov
"Seven insan ayrılığa ve ölüme şüpheden ve ihanetten daha iyi katlanır."
Andre Maurois, İklimler
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"Yanılmış olabilirim ama, bana öyle geliyor ki bir insanın karakterini gülüşünden
öğrenebilirsiniz ve eğer daha ilk karşılaşmada bu yabancı size candan bir şekilde gülüyorsa,
hiç kuşkusuz onun iyi bir insan olduğunu söyleyebilirsiniz."
Dostoyevski, Ölüler Evinden Anılar
"Bu gece günceme yazacağım.”
“Neyi?”
“Ateşten eli yanan çocuğun ateşi sevdiğini.”
Oscar Wilde, Dorian Gray'in Portresi
"İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri ama olamadıkları
''kişi''yi anlatırlar."
Yusuf Atılgan, Aylak Adam

"Ruh eşini hâlâ bulamadıysan üzülme. Bu senin eşsiz bir ruhunun olduğunu gösterir."
Gabriel Garcia Marquez
"Serseriliğe, insanlara, toprağa meylim var. Amma gel gör ki bir masa başındayım akşama
kadar..."
Turgut Uyar
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"İnsanlar, birbirinden uzun mesafelerle ayrılmış yıldızlar gibi, kendi hususi boşlukları içinde
dönen, yalnız, hepsi mahrem ve başkalarına kapalı birer dünyadır. Bir yıldız sönünce ondan
uzaktakiler bir şey duymaz."
Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz
"Bazı kapıların bize kapalı görünmesi, önünde değil, arkasında bulunduğumuz içindir."
Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur/253

''Öyle bir şeydir ki bu kibir, insanı kendi elindekiyle değil başkasının sefaletini görerek mutlu
olmaya iter.''
Thomas More, Ütopya/141
"Sevilmek istediğimiz için anlaşılmak isteriz ve sevdiğimiz için de, sevilmek isteriz."
Marcel Proust, Albertine Kayıp/82
"Yolculuk, benliğimizdeki iç dekoru yıkar."
Albert Camus
"Konuşmayı bilenler, hep kısa konuşur."
Dostoyevski, Ecinniler/302
"Dünyayı parayla değil kafamızla değiştireceğimize inanıyorduk."
İnci Aral , Şarkını Söylediğin Zaman/35
"Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum.
O yüzden anlaşamıyoruz."
Charles Bukowski
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"Uğraşmayı bırak artık
dünle ve dünündekilerle.
Bir de hep yanında olanlarla
yarına bakmayı dene."
Cemal Süreya
''Ne bileyim; kan davası yerine aşk davası olsa da, herkes birbirini öldüresiye sevse.''
Özdemir Asaf

"Ayakta ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir."
Ernest Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor?/305
"Akıldan geçen her şey insanoğluna söylenmez evlat, kimi zaman söyleyeceklerini sadece
taşlara söyle."
Hasan Ali Toptaş, Uykuların Doğusu/76
"İnsanları huzursuz eden olaylar değildir, olaylar hakkındaki görüşleridir."
Arthur Schopenhauer, Hayatın Anlamı/23
"İnsan sadece yalnız olabildiği sürece, bütünüyle kendisi olur: Demek ki, yalnızlığı sevmeyen
özgürlüğü de sevmez; çünkü insan ancak yalnız olduğunda özgürdür."
Arthur Schopenhauer, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
"Her gerçek her kulağa göre değildir."
Umberto Eco, Gülün Adı
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"Oysa kendini yönetebilmek başka bir şeyi yönetmek kadar kolay olmuyor. T.S. Eliot'ın dediği
gibi ''Bu dünyada verilen zararların yarısı kendini önemli hissetmek isteyen insanların
eseridir."
Engin Geçtan, Zamane/44
"Ve sordular:
"Neresi daha karanlık bu âlemin?"
Ve ben cevap verdim:
"Sevginin olmadığı her yer."
Farid Farjad
“Hayat, tabii ki bir oyundur, evladım. Hayat, kurallara göre oynanması gereken bir oyundur.”
J. D. Salinger, Çavdar Tarlasında Çocuklar

"Denize atılmakla tehdit edilen bir balık korkar mı hiç ?"
Amin Maalouf, Semerkant/149
"Önemli olan kötülüğü bir iyilikle beraber ortadan kaldırmaktır. O zaman insanlık denilen şey
kafasını kaldırır. O zaman insanlık denilen şey kafasını kaldırır: "Durun bakalım," der, "Biz de
varız."
Sait Faik Abasıyanık, Kayıp Aranıyor/15
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"Kimse gecenin yolunu yürümeden şafağa ulaşamaz."
Halil Cibran, Kum ve Köpük
"Bir insanın gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir insan olabilmektir."
Doğan Cüceloğlu
"Uyuyor numarası yapanları uyandıramazsınız."
İsmet Özel

