Başarı sadece kazanmak mıdır? Yoksa başarı ilham vermek
midir? Benim için ilham vermektir. Eğer ilham veremiyorsa
o başarı değil sadece kazanmaktır.
Bu gün 21 yaşında İstanbul’u fetheden bir genç herkese
ilham vermektedir. Fatih denildiğinde tüm dünyada onun adı
ilk sırada hatırlanmaktadır.
Yine Steve Jobs bugün teknoloji denilence ilk ala gelen
mucittir. Ve insanlık için gerçekleştirdiği büyük teknolojik
devrim yüzyıllar boyunca unutulmayacaktır.
Hz. Muhammed 63 yıllık kısa ömründe dünyayı etkilemek
nadir insanlardandır. Tek başına çıktığı dünyayı daha güzel
bir yer haline getirme yolculuğu bugün milyarlarca insan
tarafından takip edilmektedir.
Newton hayatı boyunca bilim için ter dökmüştür. Ve bugün
dünyamızdaki her bilimsel gelişmede onun parmak izi
vardır.
Bu insanlar gibi niceleri gelmiş geçmişler ama yaptıklarıyla
ilham olmaya devam etmektedirler. Bu kitabımızda işte bu
ilham veren öyküleri ve sözleri paylaştık sizlerle.
Ve diyoruz ki: Sıra sende…
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DAHA HIZLI KOŞMAK
“Afrika’da her sabah bir aslan uyanır, en yavaş ceylandan
daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa yok olacağını bilir.
Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan
daha hızlı koşması gerektiğini yoksa yok olacağını bilir.
Aslan yada ceylan olmanızın önemi yok. Yeter ki her sabah
kalktığınızda daha hızlı koşmanız gerektiğini bilin.”
***
ONUN İÇİN ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ
Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken, denize
telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu
kişinin, sahile vurmuş denizyıldızlarını denize attığını fark
eder ve ‘Niçin bu denizyıldızlarını denize atıyorsunuz?’ diye
sorar. Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi,
‘yaşamaları için’ yanıtını verince, adam şaşkınlıkla ‘İyi ama
burada binlerce denizyıldızı var. Hepsini atmanıza imkan
yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki?’ der.
Yerden bir denizyıldızını daha alıp denize atan kişi, ‘Bak
onun için çok şey değişti’ karşılığını verir.
***
KOMŞUM SİFTA YAPMADI
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Fatih, fetih öncesinde sık sık yaptığı üzere bir sabah yine
kılık değiştirip esnafı teftişe çıkar. Dükkanı yeni açmış,
temizliğiyle uğraşan satıcıya selam verip birkaç sipariş verir.
Dükkan sahibi istediklerinin yarısını fazlasıyla tarttıktan
sonra kalanlarını yandaki komşusundan almasını ister. Fatih
aynı malların onda da olduğunu, neden komşu dükkandan
alması gerektiğini sorunca satıcı ‘komşu dükkanın henüz
siftah yapmadığını’ söyler.
***
DOĞRU DÜRÜST İŞ YAPMAK
1825’te Çar’a karşı ihtilal düzenleyen Ryleyev idama
mahkum edilmişti. İdam edileceği gün boynunda iple
sehpada dikiliyordu. Aniden alttaki kapak açıldı. Ryleyev’in
şansı yaver gitmiş, boynundaki ip kopmuştu. Böylesine bir
kurtuluşu Tanrısal bir istek olarak gören halk Çar’dan
Ryleyev’i affetmesini ister. Halkın bu isteğini kabul eden
Çar Ryleyev’e giderek bu durumunu nasıl değerlendirdiğini
sorar. Ryleyev, “Görüyorsunuz ya Rusya’da doğru dürüst
bir şeyi yapmayı bilmiyorlar, hatta bir ipi bile.’
Ryleyev bu sözünden sonra idam edilir.
***
NE KONUŞTUĞUNU BİLMİYORUZ!
Türkiye’deki kişisel gelişimin öncülerinden Nüvit Osmay,
Fransa’da bir kişisel gelişim seminerine katıldıktan sonra
çıkışta iki Fransızın konuşmasına şahit olur.
-Ne güzel konuştu değil mi konferansçı?
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-Evet sesinin tonu da fevkalade idi.
-Ya duruşu, zerafeti?
-Hele şivesi, kelimeler ağzından müzik gibi çıkıyordu.
-Ya jestleri, ellerini kollarını öyle bir zarafetle sallıyor ki!
-Peki yahu ne üzerine konuştu bu adam?
-Vallahi bilmiyorum, söylemedi.
***
DEVEMİ GERİ ALAYIM
Ölmek üzere olan yaşlı bir baba, yatağının başına üç
oğlunu çağırarak onlara vasiyette bulunur: -Oğullarım,
ben ölünce birbirinize düşmemeniz için, size sahibi
olduğum 17 deveyi paylaştırmak istiyorum. Miras
olarak develerin yarısını büyük oğluma, üçte birini
ortancaya, dokuzda birini ise küçük oğluma
bırakıyorum.”
Babalarının ölümünden sonra, mirası babalarının
vasiyeti uyarınca paylaşmak üzere kardeşler bir araya
gelirler. Fakat bir türlü işin içinden çıkamazlar. Mirası
babalarının istediği gibi pay edemezler. Çünkü 17 sayısı
ne 2’ye, ne 3’e, ne de 9’a bölünebilir.
-“Bu işin üstesinden ancak bizim bilgi gelebilir.” Diye
düşünüp ona gidip danışırlar.
Bilge; “Benim bir devem var, onu da alıp, yeniden hesap
yapın” der. Bu cömertliğe çok şaşıran oğullar, 18 deveyi
pay etmeye girişirler. Önce 2’ye bölerler, büyük oğul 9
develik payını alır. Sonra 3’e bölerler, çıkan 6 deveyi de
ortanca oğul alır. Daha sonra 9’a böldüklerinde 2 deveyi
de küçük oğul alır. Ama bütün develeri paylaştıktan
sonra ortada fazladan bir deve kalır yine...
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Oğullar bu duruma da bir çözüm getirmesi için yeniden
bilgeye başvururlar. Bilge güler ve:
-“İyi öyleyse” der. “Sorununuz çözümlendiğine göre ben
de devemi geri alabilirim artık.”
***
HERKES AYAKTA ALKIŞLADI
Mozart, bulunduğu yerden uzakta bir konser verecekti. Tüm
hazırlıklar tamamlanmıştı ve konser başlamak üzereydi.
Mozart konser salonuna girdiğinde salonda sadece on kişi
vardı.
Salondakiler konserin iptal edilip edilmeyeceğini
birbirlerine soruyorlardı. Mozart piyanosunun başına geçti
ve tuşlara dokunmaya başladı. Mozart salonda kaç kişi
olduğuna değil, yalnızca vereceği konseri düşünüyordu.
Düşüncesi yalnızca piyano çalma üzerinde yoğunlaşmıştı.
Bu yüzden iç durumu ve vücut etkinliği mükemmeldi. Tüm
vücudu müziğin ahengi ile yoğrulmuştu. O sanatın üstün
gücüne inanıyordu. Kendini ve onu dinlemeye gelen
insanların adeta tedavi ediyordu. O sırada Mozart’a salonda
kaç kişi olduğunu sorsalar, her halde söyleyemezdi.
Konserini bitirdiğinde salondaki on kişinin alkışı bütün
salonu dolduruyordu. Mozart ve onu dinleyenler müstesna
bir gün yaşamışlardı. Mozart, akşam eşine yazdığı mektupta
şöyle diyordu: “Burada harika bir konser verdim ve herkes
ayakta alkışladı.”
***
SEN GELME NAMIN GELSİN
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Dağların namlı eşkıyası Köroğlu günün birinde, bir dağ
başında koyunlarını otlatan bir çobana rast gelir. Günlerdir
aç olduğunu ve bir kuzuyu kendisine getirmesini ister.
Çoban karşı çıkınca aralarında tartışma başlar, daha sonra da
bu tartışma kavgaya dönüşür. Çoban Köroğlu’nu tuttuğu
gibi yere serince Köroğlu: “Sen benim kim olduğumu
biliyor musun? Ben Köroğlu’yum. Ne yapıyorsun?” der.
Çoban biraz mahcup edayla Köroğlu’nu hürmetle yerden
kaldırırken: “Canım Köroğlu, sen git namın gelsin…” der.
***
İNSAN YÜZÜNDEN SORUMLUDUR
Rivayet olur ki; Abraham Lincoln, danışmanlarının önemli
bir görev için ısrarla önerdiği politikacı adayını bir türlü
kabul etmez. En sonunda adamın karakterini ve görünüşünü
beğenmediğini söyler. Danışmanlardan biri bilmiş bir edayla
ortaya atılır:
- Aman efendim, insan yüzünden ve karakterinden sorumlu
olamaz ki, doğuştan öyle yaratılmıştır, deyince Lincoln:
-İnsan kırkından sonra yüzünden sorumludur, der.
***
MİNE ÇİÇEĞİNİ SULAMAK
Hakim yetmişlerine merdiven dayadıkları halde boşanmak
için başvurmuş çifte sormuş:
“Bunca yıldan sonra niçin ayrılmak istiyorsunuz?”
Yaşlı kadın cevaplamış:
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“Hakim bey bir ay öncesine kadar aklımda böyle bir şey
yoktu. Eşim bana bir mine çiçeği getirdi, ben de çiçekleri
çok severim çiçek çok sulanması gereken bir çiçekmiş ve
kocam düzenli aralıklarla sulanmadığında öleceğini söyledi.
Ben kemik rahatsızlıkları olan bir insanım. Geceleri
uykumdan kalkıp çiçeği sulamam gerektiği halde, bir gün
fark ettim ki kocam bir kez olsun benim ağrıma rağmen
gece kalkıp da çiçeği sulamadı. Bunun üzerine ben de bu
kadar düşüncesiz bir insanla yaşamamam gerektiğine karar
verdim.”
Hakim kadına hak vermiş ama adettendir diye bir de adama
sormuş:
“Senin söyleyecek bir şeyin var mı?”
Yaşlı adam cevaplamış:
“Eşimin anlattığı her şey doğru, tek bir şey dışında. Mine
çiçeği çok sulandığında ölür. Karımın kemik rahatsızlığı var
ve iyileşmesi için düzenli egzersiz yapması gerekir ama
eşim bunu yapmadığı için ben bu yalanı buldum. “Çiçeği
ölmesin” diye her gece kalkmak zorunda kaldı. O her
uyandığında ben de uyanık olurdum, işini bitirip uyduğunda
gidip çiçeğin suyunu boşaltır, peçetelerle toprağını
kuruturdum. Sonra da yatağa gelip, bana hayatı bahşeden,
canımdan çok sevdiğim eşimi doyasıya severdim...”
***
MUTLU YAŞAMAK
Bir sahil kasabasına yolu düşen Amerikalı iş adamı,
kayığının içinde birkaç ton balığı bulunan balıkçıya
‘balıkları ne kadar sürede yakaladığını’ sorar: “Fazla
sürmedi, senyör.” Amerikalı hayretle sorar: Öyleyse neden
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daha çok balık tutmadın?”“Bu bugünlük bana ve aileme
kafi, senyör.”
İş adamı bu durumu son derece verimsiz bulur. “Ben
Harvard mezunuyum, sana yardımım dokunabilir.” der.
“Her şeyden önce daha fazla balık tutmalısın.” Balıkçı
hayretle sorar: “Niçin senyör?” “Artan balıkları satar, daha
çok kazanırsın. Sonra daha büyük bir tekne alırsın, daha
çok balık tutarsın. Sonra başka tekneler alır, filo kurarsın.
Sonra balıkları işlemek için kendi konserve tesisleri
kurarsın. Bu arada Los Angeles veya New York gibi büyük
bir kente taşınmış olursun.” “Sonra senyör.” “Büyüyünce
halka açılır, hisse senetlerini satarsın. Zengin olursun
milyonlarca doların olur.” “Milyonlar mı dediniz, senyör?
Peki, sonra.” “Bu kadar paran olduktan sonra çalışmana
gerek kalmaz. Emekliye ayrılır, bir sahil kasabasında kafanı
dinlersin. Sabahları geç saatlere kadar uyursun. Biraz balık
tutar, çocuklarla oynar, öğlen eşinle şekerleme yapar, akşam
bir şeyler içip amigolarınla gitar çalarsın. Hayatını mutlu bir
şekilde sürdürürsün!” Balıkçı kendini tutamaz, güler:
“Senyör zaten bende burada böyle yapıyorum.”
***
RUHLARIMIZ GERİDE KALDI
Afrika’nın balta ve ağaç kesme motorları girmemiş
bölgelerinde kayıp bir şehrin izini kovalayan arkeloglar
kendilerine yardımcı olmaları için yerlilerle anlaşırlar. Bir
gün karşılarına bir şehre dair bir iz çıkar ve aceleyle kamp
yaptıkları yerden fırlarlar. Eşyaları taşıyan yerliler ise
‘anlamsız’ bir biçimde yerlerinde beklemektedirler. Geri
dönen arkeologlar yerlilere ‘aceleleri olduğunu, çabuk
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hareket etmeleri’ gerektiğini söylerler. Yerliler cevap
vermez ve sessizce beklemektedirler. Arkeologlar telaş
içinde kalmışken ‘niçin beklediklerini’ sorarlar. Yerlilerden
biri cevap verir: “Ruhlarımız geride kaldı.”
***
MELEKLER FOTOĞRAFIMI ÇEKİYOR
Anne, okulun dağılma saatinin geldiğini fark etti, o sırada
yağmur da yağacak gibiydi. Sekiz yaşındaki kızını almak
için arabasını okula doğru sürdü.
Okulun sokağına döndüğünde kendisini gören kızı
kaldırımdan arabaya doğru koşmaya başladı. O sırada bir
şimşek çaktı ve küçük kız durup yüzünü gökyüzüne çevirdi,
gülümsedi, sonra annesinin arabasına koşmaya devam etti.
Başka bir şimşek çaktı ve küçük kız yine durdu, gökyüzüne
doğru baktı, gülümsedi ve koşmaya devam etti. Böylece,
aynı hareketleri birkaç defa yaptıktan sonra, nihayet
annesinin arabasının park ettiği yere ulaştı.
Kızının tuhaf davranışından bir şey anlamayan anne hemen
sordu:
-Kızım, niçin sürekli olarak durdun ve gökyüzüne
gülümsedin?
-Öyle yapmam gerekiyordu anneciğim, çünkü melekler
fotoğrafımı çekiyorlardı.
***
KERTENKELEYİ DOYURAN DOSTLUK
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Salonu genişletmek için, çiftlik evindeki bir duvarı yıkmak
isteyen yaşlı çiftçi çekiçle işe başlar. Birkaç tuğla parçasını
yerinden kopardıktan sonra gözleri, hareket eden bir
nesneye takılır. Etrafını temizledikten sonra bunun bir
kertenkele olduğunu anlar. Fakat kertenkele kaçamaz.
Çünkü ayağından bir çiviyle tuğlaya çakılmıştır.
Dikkatlice bakınca tablo asmak için çakılmış bir çivinin
kertenkeleyi duvara hapsettiğini görür. İşin inanılmaz tarafı
bu çivi en az 3-4 yıl önce oraya çakılmıştır. Nasıl olur da bir
kertenkele o kadar süre tuğlanın içinde hareket etmeden
beslenebilir ve yaşayabilir? Cevabı, bir süre bekledikten
sonra görür yaşlı adam.
Bir başka kertenkele ürkek tavırlarla, tuğlanın içinden
ağzında kırıntılarla çıkagelir.
***
ÜÇ BALIĞIN HİKAYESİ
İçinde üç balığın yaşadığı bir göletten bahsederler…
Balıklardan biri akıllı, diğeri daha akıllı, öteki ise aciz imiş.
O gölet, kimseciklerin erişemeyeceği gayet yüksek bir
zirvedeymiş ve yanı başında bir nehir akarmış. Gün gelmiş
nehrin civarından iki avcı geçmiş. Yanlarında ağlarıyla
gölete dönme ve balık avlama konusunda anlaşmışlar. Bizim
balıklar da onları işitmişler. En akıllı olan, bu sözlerden
ötürü endişeye düşmüş; önüne, ardına, sağına, soluna
bakmadan doğruca nehrin gölete döküldüğü ağza varmış ve
çıkmış… Akıllı olan ise avcılar damlayıncaya dek kalmış
gölette. Nihayet onları görüp ne niyetle geldiklerini
anlayınca yüzüvermiş alelacele nehir ağzına… Bir de ne
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görsün! Avcılar elbirlik edip tutmuşlar suyu. Bu durumda
şöyle demiş kendi kendine:
“İhmalkar davrandım; işte sonucu. Şimdi bu dertten
kurtulmanın yolu var mı bakmalı… Aslında aceleyle alınmış
tedbirin faydası azdır. Ama akıllı olan, hiçbir zaman ümidini
kesmez kafa çalıştırmanın sağladığı imkanlardan. Akıllıya
ümitsizlik yaraşmaz, akıllı gayreti elden bırakmaz…”
Derken akıllı balık ölü taklidi yaparak suyun üstüne çıkmış.
Bazen sırtüstü bazen yüzüstü çevrilip duruyormuş suda.
Avcılar onu tutup nehirle göl arasına koymuşlar. Balık”
fırsat bu fırsat” deyip atlayıvermiş nehre ve kurtulmuş. Aciz,
budala balığa gelince şu köşeye yüzmüş, bu köşeye kaçmış,
ama kurtulamamış ağdan…
***
BÜLBÜL İLE BAĞCI
Gül bahçesi... Kırmızı, pembe, sarı güller... Çevreyi gül
kokusuna boğan, rengarenk güllerin yetiştiricisi ihtiyar bir
bağcıydı. Geçimini sağlamak bir yana, bir gülün açmasıyla
sanki bayram ederdi. Bahçede değil de sanki kalbinde
büyütüyordu tomurcukları.
Gül mevsiminde bağcı kendisini kaybederdi adeta.
Bu yıl yeni bir gülün aşısını yapmıştı. Açılmasını
sabırsızlıkla bekliyordu. Onu veren bahçıvan, "Bu gül,
güllerin sultanıdır. Rengi, kokusu çok farklıdır. Diğer
güllere benzemez." demişti.
Bağcı, gülü özenle büyütüyordu. Daldaki tomurcukları gözü
gibi koruyordu.
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Sonunda tomurcuklar goncaya dönüştü. Gonca patladı ve
bahçeyi güzelliğe boğan bir gül çıkıverdi ortaya. Bağcının
içi içine sığmıyordu sevinçten.
O günü akşama dek bağda geçirdi.
Gece uzadı da uzadı. Bağcının gözüne bir türlü uyku
girmedi. Sabahı zor etti. Şafaktan sonra, günün ilk
ışıklarıyla birlikte bağa gitti. Baktı ki ne görsün!
Bir bülbül, güle konmuş, hoyratça yapraklarını yoluyor.
Bağcı dehşet içinde olup biteni seyretti bir süre. Bülbülü
yakalamak için çok uğraştı. Fakat kaçırdı.
Ertesi gün, bülbül yine aynı güle konmuş, kalan yapraklarını
yolmuştu. Bağcı bu kez de bülbülü kaçırdı.
Artık kararını vermişti. Bir tuzak kuracaktı bülbüle.
Ustaca hazırladı tuzağı.
Bülbül geldi yine ağaca konmak için, bir güzel tuzağa düştü,
bağcı alıp eve götürdü, kafese hapsetti.
Bağcı ertesi gün bülbülü kafeste bırakarak bağına gitti.
Akşam dönüp geldi, ağlıyordu.
— Ben sana ne yaptım da beni buraya hapsediyorsun?
Sesimi beğendiysen kafese koymana gerek yok, ben, zaten
senin bahçenin bülbülüydüm...
Bağcı:
— Sen, dedi, kızgın kızgın; benim en güzel gülümü yoldun.
— Nasıl olsa, birkaç gün sonra kendisi solacaktı, yaprağını
dökecekti, dedi bülbül.
Bağcı baktı, doğru söylüyor bülbül... Kızgınlığı geçti,
acıyarak serbest bıraktı onu.
Bülbül, pencereye kondu. Uçmadan önce:
— Beni özgür bıraktın... Çok teşekkür ederim. Ben de buna
karşılık sana bir sır söyleyeceğim. Bağının kuzey ucunda, o
büyük dut ağacının yanında bir hazine gizli, dedi.
Sonra kanatlanarak gözden kayboldu.
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Bağcı, başlangıçta inanmadı kuşun söylediğine. Sonra, içine
bir kuşkudur düştü, "belki doğrudur" diyerek kazdı bülbülün
sözünü ettiği yeri. Kazdı ki ne görsün... Büyük bir küp, içi
dolu altın.
Ertesi gün bülbül yine bağdaydı.
Bağcı, bülbüle:
— Bir şeyi, dedi, çok merak ediyorum.
— Neyi?
— Sen, hazinenin yerini bildin de, tuzağı nasıl fark
edemedin?
— Kurduğun tuzak, kaza ve kaderin önüme sürdüğü bir
araçtı. Bu gibi durumlarda hikmet gözü kapanır insanın,
göremez... Ne kadar gözü açık olsa da farkına varamaz...
***
SEVGİ SOFRASI
Bir gün sormuşlar ermişlerden birine:
— Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar
arasında ne fark vardır?
— Bakın göstereyim, demiş, ermiş.
Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak
onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine.
Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından
da 'derviş kaşıkları' denilen bir metre boyunda kaşıklar.
Ermiş sofradakilere, "Bu kaşıkların ucundan tutup öyle
yiyeceksiniz." diye bir de şart koymuş. "Peki!" deyip içmeye
teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden
bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En
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sonunda bakmışlar beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar
sofradan.
Bunun üzerine, "Şimdi." demiş ermiş:
— Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe.
Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar
gelmiş oturmuş sofraya bu defa. "Buyurun." denilince, her
biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki
kardeşine uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini
doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan.
"İşte!" demiş ermiş ve eklemiş:
— Kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı
düşünürse, o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de
doyurursa, o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Şüphesiz
ve şunu da unutmayın, hayat pazarında alan değil, veren
kazançtadır daima.
***
TAMAH
Birisinin bir koçu vardı, boynuna ip bağlamış, tuttuğu
ucundan
çekerek
götürüyordu
otlaktan.
Hırsız
hissettirmeden yaklaştı arkadan, ipi kesti, koçla uzaklaştı
oradan. Adam olanlardan habersiz devam ederken yoluna,
gayrı ihtiyari döndü baktı arkasına...
— Aman Allah'ım! Koçum... koçum yoktur, kaybolmuş. Ne
yapacağım ben şimdi? Diye dövünmeye, sağa, sola koşarak
aramaya başladı. Nafile! Yoktu hiç bir yerlerde. Bitap
düşene kadar, bakmadığı yer kalmadı. Ümidi kesti, artık
bulamayacağına iyice kanaat getirmişti ki, kuyu başında
kendisi gibi dövünen bir adam gördü.
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— Gitti, gitti canım paracıklarım. Tamı tamına 100 altınım
vardı kesemde. Kova ile su çıkarıyordum ki kuyudan, kaydı,
aktı gitti kuşağımın arasından! Ne yaparım ben şimdi,
nerelere giderim, kimlere anlatırım derdimi? Diye feryat
ediyor, göz ucu ile de geleni takip ediyor, ne tepki
vereceğini merak ediyordu.
Yaklaştı koçu çalınan:
— Duydum bütün anlattıklarını. Kardeşim, duydum da
üzüldüm haline, adeta kendi üzüntümü unuttum. Yıldızlar
bugün hırsızlardan yana her halde.
—Ne oldu, senin başına ne geldi? Anlat ta birlikte
dertlenelim. Belki Allah bir çıkış yolu gösterir ikimize de!
Anlattı; koçunun nasıl kaybolduğunu, aramadık yer
bırakamadığını, kalbindeki yanmanın git gide artmakta
olduğunu...
—“Aptal, ahmak adam daha ipin kesilerek çalındığının
farkında bile değil! Zaten böylelerine mal da gerekmez.
Olan, azabını artırmaktan başka ne işe yarar ki? İyi
yapmışım! Şimdi planın ikinci kısmına geçmeliyim! " diye
düşündü hırsız ve:
— Eğer kuyuya inip; düşen kesemi çıkarırsan, yüz altınımın
beşte birini sana veririm, dedi.
Koçu çalınanın gözleri parladı, sevinçten ne yapacağını
şaşırdı...
— Tabii, tabi inerim. Ne olacak insanlık öldü mü? Hem bu
işten ikimiz de karlı çıkacağız. Sen kesene kavuşurken, ben
de kaybettiğim koç yerine bir deve kazanmış olacağım,
dedi...
Soyundu, çıkan elbiselerini kenara bıraktı, inmeye başladı
kuyunun içine. Hırsız elbiseleri alarak uzaklaşırken oradan,
kıs kıs gülüyordu!
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***
ÜÇ ÖGÜT
Adamın birisi hile ile tuzağına bir kuş düşürdü. Kuş ona
dedi ki:
— Ey ulu hoca! Sen şimdiye kadar birçok deve kurban ettin,
birçok öküz, koyun yedin! Dünyada onlarla doymadın da,
benimle mi doyacaksın? Eğer bırakırsan beni, sana öyle üç
öğüt veririm ki, aklın şaşar! Birincisini elinde iken,
ikincisini samanla karışık balçıktan yapılma su damın
üzerinde, üçüncüsünü de ağacın dalına konduğumda
veririm. Bu üç öğütle bahtın iyileşir, rahat edersin. Ne dersin
ha? Bak ilkini söylüyorum: " Olmayacak söze; kim söylerse
söylesin, inanma!" Tamam mı?
Adamın akli yattı kusun bilgeliğine, gevşetiverdi
parmaklarını, pırrr diye uçtu, azat oldu, duvarın üzerine
konup dedi ki:
— Geçmiş, gitmiş şeye gam yeme... Fırsatı kaçırdın diye
dövünme! Bak beni bıraktın ama su küçücük bedenimde on
dirhem ağırlığında, değerine paha biçilemeyecek bir inci var
idi. Sana da, oğullarına da yeterdi de artardı bile! O inci
senin hakkındı! Fakat kısmetin değilmiş kaçırdın... Dünyada
bir eşi bulunmayacak kadar kıymetli ve emsalsiz idi...
Adam, gebe kadın doğururken nasıl feryat eder, bağırırsa
öyle bağırmaya, dövünmeye başladı.
Kuş dedi ki:
—Sana geçmiş, gitmiş şeye üzülme, gam yeme diye nasihat
etmedim mi? Mademki, geçip gitti... Neden üzülürsün? Sen;
ya benim öğüdümü anlamadın yahut da sağırsın! Aslanım,
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ben kendim üç dirhem gelmem zaten, içimde on dirhemlik
inci nasıl bulunabilir?
Adam bu söz üzerine kendine geldi;
— Haydi, dedi... o üçüncü güzel öğüdü de ver bakalım!
Kuş dedi ki:
— Allah için, o ikisini iyi tuttun da üçüncüsünü sana bedava
söyleyeceğim ha!
Uykuya dalmış, bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak yere
tohum saçmaktır.
Aptallık ve bilgisizlik yırtığı yama kabul etmez!
***
HEMEN KARAR VERMEYİN
Kyde bir yaşlı adam varmış.. Çok fakir.. Ama kral bile onu
kıskanırmış.. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki..
Kral at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif
etmiş ama adam satmaya yanaşmamış..
“Bu at, bir at değil benim için.. Bir dost.. İnsan dostunu satar
mı” dermiş hep..
Bir sabah kalkmışlar ki, at yok.. Köylü ihtiyarın başına
toplanmış..
“Seni ihtiyar bunak.. Bu atı sana
bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın,
ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran
var, ne de atın” demişler..
İhtiyar “Karar vermek için acele etmeyin” demiş.. Sadece
‘At kayıp’ deyin. Çünkü gerçek bu.. Ondan ötesi sizin
yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması, bir
talihsizlik mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz.
Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl
geleceğini kimse bilemez..”
Köylüler ihtiyar bunağa
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kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden, at
bir gece ansızın dönmüş.. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş
kendi kendine.. Dönerken de, vadideki 12 vahşi atı peşine
takıp getirmiş. Köylüler, ihtiyar adamın etrafına toplanıp
özür dilemişler.. “Babalık” demişler.. “Sen haklı çıktın..
Atının kaybolması bir talihsizlik değil adeta bir devlet kuşu
oldu senin için.. Şimdi bir at sürün var..”
“Karar vermek için gene acele ediyorsunuz” demiş ihtiyar..
Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece
bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu
daha başlangıç..
Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap
hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz?..”
Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemişler açıktan ama,
içlerinden “Bu herif sahiden gerzek” diye geçirmişler.. Bir
hafta geçmeden, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın
tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini
temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış.
Köylüler gene gelmişler ihtiyara.. “Bir kez daha haklı
çıktın” demişler. “Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını
uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da
yok.. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı
olacaksın”demişler.. İhtiyar “Siz erken karar verme
hastalığına tutulmuşsunuz” diye cevap vermiş. “O kadar
acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı.Gerçek bu.. Ötesi sizin
verdiğiniz karar.. Ama acaba ne kadar doğru.
Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra
neler olacağı size asla bildirilmez..” Birkaç hafta sonra,
düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir
ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye
gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün
gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü
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savaşın kazanılmasına imkan yokmuş, giden gençlerin ya
öleceğini ya esir düşüp köle diye satılacağını herkes
biliyormuş.Köylüler, gene ihtiyara gelmişler.. “Gene haklı
olduğun kanıtlandı” demişler. “Oğlunun bacağı kırık, ama
hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye
dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, talihsizlik
değil, şansmış meğer..” “Siz erken karar vermeye devam
edin” demiş, ihtiyar.. Oysa ne olacağını kimseler bilemez.
Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda,
sizinkiler askerde.. Ama bunların hangisinin talih,
hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor.”

***
SORUMLULUK BENİM KARAR VERME HERKESİN
Vietnam savaşının en şiddetli günlerinde bir gazeteci,
askerlerle röportaj yapmak için orman derinliklerine
girdi. Savaş koşullarının çetinliği karşısında dehşete
kapılan gazeteci, Amerikalı genç piyade yüzbaşısına
sordu:
“Bu kargaşalık içinde komutayı nasıl sağlıyorsunuz?”
Genç yüzbaşı şöyle cevap verdi:
“Bu askerler ormana daldıklarında ne yapacaklarını
bilmiyorlarsa onlara bunu söylemeyecek kadar uzakta
olurum. Benim görevim bunu onlara önceden
öğretmektir. Ondan sonra ne yapacakları, karşılaştıkları
duruma göre verecekleri kendi kararlarına bağlıdır.
Sorumluluk daima bendedir ama karar yetkisi
cephedeki herkesindir.”
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***
ALIŞKANLIKLAR
Thomas Cook bir araştırma gezisi sırasında Atlas
Okyanusu’nun ıssız bir yerinde milyonlarca kuşun havada
çığlıklarla, daireler çizerek uçtuğunu görür. Kulakları sağır
edecek kadar yüksek sesle çığlıklar atan kuşlardan
yorulanlar, okyanusun dev dalgaları arasında kendilerini
atarak intihar etmektedir.
Bu olayı yıllar boyunca birçok balıkçı görür, birçok bilim
adamı araştırır. Kuş bilimcileri yaptıkları araştırmalarda
göçmen kuşların farklı yönlerden gelerek okyanusta bir
noktada birleştiklerini keşfederler; ancak intihar etmelerinin
nedenini bir türlü çözemezler.
Yıllar süren araştırmalar sonucunda, bu trajik olayın
yaşandığı yerde bir ada olduğunu; kuşların göç yolu
üzerinde bulunan bu adanın bir deprem sonucunda okyanusa
gömüldüğünü bulurlar.
İnsanların yokluğunu bile fark etmedikleri ada, kuşlar için
göç yollarının vazgeçilmez bir durağıdır ve kim bilir belki
de binlerce bir alışkanlıkla bilmektedir adanın yerini.
Binlerce kilometrelik yolculuktan sonra çığlık çığlığa
aradıkları adayı bulamayınca, yorgunluktan bitkin
bedenlerini okyanusun sularına bırakmaktadırlar.
***
SEVİNCİN KENDİSİ
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Bir zamanlar, bilgeliğiyle meşhur olan ve bildiklerini
öğrencilerine de aktaran bir öğretmen vardı. Bu alim, aynı
zamanda bir tacirdi ve adamları vasıtasıyla uzak diyarlarla
ticaret yapardı.
Bir gün talebelerine ders verirken, bir adam yanına gelip
kötü bir haber verdi:
“Haber aldık ki, senin mallarını taşıyan gemi batmış! Hiçbir
mal kurtulamamış.”
Bilge bir an dersi kesti. Etrafındaki talebeler onun
dudaklarında küçük bir gülümsemenin belirdiğini fark
ettiler. Sonra, hiçbir şey olmamış gibi dersine kaldığı yerden
devam etti.
Bir hafta kadar sonra, bilge yine talebeleriyle birlikte
dersteyken, aynı adam bu defa “müjde” getirdi:
“Gözün aydın! O gemi senin mallarını taşıyan gemi
değilmiş. Senin malların sapasağlam limana ulaştı.”
Bilge yine bir-iki saniye durdu, talebeleri onun yüzünde
yine küçücük bir gülümsemenin parladığını fark ettiler.
Önceki gibi, yine hiçbir şey söylemeden dersine devam etti.
Öğrencileri birbirine zıt iki durumda da aynı tepkiyi veren
hocalarına dayanamayıp şu soruyu sordular:
“geminizin battığı haberinde de, batmayıp limana ,ulaştığı
haberini de gülümsediniz, neden?”
Bilgenin cevap şöyle oldu:
“Geminin battığı, mallarımın denize döküldüğü haberini
aldığımda, kalbimi yokladım. Gelip geçici olan ve mezarın
ötesinde bana arkadaşlık etmeyecek dünya malını
kaybetmekten dolayı içten içe üzülüyor muyum diye
kendime baktım. Kalbimde küçücük de olsa bir üzüntü
görmeyince sevindim ve şükrettim.
“Geminin aslında batmadığı ve sağ salim geri döndüğü
haberi karşısında, bu defa, dünya malını kazanmaktan dolayı
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seviniyor muyum diye kalbime baktım. O malı geri
kazanmaktan dolayı sevinç ve mutluluk görmediğim için
yine sevindim ve şükrettim.”