"Hiç kimse yerinde saymaz; ya felaketine ya saadetine doğru yürür."
İsmet Özel
"Bedevi bir kadına bir gün en çok hangi çocuğunu sevdiğini sormuşlar. Kadın şöyle yanıt
vermiş: Hasta olanı iyileşene kadar, en küçüğünü büyüyene kadar, yolda olanı da eve dönene
kadar."
Amin Maalouf, Afrikalı Leo/182
"Onurlu bir adam, susuzluğunu giderdiği kuyuya taş atmaz."
Amin Maalouf, Yolların Başlangıcı
"Yalnızca büyüyüp, otoriteye bağımlı ve otoriteden korkan çocuklar olmaya bir son verirsek
kendi varlığımız üzerine düşünmeye cesaret edebiliriz..."
Erich Fromm
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"Başarı, itibar, para, güç.. hemen hemen tüm enerjimizi bunları nasıl gerçekleştireceğimizi
öğrenmeye harcarız. Sevmeyi öğrenmeye ise verecek hiç bir şeyimiz kalmaz."
Erich Fromm, Sevme Sanatı/10
"Kendini değerli hissedebilmek için birine gereksinim duyan bir pozisyona girerseniz, etrafa
şöyle diyor olursunuz: ´´Beni sahiplen´ Benim doğuştan gelen bir değerim yok ! kendime
dayanamıyorum.´´ Çok az alıcı bulacaksınız!"
David Burns, İyi Hissetmek/308
"Korkularınızın kaynağını öğrenmek, sizin için altın bir fırsat olabilir. Korkularınızdan kaçmak
yerine, sağlam durun ve korktuğunuz şeyle yüzleşin."
David Burns, İyi Hissetmek/355

"Bir aslan bir koyunu yerse bu haksızlık mıdır? Koyun açısından bu durum adil değildir; hiçbir
tahrik olmaksızın gaddarca ve kasten öldürülmüştür.Aslan açısından bakıldıgında ise bu durum
adildir.Aslan açtır ve bu günlük yiyeceği hak ettiğini düşünmektedir.Kim haklı? Bu sorunun
mutlak ve evrensel bir yanıtı yok; çünkü, bu sorunu çözmek için gereken "mutlak bir haklılık"
yok.'
David Burns, İyi Hissetmek
"İnsan güçlü olmadığı zaman akıllı olmak zorundadır."
Emile Zola, Germinal/62
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"İnsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur, ama onlara neler hissettirdiğinizi asla
unutmaz."
Maya Angelou
"Ama sizin dünya dediğiniz yer bu evrende küçücük bir nokta. İnsanoğlu da minicik, umarsız!
Ne kadar zamandır var ki? Milyonlarca yıl kimse yaşamadı dünyada."
George Orwell, 1984

"İnce Memed ağayı öldürmeye gittiğinde, "Beni öldürmen neye yarar, bir ağa gider, yerine
başka biri gelir" demişti. "Olsun" diye karşılık vermişti İnce Memed, "benim yerime de başka
bir İnce Memed gelir."
"İnsanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri, işte oraya değmemeli."
"Dünya parayla alınır, yürek alınmaz."
Yaşar Kemal, İnce Memed 1
"Zincirlerin en ağırı altın zincirlerdir."
Honore De Balzac, Goriot Baba
"- Gözden ırak, gönülden de ırak olur mu efendimiz?
- Hayır Olric. Yüreğinde bir yer açıp oraya oturttuğun her kimse, seninle birlikte gider her
yere."
Oğuz Atay, Tutunamayanlar
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"Fakat onurlandırılmak istemiyorum ben. Lider olmayı arzulamıyorum. Ben sadece öğrenmek
istediğim şeyleri onlarla paylaşmak, ufkumuzun hiç de dar olmadığını göstermek istiyorum."
Richard Bach, Martı Jonathan Livingston
"Kanatlarınızı yere bağlayan, korkular, kuşkular ve kaygılardı."
Richard Bach, Martı Jonathan Livingston