***
AYAKKABININ TEKİ
Bir bilge bir gün tam trene biniyordu ki, ayakkabılardan
birisi ayağından çıktı ve yere düştü. Aşağı inip onu alması
imkansızdı, çünkü tren çoktan harekete geçmişti. Yanındaki
arkadaşları ne yapacağını merakla bekliyorlardı. O gayet
sakin bir biçimde, diğer ayağındaki ayakkabıya da çıkardı
ve az önce düşürdüğü ayakkabıya yakın bir yere fırlattı.
Talebelerinden birisi dayanamayıp sordu:
“Neden böyle yaptınız?”
Gülümseyen bilgenin cevabı gayet basit ama hakikat
yüklüydü.:
“Demiryolunun üzerindeki ayakkabı tekini fakir birisi
bulursa, diğer teki de bulup giyebilsin diye.”
***
BİLGELİLİĞİN İLK ADIMI
Bir zamanlar, bir delikanlı bir bilgeye talebe olmak istedi.
“Bana talebe olmak zordur, korkarım sen bunu
başaramazsın” dedi bilge.
Ama genç kararlıydı. Kendisinden ne isterse yapmaya hazır
olduğunu söyledi. Bilge de ona manevi yoldaki ilk
vazifesini verdi:
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“Bir yıl boyunca kim seni kızdırmaya çalışsa ona bir lira
vereceksin.”
Genç denileni yaptı ve tam bir yıl boyunca kendisini
öfkelendirmeye çalışan insanlara para verdi. Bir yılın
sonunda genç, bilgeye geldi ve bundan sonraki vazifesine
hazır olduğunu bildirdi:
“Önce şehre git ve bana biraz yiyecek al” dedi bilge.
Genç yanından ayrılır ayrılmaz, bilge dilenci kıyafetine
bürünüp sadece kendisinin bildiği kısa bir yoldan gençten
önce şehre ulaştı. Gencin geçeceği yola oturdu ve onu
bekledi. Tam genç yanından geçecekken dilenci ona hakaret
etmeye başladı. Başkalarının duyacağı sesle onun ne kadar
aptal göründüğünü söyledi.ama gençte hiçbir öfke işareti
yoktu. Tam aksine:
“Ne kadar harika!” diye karşılık verdi genç sakin bir şekilde.
“Tam bir yıl bana hakaret eden herkese para ödemek
zorunda kaldım, şimdi tek kuruş ödemek zorunda değilim.”
Bunun üzerine üzerindeki dilenci kıyafetini çıkaran ve
yüzünü gösteren bilge gence şöyle dedi:
“Başkalarının ne dediğine aldırış etmemeyi başaran bir kişi
bilgelik yoluna adım atmış demektir. Eminim ki sen bundan
böyle hakaretlere aldırış etmeyeceksin ve doğru bildiğin
yoldan asla şaşmayacaksın.
***
HAFIZANIN KUDRETİ
Yavuz Sultan Selim Han zamanında bir şair yeni yazdığı
şiirini pek
beğenmiş ve sultana okumak dilemiş. Tabii o zamanlar
gerçek sanatkara çok kıymet verildiği için, kısa zamanda
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huzura kabul edilmiş. Selim Han’ın yanında Hasan Can ve
diğer vezirler de varmış. Şair zat, heyecandan sesi titreyerek
şiirini okumuş bitirmiş, sonra da padişaha bakmış. Yavuz
Selim
Han
hiç
tereddüt
etmeden
:
’Ama ben bu şiiri biliyorum.’ Deyince, adamcağız şaşırmış.
’Nasıl olur efendim, bu şiiri ben yazdım ve ilk defa burada
okuyorum.’
’İstersen bir de ben okuyayım’ demiş padişah.
’Siz
bilirsiniz.’
Selim Han gerçekten teklemeksizin adamın az evvel
okuduğu
şiirin
aynısını
okumuş.
Adam şaşkınlıklar içindeyken bu sefer Hasan Can atılmış:
’Bu şiiri ben de biliyorum sultanım.’ Demiş, ‘Destur
verirseniz
ben
de
okuyayım.’
O da okumuş. Sonra hemen yanındaki vezir ve diğerleri de
sırayla okumuşlar. Böylece huzurda şiiri okuyan on kişi
çıkmış.
Şair
ne
yapacağını
şaşırmış.
’Nasıl oluyor anlayamıyorum efendim. Ama bu şiiri
gerçekten ben yazdım’ diye kendini savunmaya çalışmış.
Neyse ki sonradan gerçeği anlatıp, adamcağızın gönlünü
almışlar. Padişah’ın duyduğunu bir seferde ezberlediğini,
Hasan Can’ın iki ve diğerlerinin de sırayla artan sayılarda
ezberleyebildiklerini söylemişler. Böylece şair de
rahatlamış.
***
BİR GÜL ÖYKÜSÜ
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Onlarla yıllar önce tanıştım. Ben masalardan birinde, tek
başıma vazonun içinde duruyordum. Canım sıkılıyordu
aslında. Özel olarak bu iş için, evleri, okulları, restoranları
ve işyerlerini süslemek, insanlar tarafından sevdiklerine
hediye edilmek üzere yetiştiriliyordum. Benim kaderimde
de buraya satılmada vardı, sevdiklerimden ayrılmış, bu
vazoya yerleştirilmiştim. Can sıkıntısı içinde akibetimi
bekliyordum daha ne kadar yaşayacağımı bilmeden. Kimse
benimle ilgilenmiyordu. O gelene kadar... Çok güzel bir
kadındı. Simsiyah saçları, düzgün vücudu, sade elbisesi ve
benim kadar kırmızı dudakları kadar yıldız gibi parlıyordu.
Kapıdan içeri girer girmez gözüm takıldı. Onun elinde,
saçında veya yakasında olmak isteğiyle dolup taştım birden.
Boş masama otursunlar diye dua ettim. Yanında birileri
vardı, etrafa bakıyorlardı. Bende bakındım ve kalbim
çarpmaya başladı, benden başka boş masa yoktu, demek ki
bana geleceklerdi. Yanılmamıştım. Oturur oturmaz beni fark
etti. Tanrım ne güzel bir kırmızı gül diyerek önce beni
seyretti, sonra yapraklarıma yumuşak elleriyle dokundu,
daha sonra burnuna götürdü beni. Ben onun dokunuşları ve
kokusuyla ürperirken oda benim kokuma bayılmıştı. Eline
alıp, uzunca bir süre tuttu beni. Arada bir kokladı, kokumu
içine çekti. Erkeklerden ikisi benim güzelle ilgileniyordu.
Aralarında gizli bir rekabet vardı. İkisi de arkadaştılar, daha
doğrusu iş ilişkileri vardı ama güzel kadın yüzünden
birbirlerinden nefret ediyorlardı. Bir ara adamlardan esmer
olanı dansa kaldırdı kadını. Beni yerime bırakıp eşlik etti
adama.
Uzaktan
izledim
onları,
konuşmalarını
duymuyordum ama anladığım kadarıyla tam anlamıyla
asılıyordu. Benimkide gülümsüyor, arada bir başını eğiyor,
bir şeyler söylüyor, çoğu zamanda bakışlarını adamdan
kaçırıyordu. Sıkıldığını anlamıştım. Tam oturmuşlardı ki,
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sarışın olanı kaldırdı dansa. Onu da kırmadı. Aşağı yukarı
aynı şeyler cereyan etti. Ama bu adam daha kibardı ve
sanırım ondan daha cok hoşlanmıştı. Derken... Derken o
çıkageldi. Hiç beklemediğim, ummadığım bir anda masaya
geldi. Diğerlerinin arkadaşıymış kadınla ilk kez
tanışıyorlardı. Küçük bir merasimden sonra kadının yanına
oturdu. Ben yine onun ellerindeydim... Birden kadının
kulağına eğilip, "kırmızının sana çok yakıştığını biliyor
musun?" dedi. Sesi çok ateşliydi. Doğrusunu isterseniz, ben
bile etkilenmiştim. Gözlerini kaldırıp ona gülümsediği an
bakışlarının son derece çarpıcı olduğunu gördüm. Benim ki
daha etkilenmişti. İkimizde dikkatlice incelemeye başladık
adamı. Kendini beğenmis bir havası vardı. Yakışıklıydı
Allah için, Şık ve iyi giyimli, ağzı laf yapan biriydi. Sık sık
kulağına bir şeyler söylüyor, oda çapkına gülümsüyordu.
Meğer oda benim gibi kapıdan içeri girdiği andan itibaren
güzel kadını izlemiş. Birkaç dakika sonra iş işten geçmişti.
Tahmin ettiğim şey gerçekleşti. Yukarılarda dolaşan Eros,
ikisini görür görmez oklarını kalplerine sapladı. O andan
itibaren yalnızca ikisi vardı orada. Birlikte dans ettiler,
sarıldılar, konuştular... Bende mutluydum ama birazdan
onların gideceğini düşünmek acı veriyordu. Daha
goncaydım, en azından bir haftalık ömrüm vardı, ama
bundan sonraki günlerimi burada, bu karanlık yerde
geçirmek istemiyordum. Beni alırmıydı giderken? Yanında
götürürmüydü? Ben bu duygularla doluyken kalkmakta
olduklarını fark ettim. Tanrım gidiyordu! Gidiyorlardı.
Adam geldikten sonra benimle hiç ilgilenmemişti. Beni
unutmuştu. Ayağa kalktı, çantasını aldı, ceketini omuzlarına
attı ve yavaş yavaş uzaklaştı masadan. Beni bırakarak...
Kahrolmuştum. Bütün ümitlerim sona ermişti. Ona son bir
kez veda etmek üzereyken, genç adamın masaya döndüğünü
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gördüm. Bir şey unutmuştu herhalde. Geldi bana uzandı.
Yoksa... Beni aldı, önce kokladı, kokumu onun yaptığı gibi
içine çekti ve onun yanına gitti... Gözlerinin içine bakarak
"bütün bir gece çok hoş bir ikiliydiniz, onu yalnız mı
bırakacaksın" diyerek beni uzattı. Daha önce biraz
kıskanmıştım, ama o anda çok sevdim bu adamı. Sarılıp
öpmek geldi içimden. O gece ve sonrası onlarla birlikte aşkı,
mutluluğu, tutkuyu, ihtirası yaşadım. Çok büyük bir aşka
tanık oldum. Ama korkuyordum. Hislerim bu aşkın uzun
sürmeyeceğini söylüyordu.
Evet çok seviyorlardı birbirlerini ama başka dünyaların
insanıydılar... Her şeyleri farklıydı. Bu ilişki onları
tüketecekti... Beni bir hafta boyunca vazoda baktı. Her gün
suyumu değiştirdi, uzun yaşamam için vitaminlerle besledi
beni. Her sabah yataktan kalkınca okşadı, sevdi, kokladı.
Her akşam eve geldiğinde benimle ilgilendi. Yapraklarımın
dökülmekte
olduğunu
fark
edince
kurumamamı,
yapraklarımın dökülmemesini sağladı. ömrümü uzattı.
Aradan yıllar geçmesine rağmen hala yaşıyordum. Hala
onunla beraberim. Onun yatağının başucundayım. Ben
onunlayım ama buluşmamızı sağlayan bizimle değil artık.
Korktuğum başıma geldi. Bir yıl sürdü ilişkileri. Aşk dolu
geceler yerini kavgalara bıraktı. Hic istememe ragmen
birbirlerini kırmalarina şahit oldum. Onunla birlikte bende
ağladım. Her kavga, daha tutkulu bir barışmayla
sonuçlanıyordu. Ama sonra bir gün gitti ve bir daha hiç
aramadı... Ama o günden sonra her gün bir arkadaşım geldi
evimize. Her gün kırmızı bir gül getirdi çiçekciler. Kimden
geldiğine dair hiçbir not olmadı güllerin üzerinde. Ama oda
bende kimin gönderdiğini biliyorduk. Aradan yıllar geçti,
başkaları geldi gitti eve. Ama o hiç gelmedi. Gülü hep geldi.
O da güllerin hiçbirini atmaya kıyamadı. Hepsini yaprakları
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dökülmeye başladıktan sonra kuruttu, yaprakları ufaladı,
banyoda, odalarda sakladı. Saklamaya devam ediyor... Bu
güzel kokulu evde ben öldüm bir gün ve... benimle birlikte o
güzel kadın da öldü. Ama ev hala onun kokusuyla
doluydu...
***
OLAYLARI TAM GÖRMEK
“Vaktin birinde padişahın biri bir rüya görmüş. Rüyada
denizin dibinde geziniyormuş. Uzakta dev bir karaltı fark
etmiş. Karaltı ona seslenmiş; “Yaklaş ve beni gör. Benim
mahiyetlerimi kavrarsan saadetin en büyüğüne ulaşacaksın.”
Padişah tam yaklaşmaya karar vermiş ki o an da uyanmış.
Uyanınca meraka kapılmış. Acaba gerçekten denizin
dibinde böyle bir şey var mıydı? Bu nasıl bir rüyaydı ve
niçin ona yaklaşamamıştı? Sonunda dalgıçları toplamaya ve
bu işin mahiyetini öğrenmeye karar vermiş. “kim bana deniz
dibinde gördüğüm şeyin resmini çizebilirse ona yeryüzünün
en büyük ödülünü sunacağım” diye ferman çıkarmış ve
bunu tellallar aracılığıyla tüm memlekete duyurmuş.
Dünyanın dört bir yanından dalgıçlar gelmiş. Her gelen
dalgıç, verileceği bildirilen ödüllere bir an önce kavuşmak
arzusuyla suya dalarak seniz dibindeki karaltının neye
benzediğini anlamaya çalışmış. Sayısız dalgıç denize dalıp
çıkmış.
Kimisi, o bir hortumdur demiş; kimisi, o bir sütundur demiş;
kimisi, o bir kamçıya benziyor demiş; kimisi, yayvan bir et
parçasıdır demiş; kimisi de, yan yana iki hançerdir demiş.
Her dalgıç, kendi gördüğünün doğru olduğuna yemin
ediyormuş. Padişah ise söylenenlerden bir türlü tatmin
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olamıyormuş. Çünkü onun gördüğü karaltı dalgıçların
söylediği bütün şekillerinden çok farklıymış. Sabırla, onun
tamamını kavrayacak ve onu olduğu gibi tarif edecek bir
dalgıcın çıkmasını bekliyormuş. Sayısız dalgıç denizin
dibine dalmış, çıkmış. Hiç birinin söylediği tam olarak
diğeri ile örtüşmemiş. Sonunda danışmanlarından biri bu
parçaları birleştirmeyi akıl etmiş. Bütün parçalar yerli yerine
oturtulunca
gövdesi,başı,kuyruğu,hortumu,sütun
gibi
ayakları ile ortaya bir fil çıkmış. Danışmanı çizilen resmi
padişahın önüne koyunca, padişah büyük bir heyecanla
“Evet işte benim gördüğüm buydu!’ demiş.
Çocuklar:
-“Peki, padişah kime ödül vermiş?” diye sorunca Yaşlı
bilge, onların gözlerinin içine bakarak, şu cevabı verir:
-“Bakın çocuklar, siz de o acemi dalgıçlar gibi tek unsurda
kalıyorsunuz. Bunu aşın. Eşyayı önce bir harf olarak
algılayın, sonra bütüne ulaşın. Eğer ‘A’ ya ‘A’ derseniz, o
kendisinden başka bir şey ifade etmez. Ama onu bir harf
olarak görürseniz o hem alfabeyi, hem katibi, hem kendisini
göstermiş olur.” Çocuklar bu yanıt üzerine:
-“Yani herkese ödül mü verilmiş?” diye sorunca Yaşlı bilge;
-“Bundan size ne?” diyerek sözlerine devam ederek:
-“Siz eğer ödüllere takılıp kalırsanız bu hikaye size hiçbir
şey anlatmaz. Şimdi ben size sorayım: ‘Fili sütuna benzeten’
yalan mı söylemiş oldu? Yahut ‘Fil bir hortumdur’ diyen
padişahı aldattı mı? Ya onu hançere benzeten? Hayır, herkes
kendi algılama kapasitesince onu kavrayabildi ve öyle
anlattı. Kimse yanlış bir şey söylemedi. Ama hepsi eksik
söyledi. Çoğu doğrularda böyledir. O yüzden size göre,
ötekine göre değişir. Eğer doğruları üst üste koyabilir ve
onlardan bütün meydana getirebilirseniz gerçeğe ulaşmış
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olursunuz. Ama gerçeği asla tam olarak bilemezsiniz.
Mutlak ve sonsuzu ne kadar kavrayabilirsiniz ki?
Tabi böyle olunca sizin doğrularınız size, ötekilerin doğrusu
onlar ait kalır ve herkes kendi doğrusunu daha sevimli bulur.
Herkes kendi doğrusunda ısrar edince de çatışma başlar. İşin
özü budur.” Der.
***
ÇİZGİYİ UZATMAK
Öğretmen sınıftaki zeki aynı zamanda kıskanç öğrenciye
sordu:
“Niçin arkadaşlarını çekemiyor, onların yaptıklarını bozup
kavga ediyorsun”
Öğrenci:“Çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum, en
iyi ben olmalıyım” dedi.
Öğretmen, masasından kalkıp eline bir parça tebeşir aldı ve
25 cm. uzunluğunda bir çizgi çekti, öğrencinin yüzüne bakıp
“Bu çizgiyi nasıl kısaltırsın?” diye sordu.
Öğrenci bir süre bu çizgiyi inceleyip, içinde çizgiyi bir çok
parçaya bölmek de olan birkaç cevap verdi.