"Gözünle gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi sınırlıdır. Anlayarak bakmaya,
gördüklerinin özeline geçmeye çalış."
Richard Bach, Martı Jonathan Livingston
"Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın."
Anton Çehov
"Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum."
Mevlana
"Oliver Twist yayımlandığı zaman çocuklara sokaklarda daha fazla sadaka verilmeğe
başlanmıştır; hükümet düşkünler evlerini düzeltmiş ve özel okullar denetlenmiştir. Dickens'ın
sayesinde İngiltere'de merhamet ve iyilik daha çok artmış ve birçok zavallı insanın kaderi daha
yumuşak bir hal almıştır."
Stefan Zweig, Üç Büyük Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski/98
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"Toplum, suçu önlemek için harekete geçmiyorsa, insanlar da doğru olduğunu sandıkları her
şeyi yapmaya hak kazanırlar."
Paulo Coelho, Kazanan Yalnızdır/140
"Ölümden değil, ölmekten korkuyorum asıl! Ama sonu ne? Hiç. Herkes ölecek. Biliyorum ama
gene de ölüm kötü şey. Ama lazım. Doğanlar hiç ölmese... İnsanlar birbirlerini mi yerlerdi?"
"Sanki yemiyorlar mı?"
"Yiyorlar, doğru."
Orhan Kemal, Çamaşırcının Kızı/111

"Kadın kalbi mezar gibidir; giren dışarı çıkamaz.
Erkek kalbi bakkal gibidir; giren çıkanın hesabı olmaz."
Virginia Woolf
"Üzülme!
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Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir."
Mevlana
"Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden
korkmuş Allah'tan korkmamışsın."
Mevlana
"Bana yalan söylediğin için değil, sana artık inanmadığım için sarsıldım!.."
Friedrich Wilhelm Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde/96
"Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır."
Soren Kierkegaard

"Herkes kendi yolunu izler. Kiraz vermiyor diye incir ağacını hiç azarladığın oldu mu? Öyleyse
sus."
Zorba filmi (1964)
"Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış sayılır: boş yere kederlenense kendi
kendini soyar."
William Shakespeare, Othello
"İyi insan, bırak kendine acımayı ve yaşadığın dünyadan sızlanmayı! Sen; zalimler arasında
yer almayı seçmediğin için, zaten mükâfatını almış değil misin?"
Kemal Sayar, Her Şeyin Bir Anlamı Var/85
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"Korkma, insanı ölümden eceli korur."
İbn Arabî
"Bazı adamlar vardır, o adamlar... öbür dünyayla o kadar meşguldürler ki bu dünyada
yaşamayı hiç bilmezler..."
Harper Lee, Bülbülü Öldürmek
"Sevgi avuç avuç dilenilebilir, para pulla satın alınabilir, armağan olarak sunulabilir sana,
sokakta bulunabilir; ama haydutlukla ele geçirilemez."
Hermann Hesse, Siddhartha/62

“Yalnızca bizi ısıran ve bizi sokan kitapları okumalıyız, içimizdeki donmuş denizi kıran balta
olmalı onlar.”
Franz Kafka
"Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez."
Albert Camus
"Biz düşmanlarımızı yok etmek için uğraşmayız, onları değiştiririz. Bilmem, anlatabiliyor
muyum ?"
George Orwell, 1984
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"Kendinizi buraya kapatabilirsiniz, ama dünyayı sonsuza dek dışarıya hapsedemezsiniz."
J. R. R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi
"Kederler, düşüncelere dönüştükleri anda bize acı çektirme güçlerini yitirirler."
Marcel Proust
"Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yitirecek bir şeyi yoktur artık. Ve bir kez
kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar."
Stefan Zweig, Olağanüstü Bir Gece
"Bastığın yerin iki ayağının kapladığından daha büyük olamayacağını anlamaktır mutluluk."
Franz Kafka, Aforizmalar

"İnsanların en zayıf tarafları, sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan
inanmak hususundaki hayret verici teyammülleridir. (eğilimleridir) Dünyadaki yalancı
peygamberleri yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre, işte bu bilmeden inanmak için çırpınan
kalabalıktır."
Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan
"Avâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâkî kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş
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Bâkî
"Bir dil-rübâya düştü gönül mübtelâsı çok
Aşkın safâsı yok değil ammâ cefâsı çok"
Günümüz Diliyle:
Bir gönül kapan güzele düştü gönül, müptelası çok
Aşkın şenliği ve zevki yok değil ama acısı çok
Şeyhülislâm Yahyâ

"Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayın der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayın der"
Günümüz Diliyle:
Gör yobazı ki doğru yolu gösteren olayım der
Dün okula vardı bugün üstat olayım der
Bağdatlı Ruhî
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Gamzelendi gönül yine devası âhtır
Gönlü mahzûn olanın dostu Allâh'tır
Şems-i Tebrizî

"Aslında yaptığım, KENDİME ÖĞRETMEKTİ. Yayın yapmak umurumda bile değildi. Ama
gerçekten de çok şey keşfettim. Herkesin bunları bildiğini sanırdım o zamanlar. Ben de kendi
kendime öğrenmeye çalışıyordum. Böylece daha önce bilinmeyen birçok şey, bunun yanında da
tam bilinmeyen birkaç şey öğrenebildim. Sonradan kontrol ederdim. İnsanların daha sonraları
basit olarak nitelendirdikleri şeyleri bazen daha önce farkederdim. Ama salım mesele, kendi
kendime öğreniyor olmamdı."
Michelle Feynman, Güzel Dediniz Bay Feynman-Bir Dâhiden Alıntılar
"Yalnızlığın en kötüsü, entelektüel yalnızlıktır. Cahillerin ortasında kalmış bir aydın için,
cehennem rahatlatıcı bir hayaldir."
Richard Feynman
"Bir kuşun adını dünyadaki tüm dillerde bilebilirsiniz. Ancak tüm bu çabanın sonunda bu kuş
hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor olacaksınız. Öyleyse kuşa bakalım ve ne yaptığını
görelim. İşe yarayacak olan budur. Ben, bir şeyin adını bilmek ile bir şey bilmek arasındaki
farkı erken yaşta öğrendim."
Richard Feynman
"Birşeye sahip olmak değil lâyık olmak önemlidir.'
Eric Fromm
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"Bir insan bazı alışkanlıklardan vazgeçebilir, bazı inançlarını değiştirebilir, hatta hiçbir köklü
alışkanlığa sahip olmayacak kadar genç ise önüne serilen herşeyi benimseyebilir. Fakat kırk
yaşında, elli yaşında artık şahsiyeti tam teşekkül etmiş bir kimseye, o güne kadar sahip
olduklarının tamamını değiştirmesini teklif ederseniz, bu onun için intihar demek olur. Çünkü
teklif edilen değişmeleri kabul ettiği takdirde ortada artık başka bir insan vardır, eski şahsiyet
ölmüştür. Üstelik böyle bir değişme sadece manevi bakımdan değil, maddeten de ölüm
manasına gelir, kırk yaşından sonra tekrar bebeklik hayatına dönmeye kalkan insan, eğer bu
çılgınlıktan birkaç gün içinde vazgeçmezse, mutlak surette ölür."
Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik/5
"Herkes birbirinden uzaklaşıyor, saklayabildiğince şeyi de kendine saklıyor. Sonunda
insanlardan kaçmaya başlıyor kişi.
Kendi başına para biriktirirken şöyle düşünüyor: “Şimdi ne güçlüyüm! Hiçbir şeyden korkum
yok artık!”

Oysa ne denli zengin olursa, onu yok edecek güçsüzlüğün içine o denli gömüldüğünü bilmez
çılgın. Çünkü tek kendine güvenmeye alışmıştır. Toplumdan kopmuş, ruhuna, insanların
yardımına inanmamayı, insanlardan bir şeyler beklememeyi öğretmiştir. Paralarının, onların
ona verdiği hakların kaybolmasından korkar yalnızca.
Çağımızda insanlar gülünç bir inatla, kişiliğin gerçek güvenliğinin, yalnız başına çalışmakta
değil, tüm insanlığın beraberliğinde olduğunu anlamamakta diretiyorlar."
Dostoyevskyi, Karamazov Kardeşler
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İster ana dili ister ikinci dil olsun, bir dili nasıl öğrendiğimizin bilincinde olduğumuz noktalar
varsa da aşağıdaki alıntıya göre beyin bizim bilincimizin algılayamayacağı nice işlemleri kendi
kendine gerçekleştiriyor.
"Bilinciniz kendisine istediği kadar pay çıkarsın, beyninizde tıkırdayıp giden karar verme
süreçlerinin çoğunda ikinci planda kalması sizin hayrınızadır sonuçta. Ayrıntılara karışmaya
kalktığında olan biteni kavrayamadığından işlemlerin verimi düşer. Parmaklarınızın piyano
klavyesi üzerinde nereye zıpladığına kafa yormaya başladığınızda, parçayı çalamaz hale
gelirsiniz."
David Eagleman, Incognito - Beynin Gizli Hayatı/8