Öğretmen cevapları kabul etmedi ve yere ilkinden daha
uzun bir çizgi çekti.
Öğretmen: “Şimdi birincisi nasıl görünüyor” diye sordu.
Öğrenci: “Daha kısa” dedi, başını eğdi.
Öğretmen: “Bilgini ve yeteneklerini arttırarak kendi çizgini
uzatman rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha
iyidir” dedi.
***
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TAMİR OLMAYAN DELİKLER
Kötü huylu bir genç varmış. Birgün babası ona çivilerle dolu
bir torba vermiş. ‘Arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman her
sefer bu tahta perdeye bir çivi çak.’ Demiş. Genç, ilk gün
tahta perdeye otuz çivi çakmış. Sonraki
haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve geçen
her günde daha az çivi çakmış.
Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış. Babasına
gidip söylemiş.Babası onu yeniden tahta perdenin önüne
götürmüş.
Gence:
‘Bu günden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün
için tahta perdeden bir çivi çıkart.’ Demiş.
Günler geçmiş. Bir gün gelmiş ki her çivi çıkarılmış. Babası
ona ‘Aferin, iyi davrandın ama bu tahta perdeye dikkatli
bak. Artık çok delik var. Artık geçmişteki gibi güzel
olmayacak.’
Arkadaşlarla kavga edildiği zaman kötü sözler söylenir. Her
kötü kelime bir yara (delik) bırakır. Arkadaşına kendisini
affettiğini söleyebilirsin ama bu delik aynen kalacak. Bir
arkadaş ender bir mücevher gibidir. Seni dinler,
yüreklendirir, güldürür, sen ihtiyaç duyduğunda yardımcı
olur, sana yüreğini açar.
***
OLTAYA YEM TAKMADIM
Baba-oğul, göl kenarına gelince, oltayı göle atıp otele
döndüler. Bir saat sonra oltaya balık takılıp takılmadığını
görmek için göle gittikleri vakit, dört beş balığın takıldığını
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gördüler. Çocuk, “Ben, balıkların oltaya takılacaklarını
biliyordum,” dedi.
Babası sordu: “Nereden biliyordun?”
“Dua ettim de onun için,” dedi, çocuk.
Oltayı yeniden hazırladılar ve yemek için otele gittiler.
Yemekten sonra göle gittikleri vakit, yine birkaç balığın
yakalandığını
gördüler.
“Çocuk,
böyle
olacağını
biliyordum,” dedi.
Babası sordu: “Nereden biliyordun?”
Çocuk “Dua ettim de onun için,” dedi.
Baba-oğul, oltayı tekrar göle attı ve otele geri döndüler.
Yatmadan önce, göle gidip oltaya baktıkları vakit, bu defa
bir tek balığın bile oltaya takılmadığını gördüler. Çocuk ,
“Ben oltaya balık gelmeyeceğini biliyordum,” dedi.
Babası sordu: “Nereden biliyordun?”
Çocuk “Dua etmedim de onun için,” dedi.
Babasının, niye dua etmediğini sorması üzerine de çocuk, şu
cevabı verdi: “Oltaya yem takmadığını hatırladım da onun
için.”
***
BU DÜNYA KİMSEYE KALMAZ
Halife Harun er-Reşid’e, o zamanın Fransa kralı bir
gülfidanı hediye etmişti.
Harun Reşid, o gülfidanına çok itibar göstererek bahçıvana
verdi. Ve:
—Buna iyi bak. Bahçeye dik. Yetiştiği zaman da ilk
çiçeğinden bana getir, dedi.
Bahçıvan gülü bahçeye dikti. Gül çok güzel olmuştu.
Aradan zaman geçti, çok
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güzel bir gül açtı. Bahçıvan gülü koparmak için o tarafa
doğru giderken, gülün dalına konmuş bir bülbülün yanık
yanık öttüğünü görüp onu seyre daldı.
—Nasıl olsa uçar gider. Ben de ondan sonra koparırım,
diyordu. Fakat yazık ki, bülbül bir hayli öttükten sonra gülü
darmadağın etti. Bahçıvan çok üzülmüştü.
Ne diyecekti şimdi padişaha... Doğru padişahın huzuruna
çıkıp meseleyi anlattı ve üzüntüsünü bildirdi.
Halife üzülmemesini söyledikten sonra:
— Bu dünya etme- bulma dünyası derler. Bu dünya bülbüle
de kalmaz, canın sağ olsun, dedi ve bahçıvanı affetti.
Aradan zaman geçti. Bahçıvan bir gün o bülbülü bir yılanın
yutmakta olduğunu görüp doğru halifenin huzuruna çıkıp
vaziyeti anlattı.
— Efendim, keramet gösterdiniz. Hakikaten dünya bülbüle
kalmadı, dedi.
Padişah yine aynı söyleri tekrarlayarak:
— Bu dünya yılana da kalmaz. O da bir gün belasını bulur,
dedi.
O yılan bahçe sulamakta olan bahçıvanın ayaklarına doğru
hücum etti. Bahçıvan yılandan daha çabuk davranıp elindeki
kürekle yılanı ortadan ikiye böldü ve öldürdükten sonra
halifenin huzuruna çıkıp meseleyi anlattı.
Halife yine aynı şekilde:
—Bu dünya sana da kalmaz. Sen de bulursun bir gün belanı,
dedi.
Olacak ya, bir suçundan dolayı padişah bahçıvana kızıp
idamına karar verdi.
Cellatları çağırdı, bahçıvanı ellerine vererek kellesini
kesmelerini söyledi. Cellatlar adamı alıp götürdüler. Fakat
hüküm infaz edilmeden önce bir isteği olup olmadığını
sordular. Bahçıvan:
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—Var bir isteğim ama onu ancak padişaha söylerim,
başkasına söylemem hiçbir mana ifade etmez, deyip
padişaha götürmelerini istedi.
Bahçıvanın bu isteği cellatların çok acayibine gitmişti.
Durumu halifeye haber verdiler. O da görüşmeyi kabul edip
ne diyeceğini sordu.
Bahçıvan:
—Sultanım, mesele malumunuzdur. Bu dünya bülbüle,
yılana ve bana kalmadığı gibi sana da kalmayacak. Sen beni
en ufak bir sebepten cellatlara teslim ettin. Bu yalancı
dünyanın sana kalacağını mı sanıyorsun. Bu dünyaya etmebulma dünyasıdır, derler diyen sendin, dedi ve
söyleyeceğinin bundan ibaret olduğunu bildirdi.
Bu hatırlatma halifeye çok tesir etmişti. Bu adamı öldürüp
de elime ne geçecek? diyerek
adamı affetti.
***
PERİŞANLIKLAR İKİLİKTEN DOĞAR
Kazvinlilerin adetleridir; Vücutlarına, kol ve omuzlarına,
kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler
dövdürürler. Bir Kavzinli, tellağın yanına gidip “Bana bir
dövme yap; fakat canımı acıtma” dedi.
Tellak “ Söyle yiğidim; ne resmi döveyim?” diye sorunca “
bir kükremiş aslan resmi döv” dedi; Talihim aslandır, onun
için aslan resmi olsun. Gayret et, dövmeyi adamakıllı yap!”
Tellak “Vücudunun neresine döveyim?” dedi. Kavzinli “ İki
omzumun arasına”” dedi.
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Tellak, iğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya
başlayıp, “ Aman usta, beni öldürdün gitti. Ne
yapıyorsun?”diye bağırdı. Usta “ Aslan yap dedin ya” dedi.
Kazvinli sordu:” Neresinden başladın? Usta “
Kuyruğundan” dedi. Kazvinli dedi ki:” Aman iki gözüm,
bırak kuyruğunu. Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum
sızladı, nefesim kesildi, boğazım tıkandı.
Aslan varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime
fenalık geldi, bayılacağım.”
Usta, “Kavzinliyi kayırmadan, merhametsizce aslanın bir
başka tarafını dövmeye başladı. Yiğit yine bağırdı “Burası
neresi?” Usta: “Kulağı” dedi. Kazvinli “ Bırak, kulaksız
olsun. Orasını da yapma” dedi. Usta bu sefer başka bir
yerine başlayınca Kazvinli yine feryat etti: “Bu üçüncü iğne
de neresini dövüyor?” Usta:”Azizim, karnı” dedi.
Kazvinli “Fena acıyor, iğneyi bu kadar çok batırma, bırak,
karınsız olsun” deyince Tellak şaşırdı, hayli müddet parmağı
ağzında kaldı. İğneyi yere atıp “ Alemde kimse böyle bir
hale düştüm mü ki? Kuyruksuz, başsız, karınsız aslanı kim
gördü? Tanrı bile böyle bir aslan yaratmamıştır” dedi.
***
SEVGİYİ ANLAYABİLEN ZAMAN
Bir zamanlar, bütün duygular bir adada yaşarmış. Mutluluk,
Üzüntü, Sabır, Öfke, Korku, Kibir, Bilgelik, Sevgi.. Her
türlü duygu bu adada olduğu için de, adaya “Duygu Adası”
deniliyormuş.
Ada sakini duygular, günün birinde, tespit edemedikleri bir
yerden, adanın birkaç gün içinde batacağı yönünde ısrarlı
anonslar duymuşlar. İlk anda bunun bir şaka olduğunu
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düşünmüş bazıları, ama anonslar devam ettikçe, durumun
ciddi olduğunu düşünerek, birer ikişer adadan ayrılmaya
başlamışlar.
Hemen her duygunun kendine ait bir kayığı yahut gemisi
veyahut yatı olduğundan, adadan ayrılmak nispeten kolay
olmuş onlar için. Ama Sevginin küçücük bir salı bile
yokmuş. O yüzden, kendisini alacak biri buluncaya kadar,
mecburen adada kalmış.
Duyguların büyük kısmının adadan ayrıldığı günlerden
birinde, ada, anonsta söylendiği şekilde, yavaş yavaş
batmaya başlamış. Bunun üzerine, Sevgi, yüksekçe bir
kayaya çıkıp yardım istemeye başlamış adadan henüz
ayrılan diğer duygulardan.
İlk önce, Zenginliği görmüş büyük ve güzel bir yatın içinde.
El edip, yüksek sesle bağırmış.
“Zenginlik, beni de alır mısın?”
Yatın her tarafına yığdığı eşyaları gösteren Zenginlik:
“Hayır, alamam.” demiş. “Görüyorsun altın, gümüş, zümrüt
derken yat doldu. Senin için yer kalmadı.”
Zenginlikten vefa görmeyen Sevgi, biraz daha geride,
büyücek bir yelkenli görmüş. Dikkatlice baktığında anlamış
ki, bu yelkenli Kibir’in:
“Kibir, Kibir!..Benim sandalım bile yok, ada da batıyor,
yardım et lütfen!”
“Sana yardım edemem” demiş Kibir. “Biraz dağınık
gözüküyorsun; yelkenlimin fiyakasını bozacaksın.”
Bu cevap karşısında çok üzülen Sevgi, bir kayığa binip
kürek çeker vaziyette, Üzüntüyü fark etmiş o sırada.
Üzüntü, kayaya çok yakın bir yerdeymiş. Sevgi bu kez
ondan yardım istemeye karar vermiş:
“Üzüntü, seninle gelebilir miyim?”
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“Ah sevgili Sevgiciğim!” demiş Üzüntü. “Yalnız gitmeye
karar verdiğim için o kadar üzgünüm ki!”
Bu cevap üzerine üzüntüsü daha da artan Sevgi, yüzünü
adanın öbür tarafına doğru çevirdiğinde, bir mavnanın
üstünde neşeyle zıplayıp duran birini görmüş. Mutlulukmuş
bu. Sevgi ona da seslenmiş; ama Mutluluk o kadar
mutluymuş ki, Sevginin ona seslendiğinin bile farkına
varmamış.
Çaresiz biçimde Mutluluğa seslenmeye devam eden Sevgi,
ansızın bir ses duymuş yakında:
“Buraya gel Sevgi! Seni ben götüreyim.”
Sevgi çok sevinmiş ve koşar adım sahile koşup içinden
yaşlıca bir adamın kendisine seslendiği kayığa atlamış.
Kayıkla fazlaca bir yerden gitmeden de, adanın büsbütün
sulara gömüldüğünü görmüşler.
Sevgi, bu kadar duygu çağırdığı halde onu almazken
kendisini kayığına çağıran bu saçı başı ağırmış duyguya
teşekkür etmiş defalarca. Ama, Duygu Adasında o güne
kadar hiç görmediği yaşlıyı adını bile sormayı unuttuğunu,
ancak karaya varıp da vedalaşmalarından sonra fark etmiş.
Sonra da, günlerden bir gün geldikleri bu yeni kara
parçasında Bilgeliğe rast gelince, ismini bile sormadığı bu
kadirşinas yaşlıyı tarif edip ismini sormuş kendisine.
“O, Zamandan başkası olamaz.” diye cevap vermiş Bilgelik.
“Zaman mı? Peki niye yalnız o bana yardım etti?”
“Çünkü” demiş Bilgelik, “Sevginin gerçek değerini ancak
Zaman kavrayabilir.”
***
DÜNYANIN EN KISA ANAYASASI
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Bir zamanlar üç bilge bir araya gelip dünyanın en kısa
anayasasını yazmaya koyuldular. İnsanın hareketlerine ve
davranışlarına hükmeden kanunu gösterebilen kişi, dünyanın
en bilge kişisi seçilecekti.
“Allah suçluları cezalandırır” diye teklif etti bilgelerden
birisi.tek cümleydi; kısa ve özdü.
Fakat diğerleri bunun bir kanun değil bir tehdit olduğunu
söyleyerek itiraz ettiler. Birinci bilgenin bu teklifi kabul
edilmedi.
“Allah sevgidir” dedi ikinci bilge.
Ama bu teklif de kabul görmedi, çünkü insanın görevlerini
tam anlamıyla açıklamıyordu.
Sonra üçüncü bilge tane tane şu teklifte bulundu:
“Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi, başkalarına
yapmayın.” Ve ilave etti:
“Kanun budur; gerisi sadece yoruma kalmıştır.”
Diğer bilgelerde bu teklifi kabul ettiler. Ve o bilge zamanın
en bilge kişisi seçildi.
***
EN TEHLİKELİ ZEHİR
Bir zamanlar, yaşlı bir kabile şefi kendisinden sonra
kabilenin başına geçecek şef adayının ne kadar bilge
olduğunu anlamak istedi. Birinci yemek, dünyanın en güzel
lezzetli, ikinci yemek de en kötü ve tatsız yemeği olmalıydı.
Belirlenen günde, genç şef adayı yaşlı şefin önüne çok iyi
pişirilmiş, harika derecede lezzetli bir inek dili koydu.
Çeşitli sebzelerle süslenmiş bu yemek gerçekten çok
lezzetliydi. Ertesi gün, genç adam yaşlı şefin önüne en kötü
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ve lezzetsiz yemeğini getirecekti. Ama genç, yaşlı şefin
önüne bir önceki günle tıpatıp aynı yemeği koydu; Bu dil!
Bunun nedenini soran yaşlı şef, alacağı cevapla yerine
geçecek adamın kendisinden daha bilge olduğunu anladı:
“Dünyanın en lezzetli şeyi dildir, çünkü hakikati dile getirip
insanların iyiliği bulmasına yardım eder. Doğru sözler başka
insanları doğru yola yöneltir ve onları cesaretlendirir. Diller
sevgi ve ahenk kelimeleriyle bütün köyümüzü bir arada
tutar.”
“Dil, dünyanın en tatlı şeyi olduğu gibi en kötü şeyi de
olabilir. Öfke ve yalan söyleyen diller insanları kırar, onları
yanlışa yöneltir. Dilin söylediği yalanlarla bir toplum parça
parça olur. Bütün silahlardan daha korkunç şekilde
köyümüzü felakete sürükleyebilir.”
***
LOKMAN
Efendisinin düzinelerle kölelerinden yalnızca birisi idi
Lokman. Derisinin siyahlığının aksine, tüm aydınlığını
içinde saklamıştı sanki. Diğer köleler ise tam aksine... Ne
onun hikmetli sözleri, nede ağırbaşlılığı ilgilerini çekmez,
sürekli yapmaları gereken işlerden kaytarmaya, kendilerinin
olan zamanlarını; "efendilerinin malı kendilerinin olsa"
neler yapacakları hakkında fikir üretmekle geçirirler.
Lokman'ı anlamak bir yana, ondaki farklılıktan rahatsız dahi
olurlar. Fırsat buldukça da efendilerinin gözünden düşürmek
için arkadaşlarına olmadık düzenler kurar, akla gelmedik
yalanlar uydururlar.
Hep aynı geçen günlerinin birinde efendi, meyve yemek
istedi ve kölelerini bağa gönderdi. Herkes topladı; Lokman
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hariç,
topladıklarının
çoğunu
yediler
diğerleri...
Birleştirdiler kalanları ve evin yolunu tuttular.
Efendi:
—Bu nedir. akşama kadar bununla mı oyalandınız?.
Hepinizi cezalandıracağım... diye kükredi.
Köleler:
—Aman efendimiz, vallahi bizim bir suçumuz yok...
Meyveleri Lokman yedi, dediler.
Lokman:
—Efendimiz, iznin olursa yalnız görüşmek isterim.
Efendi, kabul ettiğini bildirdi teklifi, diğerlerine dışarı
çıkmaları için işaret etti.