"İlgilendiğim bir hastanın, beyninin ön tarafındaki kan dolaşımında bir tromboz* meydana
gelerek, beyninin görsel bölümlerinin anında haraplanmasına sebep oldu.
Bundan dolayı bu hasta tümüyle görmez oldu ama bunu bilmiyordu. Görmediği belliydi ama
hiçbir şikâyeti yoktu. Testler ve araştırmalar bize bu hastanın sadece kortikal olarak kör
olmakla kalmayıp, tüm görsel imgeleri ve anıları da tamamıyla kaybettiğini hiç şüpheye yer
bırakmayacak şekilde gösterdi. Bütün bunlara rağmen onda bir kayıp hissi yoktu.
Aslında görme kavramını, düşüncesini kaybetmişti. Sadece bir şeyi görsel olarak tarif
edememekle kalmıyor, görmek, ışık gibi kelimeleri kullandığımda da şaşkına dönüyordu.
Temelde, görmeyen bir varlık haline gelmişti. Görmeyle ilgili imgelerin kaybolması sayesinde
tüm hayatı sonuç olarak çalınmıştı. Felcin ardından tüm görsel hayatı bir daha geri
getirilemeyecek biçimde silinmişti."
Oliver Sacks, Karısını Şapka Sanan Adam
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"Bayan S., altmışlı yaşlarında, zeki bir kadındır. Sağ hemisferinin arka ve iç bölümlerini
etkileyen ağır bir inme geçirmiştir...
Bedeniyle ve dış dünyayla ilgili 'sol' kavramını tamamıyla kaybetmiştir. Bazen porsiyonlarının
çok az olduğundan yakınır. Çünkü tabağının sadece sağ tarafında olanları yer. Tabağın bir de
sol tarafı olduğunu fark etmez. Bazen yüzünün sağ tarafına makyaj yapar, ruj sürer, bu arada
sol tarafı ihmal eder.
Bu durumu tedavi etmek neredeyse imkânsızdır. Çünkü bu durumda olan bir kişinin dikkati
diğer tarafa çekilemez. Üstelik kişi, durumunda bir yanlışlık olduğunu da fark etmez. Konuyu,
düşünce düzeyinde anlayabilir ve güler ama doğrudan bilmesi imkânsızdır."
Oliver Sacks, Karısını Şapka Sanan Adam
"Eylemler hayatın ilk trajedileridir; sözcüklerse ikinci.Sözcükler daha beterdir muhtemelen.
İnsafsızdır çünkü onlar."
Oscar Wilde, Hep Bir Şeyi Unutmuş Gibi
"Biz evvela kelimeleri öğreniriz. Sonra yaşadıkça teker teker mânalarını."
Ahmet Hamdi Tanpınar