Lokman:
—Efendimiz, ben hiç meyve yemedim. Ama kalbinin
mutmain olması için bir tedbir söylerim.
—Nedir, söyle bakalım.
—Ey kerem sahibi, hepimizi imtihan et. Bizlere fazlasıyla
sıcak su içir, ondan sonra büyük bir sahraya götür bizleri...
Sen atlı olarak koştur hepimizi. O zaman kötülük yapanı
gör, Hakkın işlerini seyret.
Aklı yattı efendinin. Zaten Lokman'ın yapmayacağını
biliyor, lakin aklına diğerlerinin suçunu ispatlayacak çare
gelmiyordu. Herkesi topladı, getirilen sıcak suyu içmelerini
söyledi, hepsi korkudan içtiler. Sonra onları ovalarda
kovalamaya başladı. Koşturdu koşturdu, nihayet yoruldular.
Başladılar kusmaya. İçtikleri su yedikleri meyvelerin
hepsini çıkardı. Lokman'ında içi bulandı, O da kustu. Fakat
karnından halis su geldi.
***
VAKTİNDEN ÖNCE BÜYÜMEK
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Bir zamanlar bir bilge öğrencileriyle birlikte yolculuk
yapıyordu. Yakındaki bir köyde çok zeki bir çocuğun
yaşadığını öğrenince o köye gittiler. Bilge, çocukla
konuşmak için yanına yaklaştı ve şakayla sordu:
“Eşitsizliklerden kurtulmak için bana yardım eder misin?”
“Eşitsizliklerden neden kurtulayım ki?” diye cevap verdi
çocuk. “Dağları düzleştirecek olursak, kuşlar sığınacak yer
bulamaz. Nehirlerin ve denizlerin bütün çukurlarını ortadan
kaldırırsak balıklar ölür. Köyün delisi, reisiyle aynı yetkilere
sahip olursa kimse ne yapacağını bilmez. Dünya yeterince
büyük bırakalım farklılıklarıyla devam etsin.”
Bilgenin öğrencileri bu cevap karşısında hayran kalmışlardı.
Köyden ayrılıp yollarına devam ederken birisi şöyle dedi:
“Keşke bütün çocuklar o çocuk gibi akıllı olsa!”
“Hayatım boyunca, yaşıtları gibi oyun oynamak ve sıradan
şeyler yapmak yerine dünya üzerine kafa yoran çocuklarla
karşılaştım.” diye cevap verdi bilge. “Vaktinden önce
büyüyen bu çocukların hiçbirisi daha sonraki hayatlarında
önemli şeyler yapmadılar. Çünkü çocukluğun masumiyetini
ve sağlık işareti olan heyecanını yaşayamadılar.”
***
EŞEĞİN GÖLGESİ KİME KALIR
Eski Yunanistan’ın büyük hatibi Demosten’in ülkeyi
ilgilendiren önemli bir mesele hakkında Atinalılar’a hitap
etmeye çalışıyor, fakat halk pek ilgilenmiyordu. Büyük
hatip, bunun üzerine konusunu değiştirdi.
“Bir adam, evindeki eşyasını bir diğer köye götürmesi için
eşek kiraladı. Sahi de, eşeği ile birlikte gideceğini söyledi;
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eşeğin işi bitince, hayvanı geri getirecekti. Öğle üzeri,
yemek için mola verildi. Güneş, yakarcasına kızdırıyordu.
Eşeği kiralayan, hayvanın gölgesine uzanarak dinlenmek
istedi, “sen, sadece eşeği kiraladın, gölgesini değil. Eşeğin
gölgesinde ben dinleneceğim.”
“Eşeği kiralayan adam ise hayvanı, her şeyi ile kiraladığını
söyleyerek, hayvanın gölgesinde dinlenme hakkının da
kendisinin olduğunu iddia etti.”
Demosten, Konuşmasının bu noktasında durdu ve kürsüden
ayrılmak için davrandı. Fakat dinleyiciler, hep bir ağızdan,
kürsüden ayrılmamasını, eşeğin gölgesinin kimin üzerinde
kaldığını söylemesini istediler.
Çağın bu büyük hatibi, o zaman bağırarak dedi ki: “Siz ne
aptal insanlarsınız. Sizi çok yakından ilgilendiren hayati bir
mesele üzerindeki konuşmayı dinlemek istemiyor, ama
eşeğin gölgesiyle ilgileniyorsun
***
GERÇEK BASİTTİR
Bir gün bilge hırkasını çıkardı ve onunla bir yumurtayı sarıp
sarmaladı. Sonra da kasabanın ana meydanına gelip
insanların kendi etrafına toplanmalarını istedi. Onlarca,
yüzlerce kişi bilgenin çevresini sardı.
“Bugün hepinizin katılabileceği büyük bir yarışma
düzenliyorum.” diye seslendi bilge. “Kim bu hırkanın içinde
ne olduğunu bilirse, onun içindeki yumurtayı ona
vereceğim.”
İnsanlar birbirleriyle bakıştılar, meraklandılar. Ama kimse
bir tahminde bulunmak istemedi. Sonunda kalabalıktan
birisi bilgeye şöyle dedi:
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“Bunu nereden bilebiliriz, bize vahiy gelmiyor ki.”
Bilge ısrarla aynı soruyu sordu:
“Bakın, bu hırkanın içindeki şeyin yumurta sarısı gibi sarı
bir göbeği var ve yumurta beyazı gibi şeffaf bir sıvıyla
kaplı. Hepsi de, kolayca kırılabilen bir kabukla çevrili. Hadi
bilin bakalım bu hırkanın içinde ne var?”
çevresini saran herkes bilgenin elinde bir yumurta tuttuğunu
düşünüyordu, ama cevap o kadar besbelliydi ki, hiç kimse o
kadar insanın önünde rezil olmak istemiyordu. Öyle ya, o
şey ya bir yumurta değilse, bilgenin derin ilmiyle söylemek
istediği başka bir şey ise? Hayır hayır, bilge mutlaka başka
bir şeyi ima ediyordu.
Bilge, iki defa daha sordu. Ama aptal durumuna düşmek
istemediği için kimse cevap vermedi. Bilge sonunda hırkayı
açıp yumurtayı herkese gösterdi ve şöyle dedi:
“Aslında cevabı hepiniz biliyordunuz. Ama kimse cesaret
edip de bunu dile getiremedi. Bu haliniz, riske girmeye,
kaybetmeyi göze almaya cesaret gösteremeyenlerin haline
benziyor. Gerçekte çözümler çok basit. Bu basit çözümleri
Allah akıl gözümüze gösteriyor. Ama insanlar hep karmaşık
açıklamaların peşine düşünüyorlar, sonunda ise bu
açıklamalardan bir şeyler yapmaya sıra gelmiyor.
***
GERÇEK DOST
Meşhur ve büyük veli Şemş, Mevlana Celaleddin
Hazretlerinin en büyük dostudur...
O kadar
ki, Allah yolcusu iki erkek arasında en ileri ve mefkürevi
manasıyla bir dostluğa dünya, bir daha şahit olmadı... Şems,
bir çok defa Mevlana’dan ayrılıp, bir çok defa onunla
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buluştu... İki dost arasındaki ayrılıklar her ikisine de hasret
ve ızdırapların en acısını tattırıyordu... Nihayet birinden biri
yollara düşüp deli gibi öbürünü arıyor, buluyordu... Bir gün
Tebriz’de bir yahudi, Şems’in karşısına dikiliverdi;
-Müjde ya Şems! Mevlana geliyor!.. Ve Şems, ne kadar
malı ve mülkü varsa bu yahudiye hediye etti...
Dediler ki: -Yahudi seni aldattı ve bütün malını aldı...
Ortada ne Mevlana var, ne bir şey... Gelen giden yok.
Yahudi sana yalan söyledi!..
-Biliyorum, dedi Şems... Ben malımı ve mülkümü, bu sözün
yalanına verdim, doğrusuna canımı vermek lazımdı...
***
HAKİKİ ÖĞRETMENLERİM
Hasan Basri ölüm döşeğinde yatarken, ziyaretine gelen
dostlarından birisi ona sordu:
“Ey üstad, senin öğretmenin kimdi? Sana kimler ders
verdi?”
hasan Basri bu soruya önce gülümsedi, sonra da şu cevabı
verdi:
“Benim yüzlerce, binlerce öğretmenim oldu. İsimlerini tek
tek saymam günler hatta haftalar alır. Hem buna vaktim de
yok. Ama benim üç öğretmenim oldu ki sana onları
anlatacağım.”
Bu öğretmenlerden ilki bir hırsızdı! Bir keresinde çölde
kaybolmuştum. Nihayet bir köye ulaştığımda vakit o kadar
geç olmuştu ki, her yer kapanmıştı. Bir ara gece
karanlığında bir adam gördüm; bir evin duvarını delmeye
çalışıyordu. Yanına yaklaşıp nerede kalabileceğimi sordum.
Adam:
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“Gecenin bu vaktinde kalacak yer bulman çok zor, ama
istersen benim gibi bir hırsızla kalabilirsin.” dedi.
O gece çaresizlikten o adamın yanında kaldım. Ama daha
sonraki günlerde. Tam bir ay! Adamın bazı davranışları o
kadar güzeldi ki beni kendine bağladı. Her gece:
“Ben şimdi işe gidiyorum. Sen dinlen ve ibadet et” derdi.
Döndüğünde:
“Bir şey bulabildin mi? Diye sorardım ve o da:
“Bu gece değil, ama yarın yine deneyeceğim inşallah” derdi.
Onu hiç ümitsizlik içinde görmedim, hep neşeliydi.
Ben daha sonraki yıllarımı hep dualarla ve zikirlerle
geçirdim; ama hayatımda hiçbir şeyin değişmediğini görüp
öylesine derin bir ümitsizliğe ve karamsarlığa düştüm ki
bazen her şeyi bırakıp kaçmak istedim. İşte öyle zamanlarda
hep hırsızın her gece söylediği o söz bana ışık tuttu:
“Bugün yapamadım, ama yarın inşallah!”
ikinci öğretmenim ise bir köpekti. Bir gün, susamış halde bir
nehre doğru yürüyordum. O sırada nehrin kenarına bir
köpek geldi. O da susamıştı. Nehre başını uzattığında suyun
üzerinde kendi yansımasını gördü ve onu başka bir köpek
sanıp korktu.Havlayarak oradan uzaklaştı; fakat susuzluğu o
kadar fazlaydı ki nehre geri döndü.Sonunda korkusunu
yenip suyun içine atladı.Oradaki köpek görüntüsü artık
kaybolmuştu.Bu, Rabbimden bana gönderilmiş bir işaretti:
İnsanın bütün korkularına rağmen rahmet denize dalması
gerekirdi.
Üçüncü öğretmenim ise küçük bir çocuktu.Bir şehre
girmiştim.Sokakta o çocuğun yanmakta olan bir kandil
taşıdığını gördüm. Kandili camiye götürüyordu.
“Kandili kendin mi yaktın?” Diye sordum çocuğa.
“Evet, efendim” dedi. Ona yine sordum:
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“Kandilin henüz yanmamış olduğu bir an vardı, sonra
yandığı bir an geldi.O halde, bana ışığın nereden geldiğini
gösterebilir misin?”
***
RESSAM
Padişahı vardı ki bir ülkenin; kılı kırk yarar, haklı ile
haksızı, doğru ile yanlışı tam ayırır, adaletinde kimsenin
şüphesi kalmaz, verdiği karar gönül rahatlığı ile herkes
tarafından kabul görürdü.
Tebaasında bulunan Çinliler ile Rumlar:
—Biz en iyi ressamız!
—Hayır, en iyi ressam bizleriz! Diye aralarında tartışır,
lakin bir sonuca varamazlar. Ulu hakem olarak Padişaha arz
ederler durumlarını. O zamana kadar yaptıklarını bir bir
sayar dökerler ve bununla diğerine üstünlük kurmalarına yol
ararlar.
Padişah:
—Sizi imtihan edeceğim, bakalım hanginiz davasında daha
haklı?
Çinliler:
—Padişahım; bizlere iki ayrı oda verin, marifetlerimizi bir
birimizden habersiz ve gizli olarak icra edelim... Ta ki
nihayetinde hakemimiz olarak vereceğin karar ile üstün olan
belirlensin...
Rumlar:
—Padişahım: Tek oda verin, ama bir birimizi görmeyecek
ve seslerimizi duymayacak şekilde örtülerle ayırın
ortasından ki, değerlendirme vaktinde ikisini bir arada görüp
karar vermek kolay olsun...
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Her kes tarafından kabul gören bu fikir uygulandı. Bir oda,
Çinlilerle Rumların bir birlerinden habersiz çalışabilecekleri
şekilde ortadan ikiye ayrıldı.
Çinliler her sabah türlü türlü boyalar istediler, padişah
hazinelerini açtırarak her isteneni verdi.
Rum ressamlar ise:
—Pas gidermekten başka ne resim işe yarar, ne de boya...
dediler kendi kendilerine. Kapılarını kapatıp başladılar
duvarlarını cilalamaya. Gök gibi tertemiz, saf ve berrak hale
getirdiler duvarları. "İki yüz renge boyamaktansa renksizlik
daha iyi, renk bulut gibidir, renksizlik ise ay... Bulutta
parlaklık ve ışık görürsen bil ki yıldızdan, aydan yahut
güneştendir..."
Çinli ressamlar işlerini bitirdiler haber verdiler, padişah
gelerek yapılanları seyre daldı. Hepsi akıldan, idrakten
dışarı, fevkalade güzel şeylerdi. Perdenin kaldırılmasını
emretti. Görülenler karşısında gözler adeta yuvalarından
fırladı... Hayret nidaları salonu doldurdu... Çinli ressamların
yaptıkları tüm resim ve nakışlar odanın cilalanmış duvarına
vurmuş, orada bulunanların tamamı diğer duvarda daha iyi
görünüyor, resimlerin akisleri göz alıyordu.
***
GÖNÜL ZENGİNLİĞİ
New York şehrine hakim olan şahane ve çok güzel
manzaralı bir çatı katında oturan zengin adam servetini
kaybedip fakir olmuştu. O ise istifini bozmadan aynı
apartmanın bodrum katına taşındı. Daha önce sadece şehrin
manzarasını seyretmek üzere yanına gelen dostları kendisine
acıyarak, “John, herhalde yukarı ki daireni ve o muhteşem
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manzarayı özlemişsindir değil mi?” diye sorduklarında
maddi güçlük içinde olan ama gönlü zengin ve rahat olan
John şu cevabı verdi.
“Ne münasebet şu anki yerimden çok memnunum. Çok daha
güzel bir yere taşınmışken niçin eski yeri özleyeyim?”John,
şaşkınlıkla kendisini dinleye dostlarına cevabını şöyle
tamamladı:
“Orada iken insanlardan uzaktı. Burada insanları daha iyi
görebiliyorum oradaki eski manzara hiç değişmezdi. Ama
burada insanlar çok renkli. Bodrum katına taşındıktan sonra
çok iyi komşuluklar kurdum. Anladım ki yeryüzündeki en
güzel manzara, insanın başka insanlarla dostluk kurması ve
onların iç dünyalarını seyretmesidir.”
***
SUYU TAŞIRMAYAN GÜL YAPRAĞI
Uzakdoğu’da bir budist tapınağı, bilgeliğin gizlerini aramak
için gelenleri kabul ediyordu. Burada geçerli olan incelik;
anlatmak istediklerini konuşmadan açıklayabilmekti. Bir
gün tapınağın kapısına bir yabancı geldi. Yabancı kapıda
öylece
durdu
ve
bekledi.
Burada sezgisel buluşmaya inanılıyordu, o yüzden kapıda
herhangi bir tokmak, çan veya zil yoktu. Bir süre sonra kapı
açıldı, içerdeki budist, kapıda duran yabancıya baktı. Bir
selamlaşmadan sonra söz’süz konuşmaları başladı. Gelen
yabancı, tapınağa girmek ve burada kalmak istiyordu.
Budist bir süre kayboldu, sonra elinde ağzına kadar suyla
dolu bir kapla döndü ve bu kabı yabancıya uzattı. Bu, yeni
bir arayıcıyı kabul edemeyecek kadar doluyuz demekti.
Yabancı tapınağın bahçesine döndü, aldığı bir gül yaprağını
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kabın
içindeki
suyun
üstüne
bıraktı.
Gül yaprağı suyun üsünde yüzüyordu ve su taşmamıştı.
İçerideki budist saygıyla eğildi ve kapıyı açarak yabancıyı
içeriye aldı. Suyu taşırmayan bir gül yaprağına her zaman
yer vardı.
***
HADEME
Ülkenin en iyi işletme fakültelerinden birisinde okuyordu.
Okuldaki ikinci senesiydi ve okulun en başarılı
öğrencilerinden birisiydi. Sene sonu sınavlarından birine
daha girmişti. Soru kağıdını alıp soruları hızlıca
incelediğinde, onuncu soru karşısında şaşırıp kaldı. Soru
kağıdını basan görevlinin işgüzarlığı mıydı yoksa? Veyahut
bir dalgınlık eseri mi sorular listesine girmişti?
Aynı şaşkınlığı diğer öğrenciler de yaşıyorlardı. İçlerinden
biri, cesaretini toplayıp:
“Hocam,” diye seslendi. “Onuncu soruyu soracaktım.”
“Evet arkadaşlar”dedi profesör, “o soruyu oraya ben
koydum. Ve bundan da puan alacaksınız.”
Soru şöyleydi:
“Her gün okulu temizleyen hademe kadının adı nedir?”
bütün öğrenciler bu kadını her gün, özellikle de sabah ve
akşam saatleri koridoru temizlerken görürlerdi. Elli
yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlı bir kadındı. Ama,
öğrencilerin onunla ne işi olabilirdi ki? Adını nereden
bileceklerdi? Ne o cevap verebildi onuncu soruya, ne de
diğer öğrenciler.
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Sonuçta, o sene dersten tam not alan olmadı. Ama, kağıtları
verip sınavdan çıkarken profesörün söylediği sözü hiçbiri
hayatlarının sonuna kadar unutamayacaktı:
“Hayatınız boyunca insanlarla karşılaşacaksınız. Hepsi
birbirinden farklı insanlar. Ama sizin ilginizi ve dikkatinizi
hak eden insanlar bunlar. Onları göz ardı etmeden yaşamayı
öğrenmeniz gerek.”
Delikanlı bu dersi hayatı boyunca unutmadı. Hademenin
adını da. Adı Dorothy idi.
***
KARAR VERMEK
“Yaşlı bilge!” demiş çocuk. “Ellerimde tuttuğum kuşun
canlı mı, ölü mü olduğunu söyleyebilir misin?” Yaşlı bilge
gözünü dikip .ocuklara sessizce bakmış ve “Evlat,” demiş.
“Ellerinde esir kalmış kuşun canlı olduğunu söylersem,
ellerini iyice sıkıştırıp onu öldüreceksin. Ölü olduğunu
söylersem ellerini açacaksın ve kuş özgürlüğüne uçacak.
Ellerinde, yaşamın ve ölümün gücünü tutuyorsun oğlum.
Yaşam ile ölüm arasında seçim yapabileceğini bilecek kadar
bilgi var sende.”
“Kuşun veya herhangi bir olayın sonuçlarına benim
yanıtımın belirlemesine izin verirsen, kendi gücünden ve
kararlarından yoksun kalırsın. Aynı zamanda, doğru seçimi
yapma sorumluluğunu üzerinden atmış, kendi gücün ve
bilginin mutluluğunu hissetme ve kullanabilme fırsatını
yitirmiş olursun.”
“Kendin karar ver ve sonradan da pişman olma!”
***
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TAŞLARI İYİ YERLEŞTİRMEK
“Profesör sınıfa girip karşısında duran seçilmiş öğrencilere
kısa bir süre baktıktan sonra “Bugün Zaman Yönetimi
konusunda Deneyle karışık bir sınav yapacağız” dedi.
Kürsüye yürüdü, kürsünün altından kocaman bir kavanoz
çıkarttı. Arkadan kürsünün altından bir düzine yumruk
büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük bir dikkatle
kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha
başka taş almayacağına emin olduktan sonra öğrencilere
döndü ve ”Bu kavanoz doldu mu” diye sordu. Öğrenciler
hep bir ağızdan; “Doldu” diye cevapladılar. Profesör; “Öyle
mi?” dedi ve kürsünün altına eğilerek bir kova mıcır çıkarttı.
Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş döktü. Sonra
kavanozu sallayarak, mıcırın taşların arasına yerleşmesini
sağladı.
Sonra öğrencilere dönerek bir kez daha “Bu kavanoz doldu
mu?” diye sordu. Bir öğrenci “Dolmadı her halde” diye
cevap verdi. “Doğru” dedi profesör ve yine kürsünün altına
eğilerek, bir kova kum aldı ve yavaş yavaş tüm kum
taneleri, taşlarla mıcırların arasına nüfuz edene kadar döktü.
Yine öğrencilere döndü ve “Bu kavanoz doldu mu?” diye
sordu. Tüm sınıftakiler bir ağızdan “hayır” diye bağırdılar.
“Güzel” dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi
su aldı ve kavanoz doluncaya kadar suyu boşalttı. Sonra
öğrencilere dönerek; “Bu deneyin amacı neydi” diye sordu.
Uyanık bir öğrenci hemen “Zamanımız ne kadar dolu
görünürse görünsün, daha ayırabileceğimiz zamanımız
mutlaka vardır” diye atladı.
“Hayır” dedi profesör, “Bu deneyin esas anlatmak istediği
eğer büyük taşları baştan yerleştirmezsen, küçükler
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girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman kavanozun içine
koyamazsın. Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine
bakarken profesör devam etti: Nedir hayatınızdaki büyük
taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız,
eğitiminiz, hayalleriniz, sağlığınız, bir eser yaratmak,
başkalarına faydalı olmak, onlara bir şey öğretmek! Büyük
taşlarınız belki bunlardan birisi, belki bir kaçı, belki hepsi.
Bu akşam uykuya yatmadan önce iyice düşünün ve sizin
büyük taşlarınız hangileridir, karar verin.Bilin ki, büyük
taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz hiçbir
zaman bir daha koyamazsınız, o zaman da ne kendinize ne
çalıştığınız kuruma ne de ülkenize faydalı olursunuz.Bu da
iyi bir iş adamı gerçekte de iyi bir adam olamayacağınızı
gösterir.”
Profesör, ders bittiği halde konuşmadan oturan öğrencileri
sınıfta bırakarak çıktı...”
***
GERÇEKTEN HİSSETMEK
Günün birinde bir krallığa başka bir düşman krallık
tarafından savaş açılmış ve krallığın kalesi ele geçirilip kral
aranmaya başlanmış. Ama o esnada bizim kral kendi
halkının arasına karışıp kendini gizlenmeyi başarabilmiş
Halktan bir köylüye de kendisini düşmanlardan saklamasını,
bunu yapması ve kendisinin kurtulması halinde de kendisine
ne isterse verebileceği vaadinde bulunmuş. Bunun üzerine
köylü kralını kendi evine kaçırıp yatağının altına saklamış.
Bu sırada kralı bulamayan düşman askerleri tüm evleri
aramaya karar vermişler. Köylünün evine de bakmışlar tabi
ki... Kralın altında bulunduğu yatağı, düşman askerlerinden
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biri kılıçla yoklamış ama şans eseri kralı fark edemeyerek
oradan ayrılmış..Böylelikle kral askerlerin eline düşüp
ölmekten kurtulmuş. Yatağın altından çıkıp köylüye
teşekkür etmiş ve sözünü tutacağını söyleyip köylünün
isteklerini söylemesini buyurmuş. Bunun üstüne köylü,
kendini ve ailesini ölene kadar rahat yaşatacak kadar para ve
toprak almış kraldan. Ama köylü son bir arzusunun
olduğunu da belirtip;askerler sizi öldürmek için eve girip de
yatağı kılıçla yolladıkların da neler hissettiniz?" diye
sormuş. Bu soru üzerine kral hiddetlenmiş... "Nasıl olur da
bir köylü kendisine böyle bir soru sorabilir" diye
köpürmüş... Ve hemen askerlerine emir verip köylünün bu
sorusu yüzünden asılmasını istemiş. Kralın isteği üzerine
hemen bir darağacı kurulmuş ve ip köylünün boynuna
geçirilmiş. Tam köylünün ayağının altındaki sandalye
çekilecekken kral celladına "Dur" emri verip köylünün
yanına yaklaşmış ve demiş ki: 'Şimdi anlıyor musun neler
hissettiğimi?..." Evet aynı şeyi hissedebilmek - aynı
duyguyu birebir anlamak için aynısını tecrübe etmek lazım.
Yoksa anlayamazsınız ne kadar anlamaya çalışsanız da..
***
MEVSİMİNDE GÖRMEK
Dört oğlunun herhangi bir kimse veya şey hakkında acele
hüküm vermekten kaçınmasını isteyen baba vardı. Baba, bir
gün en büyük oğluna, kışın, ülke dışına bir yolculuk yaparak
mango ağacını görmesini söyledi. Bahar gelince, ikinci
büyük oğlunu mango ağacını görmesi için gönderdi. Yala
birlikte onun bir küçüğü yola çıktı. En küçük oğlu da
sonbaharda çıktığı yolculuktan dönünce, bu akıllı adam, dört
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oğlunu da yanına çağırarak, “Gördüğünüz mango ağacını
bana anlatınız,” dedi.
En büyük oğlu ki ağacı kışın görmüştü. Ağacın, yanmış,
kavrulmuş bir kütükten farksız olduğunu söyledi.
Onun bir küçüğü,”Dantel gibi yaprakları var,” dedi.
Üçüncü oğlu, ağacın çiçeklerinin gül kadar güzel olduğunu
söyledi
Çocuklarının en küçüğü ise,”Ağacın, armudun tadını
andıran nefis meyveleri var,” dedi.
Akıllı baba, o zaman, “Evlatlarım, hepiniz haklısınız,” dedi.
“Çünkü her biriniz ağacı ayrı mevsimlerde gördünüz.”
Şu halde, diğerlerinin düşünce ve davranışları hakkında
hüküm vereceğimiz zaman, ağacı her mevsimde görüp
görmediğimize emin olmalıyız.
***
GERÇEK MUTLULUĞUN GİZEMİ
Ülkesi yerkürenin en önemli bölgesinde bir denizden bir
denize dek uzanıyordu. Halkı onu çok seviyordu. Rüzgarla
yarışan süvarileri, koca dalgalara kafa tutan kalyonları vardı.
Zengindi. Yemek yediği tabaktan su içtiği çeşmelere dek
herşeyi altındandı. Sarayın odaları tıka basa dünyada eşi
menendi bulunmayan değerli taşlarla, altın paralarla
doluydu. Sarayının çeşitli odalarında yaşayan kadınlarına
taktığı kolyeler, gerdanlıklar, tek taş pırlantalar,
ayaklarındaki halhallar öylesine ağırlık yapıyordu ki
kadınlar neredeyse yürüyemiyordu. Tüm diğer ülkelerin
hükümdarları onun gücü ve zekası karşısında şaşkın ve
suskundu.

54

Dünyanın en güçlü, en zengin ve zeki hükümdarı bir sabah
uyandığında yatağından kalkamadı. Kollarını, bacaklarını
hareket ettirermiyordu. Yardımcılarına seslendi. Gelenler de
hükümdarlarını ayağa kaldıramadılar. O güçlü efendileri
birden hastalanmıştı.
Yatağına tekrar yatırılan hükümdarın bedeni beyninin
denetimi dışına çıkmıştı ama belleği yerindeydi. Herşeyi
düşünebiliyor, sesleri duyabiliyor, konuşabiliyor ama
kımıldayamıyordu. Hükümdar, kendine yakışan biçimde
paniğe kapılmadı. Nasıl olsa dünyanın en güçlü
hükümdarıydı ve dünyada bir sürü hekim, mistik güçlerle
donanmış insan vardı. Onlar mutlaka derdine bir çare
bulabilirlerdi.
Hükümdarın adamları dünyanın dört bir yanına haber saldı
ve ünlü hekimler art arda hükümdarın sarayına gelmeye
başladılar. Hepsi teker teker hükümdarı baştan ayağa özenle
inceledi. Sihirli güçleri olduğunu iddia edenler hükümdarın
yatağının çevresinde büyüler yaptılar, tütsüler yaktılar.
Hiçbiri kar etmedi. Dünyanın en guçlü, en zengin ve zeki
insanı umarsız bir hastalığın pençesinde yatağında çaresiz
yatıyordu.
Bir gün hükümdarın sarayına çok uzak bir ülkeden ak saçlı,
ak sakallı bir yaşlı geldi.
“Hükümdarı bir de ben göreyim” dedi. “Belki derdine bir
derman bulabilirim.”
Yaşlı adam, hükümdarın vücudunu elleriyle okşadı.
Parmaklarını tüm eklemlerinde tek tek gezdirdi sonra
yavaşça çevresinde merakla ne diyeceğini bekleyen saray
nazırlarına döndü ve şöyle dedi:
“Hükümdarınız iyileşecek yalnız bunun için dünyanın en
mutlu insanını bulmanız ve onun gömleğini hükümdara
giydirmeniz gerek.”
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Nazırlar sevindiler. Bu kolay bir çözümdü. Yaşlı adamı
pahalı armağanlarla yolcu ettikten sonra sarayın tüm
çalışanlarını, orduların komutanlarını, askerleri, hocaları
sarayın önündeki meydanda topladılar ve hepsinin dünyanın
dört bir yanına dağılarak dünyanın en mutlu insanını
bulmalarını ve onun gömleğini alarak getirmelerini istediler.
Hükümdar, nazırlar ve hükümdarmn sevgili kadınları
soluklarını tutarak beklemeye başladılar.
Gidenlerden bir süre ses çıkmadı. Sonra hepsi teker teker
dönmeye başladılar. Ağlayarak mutlu bir insan
bulamadıklarını nazırlara anlatmaya çalıştılar. Herkesin bir
sorunu, herkesin bir derdi vardı. Hiç kimse yaşamında mutlu
değildi. Acılar mutluluk denen şeyi çoktan tüketip bitirmişti.
Gidenlerin içinden dönmeyen bir grup vardı. Bunlar uzak,
çok uzak ülkelere gitmişerdi. Nazırlar heyecanla onları
beklemeye başladı. Onlar ülkenin de, hükümdarın da son
umuduydular.
Hükümdarın bu çok uzaklara giden bu adamları bir gün
yüce dağın eteğindeki bir köye geldiler. Köyde yaşayanları
köyün meydanında toplayıp dertlerini anlattılar. Köyün en
yaşlı kişisi “Şanslı kişilersiniz” dedi. “Dünyanın en mutlu
insanı köyümüzde yaşıyor.”
Hükümdarın adamları heyecanla “Nerede, nerede?” diye
sordular. Yaşlı adam eliyle dağın doruğuna yakın bir
yerdeki kulübeyi işaret etti ve “işte orada” dedi.
Hükümdarın adamları köylülere teşekkür etmeyi bile
unutarak dağın doruğuna doğru tırmanmaya başladılar ve bir
süre sonra soluk soluğa kulübenin kapısına vardılar. Çok
heyecanlıydılar. Sonunda hükümdarlarını kurtaracaklardı.
Kapıyı usulca vurdular. İçeriden bir ses “Girin” dedi.
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Hükümdarın adamları telaşla içeri girdiler. Kulübenin bir
köşesinde yaşlı bir adam oturuyordu. Yaşlı adam “Buyurun
beyler” dedi. “Size nasıl yardımcı olabilirim?”
Hükümdarın adamlarından biri heyecanını gizlemeye
çalışarak tane tane anlatmaya başladı:
“Hükümdarımız dünyanın en güçlü hükümdarıdır” dedi.
“Çok zengindir ve çok zekidir. Halkı onu çok sever fakat
bugün hükümdarımız hastadır. Hekimler onun mutlu hir
insanın gömleğini giydiği zaman iyileşeceğini söylediler.
Çok yer gezdik. Bu köye gelene dek hiçbir yörede mutlu hir
insana rastlayamadık. Köylüler bu köyün en mutlu insanı
olduğunuzu söylediler. Söyleyin lütfen. Gerçekten mutlu
musunuz?
Köşedeki adam şaşkın bir biçimde hükümdarın
adamlarına bakti ve “evet mutluyum, hem de çok mutluyum” dedi.
“Gerçekten mutlu musunuz? Hiçbir sorununuz, hiçbir
derdiniz, hiçbir acınız yok mu?”
“Elbette mutluyum. Yaşamım boyunca hiçbir şeyi dert
edinmedim. Yaşamı ve tüm güzelliklerini bir soluk gibi
içime çektim. Duya duya, doya doya yaşadım ve şu anda
anlayamayacağınız denli mutluyum.”
Hükümdarın adamları sevinçle birbirlerinin yüzüne
baktılar.
Yaşlı adama “Aradığımız adam sensin” dediler. “Yüce
hükümdarımız senin sayende sağlığına kavuşacak. Seni
altınlara, gümüşlere, ipeklere boğarız. Tüm bunlara karşılık
senden bir tek şey istiyoruz. Bize gömleğini ver.”
Yaşlı adam hükümdarın adamlarına anlaşılmaz bir şaşklıkla
baktı. Onların dediklerini, altınları, gümüşleri, ipekleri
anlayamamıştı. Bunlar ne işe yarar bilmiyordu. Usulca
onlara şöyle dedi:
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“Mutluyum ama benim gömleğim yok ki!”
***
BALTAYI BİLEMEK
Bir zamanlar gür ağaçlarla dolu bir ormanda iki oduncu
ağaç kesiyorlardı. Birisi sabahları diğerinden çok daha erken
kalkıyor, ağaçları kesmeye başlıyor, bir ağacı devirir
devirmez hemen ötekini kesmeye başlıyordu. Dinlenmediği
gibi, öğle yemeği için bile kendine zaman ayırmıyordu.
Akşamları ise arkadaşı eve döndükten sonra bile
çalışmalarını sürdürüyordu.
İkincisi ise, ağaç keserken zaman zaman dinleniyor, öğleyin
güzelce karnını doyuruyor, akşamüzeri de evine dönüyordu.
Bir süre sonra, ikisi de kestikleri odunları ayrı ayrı dizmeye
başladılar. Sonuç şaşırtıcıydı. İkinci oduncu, çok çalışan
arkadaşından neredeyse iki kat daha fazla odun kesmişti.