"Gitmek fiilinin altını, çift çizgiyle en güzel trenler çizermiş."
Hasan Ali Toptaş, Ölü Zaman Gezginleri
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"‘Sizce ‘yaşantı’ kelimesi doğru mudur?’ Sorusuna gene kendisi karşılık verdi: ’ Değildir.
Çünkü yaşantı müspet bir kavramdır. Halbuki 'ntı’ son eki, küçültme anlamı taşır, olumsuz
kelimeleri türetmekte kullanılır: bulantı, çöküntü, sıkıntı, kuruntu, üzüntü, kırıntı, serpinti
gibi.'"
Oğuz Atay, Bir Bilim Adamının Romanı
"Bütün Batılılara 'gavur' diyoruz; halbuki Farsçadan aldığımız bu kelime 'ateşe tapan'
demektir. Şu Avrupalılara, haklı da olsa, ne kadar kızılırsa kızılsın, onların ateşe taptıklarını
ileri sürebilir miyiz?"
Oğuz Atay, Bir Bilim Adamının Romanı/167
"Eskiden cankurtaran denirdi, ambulans demek yeni âdet oldu. Cankurtaran ne güzel sözcüktü
oysa."
Ayfer Tunç, Yeşil Peri Gecesi
"İnce Memed ağayı öldürmeye gittiğinde, "Beni öldürmen neye yarar, bir ağa gider, yerine
başka biri gelir" demişti. "Olsun" diye karşılık vermişti İnce Memed, "benim yerime de başka
bir İnce Memed gelir."
"İnsanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri, işte oraya değmemeli."
"Dünya parayla alınır, yürek alınmaz."
Yaşar Kemal, İnce Memed 1
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"Etrafımıza saçtığımız kelimeler oranında ölürüz. Konuşanların sırrı yoktur. Ve hepimiz
konuşuruz. Kendimize ihanet eder, kalbimizi teşhir ederiz; her birimiz dile gelmezliğin
celladıyızdır; her birimiz sırları, en başta da kendi sırlarımızı yok etmek için yırtınırız."
Emil Michel Cioran, Çürümenin Kitabı
"Kelimeler olmadan yaşadıkları için mi hayvanlar daha az korkuyor ?"
Elias Canetti, Hayvanlar Üzerine
"Hem sevoor, hem korkoor. Kıyak dalga. Seven korkmaz!"
Orhan Kemal, Oyuncu Kadın/139
“Neden kelimelerim böyle kanatlı gibi, sanki onlarla ne istersem yapabilecekmişim gibi özgür
hissediyorum kendimi.”
Virginia Woolf, Bir Yazarın Günlüğü/119
"Çünkü kim ne derse desin sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirecek güce sahiptir."
N. H. Kleinbaum, Ölü Ozanlar Derneği
"Çoğu Sami dilinde Havva'nın karşılığı olan "Eve" yılan, hatta "dişi yılan" demektir."
Yuval Noah Harari, Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi
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"Amazon, Kindle gibi cihazlar kullanan okurlar sayesinde veri toplayabiliyor. Örneğin kitabın
hangi kısımlarını hızlı, hangi kısımlarını yavaş okuduğunuzu, hangi bölümde ara verdiğinizi,
hangi cümlede kitabı bir daha elinize almamak üzere bıraktığınızı takip edebiliyor (yazara o
kısmı yeniden yazmasını da söylese bari.) Eğer Kindle yüz tanıma sistemleri ve biyometrik
algılayıcılarla yeniden güncellenirse hangi cümlenin kalbinizi hızlandırıp tansiyonunuzu
yükselttiğini, nerede güldüğünüzü, üzüldüğünüzü ya da öfkelendiğinizi bilebilir. Yakın
gelecekte siz kitap okurken kitaplar da sizi okuyabilir."
Yuval Noah Harari, Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi
"Adın ne değeri var? Şu gülün adı değişse bile kokmaz mı aynı güzellikte?"
William Shakespeare, Romeo ve Juliet
"Türkçe hocasına göre, çoğul konuşanlar alçakgönüllü olurmuş."
Oğuz Atay, Oyunlarla Yaşayanlar
"Atticus bana sıfatları kaldırırsan geriye gerçekler kalır demişti."
Harper Lee, Bülbülü Öldürmek
"Kelimeler, eski yaraları deşer."
,J. R. R. Tolkien, Bitmemiş Öyküler
"Kelimeler, albayım, bazı anlamlara gelmiyor."Kelimeler, albayım, hangi anlama geliyor?"
"Efendim?" "KELİMELER! Albayım. Hangi anlamda kullanıyoruz onları?" "Hangi kelimeler
Hikmet?" Sizi neden yanımda dolaştırıyorum bilmem ki?
Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar
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1. Organizmalar birer algoritmadan, yaşam da veri işlemeden mi ibarettir ?
2. Zekâ mı daha değerlidir yoksa bilinç mi ?
3. Bilinci olmayan ama yüksek zekalı algoritmalar bizi bizden daha iyi bilecek duruma
geldiğinde toplum, siyaset ve gündelik hayat ne olacak, neye benzeyecek ?

Yuval Noah, Harari, Homo Deus
Her cevâb-ı nâ-savâbı bir azâb-ı rûh olur
Yanına takılma türkî bilmez ahıryânı ko
Bugünkü Türkçe ile:
Her yanlış ve yersiz cevabı ruh için bir azaptır. Türkçe bilmez budalanın, ahmağın yanına
varma.
"Türkçe bilmez" deyimi 'ne söylediği anlaşılmayan, söyleneni de anlamayan" manâsınadır ki,
bugün de kullanıyoruz.
Mehmed Çavuşoğlu,Yahya Bey ve Divanından Örnekler
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"İngilizce profesörleri bana gelip de üniversiteye giren öğrencilerin, bunca yıllık çalışmanın
üzerine hâlâ 'FRIEND' sözcüğünü doğru yazamadıklarından şikâyet ettiklerinde, ben de onlara
'friend'in yazılışında bir sorun olması gerektiğini söylerim.
Michelle Feynman, Güzel Dediniz Bay Feynman-Bir Dâhiden Alıntılar
"Aslında yaptığım, KENDİME ÖĞRETMEKTİ. Yayın yapmak umurumda bile değildi. Ama
gerçekten de çok şey keşfettim. Herkesin bunları bildiğini sanırdım o zamanlar. Ben de kendi
kendime öğrenmeye çalışıyordum. Böylece daha önce bilinmeyen birçok şey, bunun yanında da
tam bilinmeyen birkaç şey öğrenebildim. Sonradan kontrol ederdim. İnsanların daha sonraları
basit olarak nitelendirdikleri şeyleri bazen daha önce farkederdim. Ama salım mesele, kendi
kendime öğreniyor olmamdı."
Michelle Feynman, Güzel Dediniz Bay Feynman-Bir Dâhiden Alıntılar
[Eski lise hocalarından birine:] Çok önemsediğimi hatırladığım başka bir şey de, beni dersten
sonra yanınıza çağırıp "Sınıfta çok fazla gürültü yapıyorsun," demenizdi. Ardından nedenini
anladığınızı, sorunun dersin fazla sıkıcı gelmesinden kaynaklandığını söylediniz.
Sonra da arkanızdaki bir kitabı çekip çıkardınız ve şöyle söylediniz bana:
"Al, sen bunu oku en iyisi. Kitapla birlikte sınıfın arka tarafına git, ders boyunca otur ve buna
çalış. İçindeki her şeyi öğrendiğinde yeniden konuşmaya başlayabilirsin."
Böylece fizik dersinde, olup bitenlere kulak kabartmak yerine tek yaptığım, sınıfın arkasında
Woods'un 'İleri Kalkülüs' kitabını çalışmak oldu. Gama fonksiyonlarını, eliptik fonksiyonları
ve sonradan ustası olduğum integral işlemiyle difransiyel denklem çözmeyi işte bu sırada
öğrendim."
Michelle Feynman, Güzel Dediniz Bay Feynman-Bir Dâhiden Alıntılar
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"Bir kuşun adını dünyadaki tüm dillerde bilebilirsiniz. Ancak tüm bu çabanın sonunda bu kuş
hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor olacaksınız. Öyleyse kuşa bakalım ve ne yaptığını
görelim. İşe yarayacak olan budur. Ben, bir şeyin adını bilmek ile bir şey bilmek arasındaki
farkı erken yaşta öğrendim."
Richard Feynman
"İnsanların en zayıf tarafları, sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan
inanmak hususundaki hayret verici teyammülleridir. Dünyadaki yalancı peygamberleri
yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre, işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalabalıktır."
Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan
"...sanatların güdük kaldığı devirler, ahlak için karanlık istikbal hazırlar. Memleketimizdeki
ahlak zaafının bir sebebi de, sanat hayatının yokluğunda aranmalıdır."
Nurettin Topçu - İrade Davamız
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"Maske takmak, insana bir yüktür. Hem taşıyana, hem anlamaya çalışana!..."
Dostoyevski, Öteki romanından
"İnsanın kötülüğe sapmış bir varlık olduğunu kavraması ve içinde suçlu bir yürek taşıması,
dünyada tüm mahkemelerin verebilecekleri cezalardan çok daha şiddetli bir cezadır! diye
bağırdı. Yalnız bu kadar da değil: adalet cihazının verebileceği ceza, daha doğrusu bu dünyada
verilebilecek tüm cezalar, insanın kendi kendine, kendi vicdanının verebileceği cezanın yanında
hafif bile olur. Hatta adaletin ceza vermesi böyle zamanlarda suçlunun vicdanı için zorunlu bir
şeydir. Onu umutsuzluktan kurtaracak bir şeydir."
Dostoyevski, Karamazov Kardeşler
"Dünyanın değişebilmesi için önce insanların değişmesi gerekir.
Herkes birbirinin gerçek kardeşi olmadığı sürece insanların kardeşliğinden söz edilemez.
Kişioğlunun yaratılışı, hakkına razı olmaya bırakmaz onu hiçbir zaman. Bu yüzden herkes
kendine verileni az bulup homurdanacaktır her zaman. Başkalarını çekemeyecek, onları yok
etmeye çalışacaktır.
Bunun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorsunuz. Gerçekleşecek ama önce kişioğlunun
yalnızlaşma çağının sona ermesi gerekmektedir.” –“Hangi yalnızlaşmadan söz ediyorsunuz?”
diye sordum. “Şimdi, özellikle bu son günlerde giderek her yerde yaygınlaşan yalnızlaşmadan.
Henüz tam başlamadı, zamanı gelmedi... çünkü şimdi herkes kişiliğini tam olgunluğa erdirmek,
hayatı tanımak çabasındadır.
Ne var ki olgunlaşacağız derken evrende yapayalnız olduklarını gördükleri için, bu çabaları
kendi kendilerini yok etmekle sonuçlanır. Çünkü günümüzde herkes kopmuştur toplumdan,
kendi kabuğuna çekilmiştir.
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Herkes birbirinden uzaklaşıyor, saklayabildiğince şeyi de kendine saklıyor. Sonunda
insanlardan kaçmaya başlıyor kişi.
Kendi başına para biriktirirken şöyle düşünüyor: “Şimdi ne güçlüyüm! Hiçbir şeyden korkum
yok artık!”
Oysa ne denli zengin olursa, onu yok edecek güçsüzlüğün içine o denli gömüldüğünü bilmez
çılgın. Çünkü tek kendine güvenmeye alışmıştır. Toplumdan kopmuş, ruhuna, insanların
yardımına inanmamayı, insanlardan bir şeyler beklememeyi öğretmiştir. Paralarının, onların
ona verdiği hakların kaybolmasından korkar yalnızca.
Çağımızda insanlar gülünç bir inatla, kişiliğin gerçek güvenliğinin, yalnız başına çalışmakta
değil, tüm insanlığın beraberliğinde olduğunu anlamamakta diretiyorlar.
Ama hiç kuşku yok ki, bir gün gelecek, bu ürkünç yalnızlık da sona erecek, insanlar
birbirlerinden kopmalarının anlamsızlığını bir anda anlayacaklar. Bunca zaman karanlıkta
nasıl oturduklarına, ışığı göremediklerine şaşacaklar."
Dostoyevski, Karamazov Kardeşler
"- Ne çok şey biliyorlar bu insanlar Olric.
- Herkes işine geleni biliyor efendimiz."
Oğuz Atay, Tutunamayanlar