Çok çalışan adam, hayretler içinde: “Nasıl olur,
anlamıyorum?” dedi. “Ben senden daha çok çalıştım
halbuki...” Öteki oduncu, gülümseyerek açıkladı: “Ortada
anlaşılmayacak bir şey yok. Doğru, sen durmadan çalıştın,
ben ise arada oturup dinlendim. Dinlenirken, bir yandan da
baltamı biledim. Baltası keskin olunca, insan daha aza
çabayla daha çok odun kesebiliyor."
***
SADECE BİR KOL VE BACAK
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‘Anne-baba, San Francisco’dayım... Artık eve dönüyorum,
ama sizden bir şey rica ediyorum; yanımda bir arkadaşımı
da getirmek istiyorum...’
‘Memnuniyetle oğlum, onunla biz de tanışmak isteriz.’
‘Fakat bilmeniz gereken bir şey var... O, savaşta ağır
yaralandı... Bir mayına bastı ve bir koluyla bir ayağını
kaybetti... Onun şimdi gidecek hiçbir yeri yok... Bu yüzden
gelip bizimle kalmasını istiyorum...’ ‘Bunu duyduğumuza
üzüldük oğlum. Belki elbirliğiyle onun başka bir yer
bulmasına yardımcı olabiliriz...’
‘Hayır anne, baba... Lütfen... Onun bizimle yaşamasını
istiyorum...’
‘Oğlum’ dedi babası... ‘Sen, bizden ne istediğini
bilmiyorsun... Onun gibi bir özürlü bize korkunç bir yük
olur. Bizim kendimize ait bir hayatımız var ve bunun gibi
bir şeyin hayatımıza engel olmasına izin veremeyiz... Bence
hemen bu arkadaşını unutup eve dönmelisin. Kendi başının
çaresine bakacaktır...’
Oğul o anda telefonu kapattı. Ve ailesi ondan, birkaç gün
sonra, San Francisco polisinden bir telefon gelinceye kadar
haber alamadı... Oğullarının yüksek bir binadan düşüp
öldüğünü öğrenir öğrenmez, hemen San Francisco’ya
uçtular ve bu olayın kaza değil intihar olduğuna inanan
polisler tarafından, cesedi tespit etmeleri için şehir morguna
götürüldüler... Üzüntülü ana baba morg ta kendilerine
gösterilen evlatlarını tanıdılar ama bu sırada bilmedikleri bir
şeyi daha öğrenip dehşete düştüler;
Kendi oğullarının sadece bir kolu ve bir bacağı vardı!..
***
İŞE DOSTÇA BAŞLAYINIZ
59

Rüzgar, Güneş’ der ki:
-Ben senden daha kudretliyim.Bak şu ihtiyarın ceketini
sırtından fırlatıvereceğim...
Rüzgar esmeye başlar, fırtınaya dönüşür ama ihtiyar
ceketine daha çok sarılır.
Güneş “Beceremedim.” Der:
-Ben daha kudretliyim. İhtiyara ceketini şimdi
çıkarttıracağım.
Saklandığı bulutun arkasından çıkan Güneş bir
gülümsemeyle ortalığı ısıtıverir.İhtiyar ceketini çıkarır neşe
içinde yürür.
Güneş rüzgara döner:
-Nezaket ve dostluk, sertlikten kuvvetlidir.
***
İYİMSERLİĞİN GÜCÜ
Bir okul müdürü, yeni başlayan bir eğitim-öğretim yılının
ilk kurul toplantısında öğretmenlerine şöyle seslenir:
“Arkadaşlar bu yıl son sınıflarda çok özel bir sınıf
oluşturdum. Not ortalamaları yüksek, zeki öğrencileri 8-A
sınıfına topladım. O sınıfta dersi olan arkadaşlar bu konuya
dikkat etsinler.”
Ders yılı biter sene sonu öğretmenler kurulunda sınıfların
başarı durumları değerlendirilirken, 8-A sınıfı öğrencilerinin
başarılı yüksek not aldıkları görülür. Müdür, öğretmenlere
bu başarının sebebini sorar. Öğretmenlerden biri, okul
müdürüne sene başındaki sözlerini hatırlatır ve sınıfın zeki
öğrencilerden oluştuğunu söyler. Müdür gülümser ve
herkesi şaşırtan şu cümleyi söyler: “8-A sınıfını kura ile
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oluşturdum. Sanıldığı gibi notu yüksek ve zeki
öğrencilerden meydana getirilmedi.”
Bu defa öğretmenler, o sınıfa dersi olan öğretmenlere bakar.
Öğretmenlerden biri: “O sınıfa branşında daha başarılı olan
öğretmenler gönderildi.”
“Hayır” der müdür , “O sınıfa derse giden öğretmenleri de
kura ile belirledim.”
Herkes şaşırır. Bu durum karşısında öğretmenlerden biri,
okul müdürüne, bu başarıyı kendisinin neye bağladığını
sorar.Okul müdürünün cevabı şaşırtıcıdır: “İyimserlik ve
olumlu düşünme. Siz 8-A’ da ki öğrencileri çalışkan ve zeki
kabul ettiniz. Öyle davrandınız. Dersleri daha özenli
anlattınız. Not verirken iyimser oldunuz ve başarı ortaya
çıktı.”
***
KABAK GİBİ Mİ KAVAK GİBİ Mİ?
Bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy
göstermişti. Bahar ilerledikçe bitki, kavak ağacına
sarılarak yükselmeye başladı. Yağmurların ve güneşin
etkisi ile büyümesini hızla sürdüren kabak bitkisi, kısa
sürede kavak ağacı ile neredeyse aynı boya geldi.
Bu hızlı büyümesinden gururlanan bitki, bir gün
dayanamayıp kavağa sordu:
‘Sen kaç ayda bu duruma geldin, ağaç?’
‘On yılda’ dedi kavak.
Kabak, çiçeklerini sallayarak güldü:
‘On yılda mı?’ dedi. ‘Ben neredeyse iki ayda seninle aynı
boya geldim bak.’
Kavak ise, kabağın bu sözlerine güldü:
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‘Doğru’ dedi. ‘Çok doğru’.
Günler günleri kovaladı ve sonbaharın ilk rüzgarları
başladığında kabak önce üşümeye başladı, sonra
yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya
doğru inmeye başladı.
Bu kez biraz da kuşkuyla sordu kavağa:
‘Neler oluyor bana ağaç?’ dedi.
Kavak, sakin bir şekilde yanıtladı kabağı:
‘Telaşlanmaya gerek yok’ dedi. ‘Ölüyorsun.’
Kabak hiçbir şey anlamadı:
‘Niçin?’ diye sordu.
Kavak, yine sakin sakin yanıtladı:
‘Çünkü benim on yılda geldiğim yere sen iki ayda
gelmeye çalıştığın için.’
***
KELEBEĞİN UÇUŞU
Bir gün, kırlarda gezintiye çıkan bir adam, kenarına
oturduğu otlardan birinin dalında, küçük bir kozanın
varlığını fark etti. Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Adam,
bunun bir kelebek kozası olduğunu tahmin ediyordu. Böyle
bir fırsat kolay ele geçmez diye düşündü; ve bir kelebeğin
dünya yüzü gördüğü ilk dakikalara şahit olmak istedi.
Dakikalar dakikaları kovaladı, saatler geçmeye başladı, ama
henüz kelebeğin küçük bedeni o delikten çıkmadı.
Sanki, kelebek dışarı çıkmak için çana harcamaktan
vazgeçmiş gibi geldi adama. Kelebeğin elinden gelen her
şeyi yaptığını ama kozadan dışarı çıkmayı başaramadığını
düşündü. Bu yüzden, kelebeğe yardımcı olmaya karar verdi.
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Cebindeki küçük çakıyı çıkarıp, kozadaki deliği bir cerrah
titizliğiyle büyütmeye başladı.
Böylece, bir-iki dakika içinde kelebek kolayca dışarı
çıkıverdi.
Fakat bedeni kuru ve küçücük, kanatları buruş buruştu.
Adam kozadan çıkmış kelebeği izlemeye devam etti. Çünkü
kelebeğin kanatlarının az sonra açılıp genişleyeceğini,
böylece narin bedenini havada taşıyabileceğini umuyordu.
Ama bunlardan hiçbiri olmadı. Kelebek, hayatının geri
kalanını kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla yerde
sürünerek geçirdi. Ne kadar çabalarsa çabalasın, asla
açılamadı.
Adamın bütün iyi niyetine ve yardımseverliğine rağmen
anlayamadığı şey şuydu: Kozanın kısıtlayacağı ve buna
karşılık kelebeğin daracık bir delikten dışarı çıkmak için
göstermesi gereken çaba, kelebeğin uçuşu için lazım olan
şeylerdi.

KÖPRÜ
Bir zamanlar, birbirine bitişik iki çiftlikte yaşayan iki erkek
kardeş vardı. Günlerden bir gün bu iki kardeş arasındanda
bir anlaşmazlık baş gösterdi. İki kardeş arasında o zamana
değin ilk kez görülen bu anlaşmazlık, giderek büyüdü ve
kardeşler arasında ayrılığa neden oldu. İki kardeş,
birbirlerine yalnızca küsmekle kalmadılar, yıllardır ortaklaşa
kullandıkları tarım makinelerine değin sahip oldukları tüm
araç gereçlerini ve mal varlıklarını da ayırdılar. Küçük bir
yalnış anlama sonucu başlayan anlaşmazlığı izleyen ayrılık,
giderek büyüyen bir uçuruma dönüştü ve en sonunda yerini,
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karşılıklı kullanılan hoş olmayan sözlere bıraktı. Bunun
arkasından beklenenler oldu ve kardeşler önce şiddetli bir
kavga, sonra da ürkütücü bir sessizlik yaşanmaya başladı.
Bir sabah, bu iki kardeşten büyüğünün kapısına bir usta
geldi. Elinde büyük bir marangoz çantası vardı.
Evsahibinden geçiçi bir iş istedi:
“Yapılacak ufak tefek bir işiniz varsa, size yardımcı olmak
isterim” dedi.
“Elimden hemen hemen her iş gelir. Birkaç gün çalışırım, işi
bitiririm.” Büyük kardeşin aklına o an bir “iş” geldi.
“Evet, sana göre bir işim var” dedi ve küçük kardeşinin
çiftliğini işaret etti:
“Şu derenin karşısındaki çiftlik, komşumundur. Daha
doğrusu, benim küçük kardeşime aittir o çiftlik. Geçen
haftaya dek benim çiftliğimle onun çiftliği arasında bir otlak
vardı. Sonra o, buldozeriyle oraya ırmak bendi yaptı ve
şimdi aramızda, otlak yerine, çiftliklerimizi birbirinden
ayıran bir dere var.”
İş isteyen adam, büyük kardeşin söylediklerini dikkatle
dinledikten sonra sordu:
“Benden ne yapmamı istiyorsunuz?” dedi.
Büyük kardeş önce kuşkusunu, sonra da kararını açıkladı:
“Kardeşim bunu, bana acı vermek için yapmış olabilir.”
dedi. “Fakat şimdi ben, onun yaptığından daha büyük bir
şey yapacağım.”
Bunları söyledikten sonra adamı aldı, ahırların olduğu yere
götürdü ve duvarın dibinde yığılı duran kütükleri gösterdi:
“Senden, bu kütükleri kullanarak, iki çiftlik arasında üç
metre yükseklikte bir çit yapmanı istiyorum” dedi. “Kaç gün
çalışırsan çalış, nasıl yaparsan yap ama bana öyle bir çit yap
ki, gözlerim kardeşimin çiftliğini artık görmek zorunda
kalmasın.”
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İş arayan usta, başını salladı:
“Sanırım durumu anladım, efendim” dedi. “Şimdi bana
çivilerin, kazma ve küreğin yerini gösterin ki hemen
başlayayım.”
Büyük kardeş ustaya kazma küreğin ve çivilerin olduğu yeri
gösterdikten sonra, alışveriş yapmak için kasabaya gitti.
Usta ise, tüm gün boyunca ölçerek, keserek, çivileyerek sıkı
bir biçimde çalışmaya koyuldu.
Akşam güneş batarken o işini bitirmiş, çiftlik sahibi büyük
kardeş ise alışverişini tamamlamış, kasabadan dönüyordu.
Çiftliğe gelir gelmez ustanın yaptıklarına baktı ve
şaşkınlıktan gözleri, yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldı.
Karşısında, yapılmasını istediği çit yoktu ama, derenin bir
yakasından öteki yakasına uzanan görkemli bir köprü vardı.
Biri kendi çiftliğinin toprağına, öteki küçük kardeşinin
çiftliğinini toprağına oturtulmuş sağlam iki ayak üzerinde,
yanlarındaki korkuluklarına varıncaya dek tüm ayrıntılarıyla
yapılmış ve tam anlamıyla “usta işi” denilecek
kusursuzlukta bir köprü uzanıyordu.
Büyük kardeş, hala geçmeyen şaşkınlığı ile bu köprüyü
seyrederken, karşıdan birinin geldiğini gördü. Dikkatle
baktığında gelen kişinin, komşusu, yani küçük kardeşi
olduğunu anladı.
Kardeşi, kollarını iki yana açmış olarak köprünün karşı
ucundan kendisine doğru yürüyordu.
“Benim sana karşı yaptığım bunca haksızlığa ve söylediğim
bunca kötü sözlere karşın sen, bu köprüyü yaptırarak ne
denli iyi ve ne denli büyük bir insan olduğunu gösterdin”
dedi ağabeyine. “Şimdi bir büyüklük daha yap sen de
kollarını açarak bana gel...”
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Köprünün iki ucundan ortaya doğru yürüyen kardeşler,
köprünün ortasında bir araya geldiler ve özlemle
kucaklaştılar.
Büyük kardeş bir ara arkasına baktığında, çantasını toplayıp,
oradan ayrılmakta olan ustayı gördü.
“Gitme, dur, bekle” diye seslendi ona. “ sana yaptıracağım
birkaç iş daha var, çiftliğimde...”
Usta gülümsedi:
“Ben buradaki işimi tamamladım, gitmem gerek” dedi ve
ekledi:
“Yapmam gereken daha birkaç köprü var.”
***
MİRASYEDİ
Mal, mülk, para, kumaş, hanlar, hamamlar, atlar, davarlar
bir bir çıktı elinden mirasyedinin. Miras malının vefası
olmaz derler zaten. Alın teri ile kazanılmadığından, kıymeti
bilinmez, kolay elde edildiğinden; geldiği gibi kolayca
gider. Allah'ta bu canı bedava verdiğinden, canın kıymeti
bilinmez!
Adam kala kaldı ortalıkta. Ne bir geçim yolu, ne karın
doyuracak kuru ekmek! Başını sokacak bir evinden başka
hiç bir şeyi kalmadı! Eski dostlar mı? Eskidi onlar! Eskiyen,
dost edinilirse; malum akıbet kaçınılmaz olur! Sen sen ol;
eskiyecekleri dost edinme! Ne terk et, ne terk edil! Seven ile
sevilenin bir olduğudur dost! Onda ırak düşme olur mu?
Zaten kendisi! Bir yalvardı Allah'a, yalnızlığı kalbinin
köşesinde hissedince:
— Ya Rabbim! Beni kurtar, yardım et! Lütfet, bir geçim
ihsan eyle! Verdiğin malın, mülkün hepsi gitti. Kıymetini
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bilemedim. Ne bana bir hayrı oldu, ne de yoksullara
yardımda bulunamadım! Affet Allah'ım, acı bana! Bir ışık
göster! Diye yalvardı günler, geceler boyu.
Mirasyedinin azgınlığı gitti, gözlerinden yaşlar boşaldı.
Gözyaşları, din mahsulüne su verdi!
İhlas sahipleri; ağlar, sızlar, dua ederler. Onların istekleri
Arş-ı Ala’ya kadar yükselir. Bunun üzerine melekler:
— Ya Rabbi! Sen ki her duayı kabul edensin. Sığınılansın.
Mü'min kulun yalvarmada, onun senden başka kimsesi yok!
Yabancılara bile ihsanda bulunursun. Her istekli, dileğini
senden ister!
Allah:
— Bu onu horlamak için değildir. Geç ihsanda bulunmam,
onun faydasınadır. İhtiyacı onu gafletten ayılttı, bana
çevirdi. Dileğini hemen verirsem; yine döner, o oyuncağa
kapılır, gaflete dalar gider.
Gerçi:
—"Ey sığınılan, en düşkünlere yardım eden! Allah'ım!"
Diye gönlü kırık, perişan bir halde ağlayıp, sızlanmada, ama
bırakın ağlasın, sızlasın! Bana onun sesi hoş gelmekte. "Ya
Rabbim!" demesi, sırlarını söylemesi hoşuma gidiyor.
Yalvarması, başından geçenleri anlatarak beni kandırmaya
çalışması hoş geliyor! Dudu kuşları ile bülbüller, sesleri
nedeniyle kafeslere konur. Siz hiç kuzgunla, baykuşun
kafese konulduğunu gördünüz mü? Güzel seven bir
fırıncının yanına iki kişi gelse, biri ihtiyar, diğeri genç ve
güzel bir delikanlı! Ekmeği kime önce verir fırıncı? İhtiyara!
Neden?
Onu savıp, diğeriyle daha fazla kalabilmek için.
Geciktirmek için birçok hileler, nazlar yapar!
— Evden taze ekmek gelecek!
— Biraz daha bekle de sana helva da vereceğim, der...
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Türlü oyunlarla onu geciktirmenin yollarını arar! Anladınız
mı? İşte mü'minlerin; bir murada hemencecik
erişememeleri, iyice bil ki bu yüzdendir!