"Günlük siyasetle ilgili bir şey söylemek istemiyorum çünkü ben siyasetin üzerindeyim, bilim
adamıyım. Kehanette bulunmaya girişmem. Yanlış yerlere çekilebilir. Ama bir sosyal tarihçi
olarak durumu görüyorum."
Halil İnalcık
34

"Bilim uzun ve çetin bir yoldur çocuklar. Bilimi yarı yolda bırakmayın, olur mu çocuklar ?
Oppenheimer gibi hissediyorsanız, bırakın yüksek binaları başkası yapsın, büyük barajlarda
başkası çalışsın. Bazılarına çok uzaklardan bile görünen yüksek yapılar kurmak çekici
gelecektir.
Bırakınız bu işleri öyleleri yapsın. Bazıları da insanları çalıştırmak, büyük teşebbüsleri idare
etmek ihtirası ile yanarak kuvvetli olmak isteyeceklerdir. Bırakınız parayla da onlar uğraşsın.
Sizin kuvvetli olmak gibi bir derdiniz yoksa, siz de Leonardo Da Vinci gibi ' Kuvvet nedir ? '
diye merak ediyorsanız buyrun sizleri Mekanik kürsüsüne beklerim.
Çünkü bazılarına göre ' Kuvvet ' para ile organizasyonun çarpımına eşittir; bize göre de kuvvet
ivme ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklüktür. Bu iki formülü birbiriyle karıştırmayın olur mu
çocuklar?
KÜRSÜ İLE TİCARETHANEYİ birbirine karıştırmayın olur mu çocuklar? "
Oğuz Atay, Bir Bilim Adamının Romanı, s. 216
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"Kelimeler insana bir başkasının yaşamına girme izni verirler."
Irvin Yalom, Aşkın Celladı
"Kimine göre, yalnızlık, hasta kişinin kaçışıdır; kimine göre de, hasta kişilerden kaçıştır."

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt
"İnsanlara gerçeği anlatmak isterseniz gülmelerini sağlayın, yoksa sizi öldürürler!"

Oscar Wilde
"Özgürlük, insanlara duymak istemedikleri şeyleri söylemektir."
George Orwell

"Bizim hareketimiz, mesuliyet hareketidir: Davamız hayata uymak değil, hayatımızı Hakk'a
uydurmaktır."
"Durduğumuz noktada inançlarımızın eskidiğini, yabancılaştığını hiç tecrübe etmediniz mi? En
acı kayıp budur: Gerilemiş ruhların mütemadiyen tavizler vererek hayatla, zaruretle
uyuşmaları."

Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer
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"Yaşamı daraltan, onu herkesle paylaşmaktır.''
Andre Maurois, İklimler

"Seven insan ayrılığa ve ölüme şüpheden ve ihanetten daha iyi katlanır."
Andre Maurois, İklimler
“İnsanın düşünenleri olmalı;
merak edenleri,
hesapsız kitapsız değer verenleri,
uzakta olunca özleyenleri,
sesini duyunca sevinenleri olmalı...”
Melih Cevdet Anday
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