Yalvarıp yakarmaları, gözyaşları işe yaradı, tesirini gösterdi
sonunda. Israrla çalınan kapı açılır mutlaka. Rahmetler
saçan bu kapıyı kim dövdü de açılmadı ki?
Rüyasında müjdeci ona:
—Allah dualarını kabul etti... Mısır'a, şeker kamışlığına
kadar git, filan mahallede, falan yerde bir define var. Çok
değerlidir oradaki gömü. Kaz çıkar. Senin nasibindir o!"
dedi.
Sevinçle uyandı, ne bulabildi ise kalanlardan, yanına aldı,
Bağdat'tan ayrılarak Mısır'a doğru yola koyuldu. Kalbinde
zengin olmanın hayalleri, zorluklara perde oluyor, ne
yorgunluk, ne meşakkat... Gözü bir şey görmüyor, ha bire
yürüyor, yürüyor...
Vasıl oldu sonunda istediği yere. Lakin takati kesilmiş,
yanına aldıkları da tükendiğinden, açlıktan kıvranırken,
çaresizlik içinde, kendi kendine:
— " Dilenmekten başka çıkar yol kalmadı. Geceleyin
çıkarım, yüzümü göstermem, yarım dirhem olsun bir
şeycikler verirler herhalde. Karnımı doyururum onunla!"
dedi.
Bu düşünceyle çıktı, uzun uzun dolaştı mahalleler arasında.
Bazen utanıyor isteyemiyor, açlık galip gelince de:" Haydi
iste!" diyor... Gece yarısını geçinceye kadar böyle bikarar
dolaştı durdu. Ansızın bekçi yakaladı adamı, sokağın
başında. Civarın sakinleri çok çekmişti hırsızlardan, onun
için bekçi tutmuşlardı.
Padişah da:
—Geceleyin kimi sokaklarda dolaşırken görürseniz
yakalayıp elini kesin hemen, velev ki benim akrabam dahi
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olsa! Onlara merhamet yok, yalanlarına zinhar
kanmayasınız! Diye ferman çıkarmıştı.
Hırsız yakaladığını sanan bekçi önce, hiç bir şey sormadan
evire çevire bir güzel dövdü, taa ki yoruluncaya kadar!
— Dur, ne olur yapma! Söyleyeceğim! Diye yalvarıp
yakardı bizim mirasyedi.
Bekçi:
—Peki, söyle bakalım; gecenin bu vaktinde ne arıyorsun
buralarda? Sen buralı değilsin, belli. Doğruyu söyle.
Arkadaşların var mı? Yerlerini söyle ki kurtulasın, yoksa
bundan öncekilerin de öcünü senden alırız, diye tehditler
savurmayı da ihmal etmedi. Adam ağız dolusu yeminler etti,
— Ben ne ev yakan birisiyim, ne de yankesici! Hırsız veya
zalim hiç değilim. Ben Bağdatlıyım, dedi... Başından
geçenleri, rüyasını, bir bir anlattı.
Yemininden doğruluk kokusu geliyordu. Bekçinin gönlü
rahatladı, adamın doğru söylediğini anladı.
— Evet, senin hırsız olmadığına inandım. Kötü de değilsin
ama aptalsın, ahmaksın! Bir rüyaya inanmış, bir hayale
kapılmış, bu kadar yol aşıp buralara kadar gelmişsin! Aklın
yok galiba! Ben yıllardır, devamlı; Bağdat'ta, filan
mahallede, falan sokaktaki filanca adamın evinin bahçesinde
ki elma ağacının, kıble tarafında define gömülüdür, git onu
çıkar, dediler de, rüyaya inanıp, bir serabın peşinden
koşmadım! Ahmak adamın rüyası da ahmakça olur.
Bil ki; aklı da, ruhu da zayıf olduğu için kadının rüyası,
erkeğin rüyasından daha aşağıdır, daha değersizdir.
Adam aptallaşmıştı, kendinden geçmiş gibiydi.
-"Şimdi de bir başka rüya da mıyım? Bekçi tam da
Bağdat'taki evimizi tarif ediyor! Allah Allah! Ululuğuna
hudut yoktur Allah'ım! Hazine evimdeymiş de haberim
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yokmuş. Definenin başında yoksulluktan ölüyormuşum!"
diye geçirdi içinden. Ne derdi kaldı, ne yoksulluğu.. Ne
açlığı kaldı ne susuzluğu.
—Nasibime ermek için bu sıkıntıya uğramam lazımmış,
halbuki ölümsüzlük suyu benim bahçemde imiş... Kendimi
müflis sanıyordum, o körlüğe rağmen bu nimete nail oldum.
Bana ister ahmak de, ister aşağılık bir adam. O define benim
oldu ya, sen ona bak! Muradıma erdim şüphesiz, dertli de
desen fark etmez. Sence dertli olabilirim ama kendimce
hoşum! Eğer bu iş aksine olsaydı, sana gül bahçesi, bana hor
hakir. Ne yapardım o zaman!"
Bunları düşünürken; bekçinin yüzüne baktı, ışıldayan
gözlerle ve gülümseyen yüzüyle...
— Kal sağlıcakla, Allahaısmarladık bekçi baba, sağol! Dedi.
Yüzü Bağdat'a dönük, yorgun adımlarına taşıtmaya çalıştığı
bedeniyle süzüldü karanlıkta kayboldu.
***
ZARAR GÖZÜKEN BAZEN FAYDADIR
Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek battı.
Gemiden tek bir kişi sağ kurtuldu. Dalgalar bu adamı küçük
ıssız bir adaya kadar sürükledi. Adam ilk günler kendisini
kurtarmasını için Allah’a yakardı ve yardım bulurum
umuduyla ufka baktı. Ama ne gelen oldu, ne giden.
Daha sonra rüzgardan, yağmurdan ve zararlı hayvanlardan
korunmak için ağaç dallarından ve yapraklardan bir kulübe
yaptı. Sahilde bulduğu, gemiden arta kalan konserve, pusula
vs. gibi eşyaları bu kulübeye koydu. Günler hep aynı şekilde
geçiyordu. Balık avlıyor, pişirip yiyor ve ufku gözlüyor,
kendisini kurtarması için Allah’a dua ediyordu
70

Bir gün tatlı su getirmek için yürüyüşe çıkmıştı, geri
döndüğünde kulübesinin alevler içinde yandığını gördü.
Duman dans ede ede göğe yükseliyordu. Başına gelebilecek
en kötü şeydi bu. Keder ve öfke içinde donakaldı. Şimdi bu
ıssız adada, başını sokabileceği bir kulübe bile kalmamıştı.
“Allah’ım, bunu bana nasıl yapabildin?” diye feryat etti. O
geceyi keder ve üzüntü içinde geçirdi. O kadar dua ettiği
halde Allah’a, bu olayı başına getirmesinden dolayı sitemler
etti.
Ertesi sabah erken saatlerde, adaya yaklaşmakta olan bir
geminin düdük sesiyle uyandı!
“Benim burada olduğumu nasıl anladınız?” diye sordu
bitkin adam kendisini kurtaranlara.
Cevap onu hem şaşırttı, hem de utandırdı:
“Dumanla verdiğiniz işareti gördük!”
***
BAŞKASININ KURABİYESİ
Havaalanında
uçağının
rötar
yaptığını
öğrenen
hanımefendinin biri, fırsattan yararlanarak her zaman yediği
ve çok sevdiği kurabiyelerden almak üzere büfeye doğru
gitti. Aldığı taze kurabiyeleri bir kesekağıdına koyup
çantasına yerleştirdi. Geri dönerek boş bulduğu bir banka
oturdu.
Bir süre sonra çantasından çıkardığı kitabı okumaya başladı.
Yanına bir beyefendi oturdu. Hanımefendi bir taraftan
kitabını okuyor, bir taraftan da yanında bulunan
kesekağıdındaki kurabiyeleri alıp yiyordu. Elini her
kesekağıdına atıp kurabiye aldıktan sonra yan taraftaki
beyefendinin de aynı şeyi yaptığını fark etti. Aynı olay
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birkaç kez tekrar edince, hanımefendi kendi kendine
sinirlenip “Ne saygısız ve açgözlü bir adam” diye
söylenmeye başladı. Adamın her kurabiye alışından sonraki
tebessümü onu çıldırtmaya başladı.
Kesekağıdında tek kurabiye kalınca hanımefendi “şimdi ne
yapacaksın?” diye içinden geçirirken, beyefendi kurabiyeyi
alıp ikiye böldü. Yarısını hanımefendiye gülümseyerek
verdi. Diğer yarısını da kendisi yedi.
Ruh dünyası ve sinirleri tamamen altüst olan hanımefendi
büyük bir sinirle, uçağına doğru yol aldı. Uçakta, otururken
hala saygısız, izinsiz ve alay ederek gülümseyen adamın
suratı gözünün önünden gitmiyordu. Uçakta koltuğunda
otururken bir ara çantasını yanına alarak kitabını içine
koymak istedi. O sırada büyük bir şaşkınlık yaşadı. Büfeden
aldığı kurabiyeler olduğu gibi çantasında idi. Demek ki o
saate kadar yediği kurabiyeler yanında oturan beyefendiye
aitti. Bir anda sinir, nefret ve gerginlik yerini mahcubiyet,
utangaçlık ve gülümsemeye terk etmiş oldu.
***
HER ZAMAN KABA KUVVETE GEREK YOKTUR!
Bir psikoloji profesörü emekli olur ve sakin bir kasabaya
yerleşir. Emekliliğinin keyfini yaşamak ister. Ancak eve
yerleşmesinin ertesi günü, uykusunun en tatlı yerinde
sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültü ile uyanır. Çıkan
gürültüye bir anlam veremez. Sinirle dışarıya çıktığında
kasabanın çobanı ile birlikte hayvan sürüsünün çıngırak
sesleri ile geçtiğini görür.
Bu çekilmez gürültü günlerce sürer. Kurnaz profesör bir
önlem almaya karar verir.
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Ertesi gün çoban, sürüsü ile aynı gürültüyle geçerken,
profesör kapının önüne çıkar, çobanı durdurarak şöyle der:
“Çok tatlı bir çobansın. Çok da güzel kaval çalıyorsun. Her
sabah bu kuzu ve koyunların sesleri, bu doğal armoni bana
büyük bir zevk veriyor. Eğer her gün aynı bu saatte buradan
geçersen kapının önüne sana özel olarak para bırakacağım
onu alabilirsin”
Çoban bu teklifi duyunca şaşırır, hoşuna gider ve kabul
eder. Nasıl olsa her gün buradan geçiyorum. Bu benim için
güzel bir fırsat der...
Aradan birkaç gün geçer, profesör bir sabah çobanın önüne
çıkarak:
“Yaşadığımız ekonomik kriz beni de etkilemeye başladı. Bu
nedenle bundan sonra sana vereceğim paranın ancak yarısını
verebilirim” demiş.
Çoban, bu tekliften pek hoşlanmamış. Ama yine de her
sabah aynı yerden geçmeye devem etmiş.
Birkaç gün sonra, profesör bu parayı da belirtilen yere
koymayınca, çoban daha da sinirlenmiş. Bir daha bu yoldan
geçmeyeceğim diye kendi kendine söylenmiş. Sürüsüyle
birlikte güzergahını değiştirerek aklınca intikam almış.
***
HAYATI KEŞFETTİREN MUZLAR
Bir gezgin uzak ülkelerin birisinde yolculuk ederken, bir
ağacın altında oturmakta olan bir bilgeye rastladı. Bilge
kucağında bir torba, anlamlı bir şekilde gülümsüyordu.
“Niye gülümsüyorsunuz?” diye sordu gezgin.
“Muzlar sayesinde hayatın anlamını keşfettim de ondan.”
diye cevap cevapladı bilge.
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Bunu söylerken yanındaki torbasını açtı; çürümüş bir muz
çıkarıp elinde tuttu ve şöyle dedi:
“Bu, vaktini tamamlamış bir hayatı simgeliyor. Zamanında
kullanılmamış ve onun için artık çok geç.”
Daha sonra, torbasından yemyeşil bir muz çıkarıp gezgine
gösterdi ve şöyle dedi:
“Bu da henüz vakti gelmemiş bir hayat ve doğru zamanı
bekliyor.”
Son olarak da olgun bir muz çıkardı, soydu ve gezginle
paylaştı:
“Bu da içinde bulunduğumuz zamanı simgeliyor. İnsan onu
yaşamasını, onun için şükretmesini iyi bilmeli.
***
DÜŞMANA KARŞI OKUL YAPMAK
Düşman çok güçlü bir ordu ile saldırmak için yola çıkmıştı.
Kendi halinde masum bir hayat yaşayan küçük ülkede
herkes paniğe kapıldı. “Düşman gelip bizi dümdüz edecek;
buna nasıl engel olalım?” diye fikirler ortaya atılırken bilge
biri ortaya çıkmış:
“Okul yapın” demiş...
“Yahu zaman mı var? Düşman bu gün yarın geliré
Bilge gülümsemiş:
“Belki bu gelişinde onlara direnemeyiz, ama gelecek sefere
hazır oluruz.
***
ÖĞRETMENE ÖZEL TRAFİK CEZASI
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Genç kadın arabasıyla kırmızı ışıkta geçtiği için hakim
karşısına çıkarılmıştı. Genç kadın mahkemenin uzamasını
istemiyordu.
“Ben öğretmenim hakim bey” dedi. “Lütfen davayı hemen
sonuçlandırın ki, dersime yetişebileyim.”
Kadının sabırsızlığı karşısında önce yüzü asılan hakim,
sonra gülümsedi ve emin olmak istercesine sordu:
“Demek siz öğretmensiniz, öyle mi?”
Genç kadın sonunda hakimin kendisini anladığını düşünerek
umutla cevap verdi:
“Evet” dedi. “Öğretmenim.”
Hakim yüzünde mutlu bir gülümseme ile bildirdi kararını:
“Yıllardır bu mahkemeye bir öğretmenin dava için
gelmesini bekledim” dedi. “Şimdi lütfen karşıdaki sıraya
oturun ve 500 kez ‘Ben kırmızı ışıkta geçtim’ diye yazın.”
***
HAYATIN TATLARINI ALMAK
Bir zamanlar, her şeyden sürekli şikayet eden; her gün
hayatının ne kadar berbat olduğundan yakınan bir kız vardı.
Hayat ona göre, çok kötüydü ve sürekli savaşmaktan,
mücadele etmekten yorulmuştu! Bir problemi çözer çözmez.
Bir yenisi çıkıyordu karşısına.
Genç kızın bu yakınmaları karşısında, mesleği aşçılık olan
babası ona bir hayat dersi vermeye niyetlendi. Bir gün onu
mutfağa götürdü. Üç ayrı cezveyi suyla doldurdu ve ateşin
üzerine koydu. Cezvelerdeki su kaynamaya başlayınca, bir
cezveye patates, diğerine yumurta, sonuncusuna da kahve
çekirdekleri koydu.
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Daha sonra kızına tek kelime etmeden, beklemeye başladı.
Kızı da hiçbir şey anlamadığı bu faaliyeti seyrediyor ve
sonunda karşılaşacağı şeyi görmeyi bekliyordu. Ama o
kadar sabırsızlandı ki, sızlanmaya daha ne kadar
bekleyeceğini sormaya başladı. Babası onun bu ısrarlı
sorularına cevap vermedi.
Yirmi dakika sonra adam, cezvelerin altındaki ateşi kapattı.
Birinci cezveden patatesi çıkardı ve bir tabağa koydu.
İkincisinden yumurtayı çıkardı, onu da bir tabağa koydu.
Daha sonra son cezvedeki kahveyi bir fincana boşalttı.
Kızına dönerek sordu:
“ Ne görüyorsun?”
“ Patates, yumurta, kahve” diye alaylı bir cevap verdi kızı.
“ Daha yakından bak bir de” dedi baba, “Patatese dokun.”
Kız dediğini yaptı ve patatesin yumuşamış olduğunu
söyledi.
“ Aynı şekilde yumurtayı da incele.”
Kız kabuğunu soyduğu yumurtanın katılaştığını gördü.
En sonunda, kahveden bir yudum almasını söyledi.
Söylenileni yapan kızın yüzüne, kahvenin nefis tadıyla bir
gülümseme yayıldı. Ama yine de bütün bunlardan bir şey
anlamamıştı:
“ Bütün bunlar ne anlam geliyor baba?”
Babası, patatesinde , yumurtanın da, kahve çekirdeklerinin
de aynı sıkıntıyı yaşadıklarını, yani kaynar suyun içinde
kaldıklarını anlattı. Ama her biri bu sıkıntı karşısında farklı
farklı tepkiler vermişlerdi.
Patates daha önce sert, güçlü ve tavizsiz görünürken, kaynar
suyun içine girince yumuşamış ve güçten düşmüştü.
Yumurta ise kırılgandı; dışındaki ince kabuğu içindeki sıvıyı
koruyordu. Ama kaynar suda kalınca, yumurtanın içi
sertleşmiş, katılaşmıştı.
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Ancak, kahve çekirdekleri bambaşkaydı. Kaynar suyun
içinde kalınca, kendileri değiştiği gibi suyu da
değiştirmişlerdi ve ortaya tamamen yeni bir şey çıkmıştı.
“ Sen hangisisin?” diye sordu kızına. “Bir sıkıntı kapını
çaldığında nasıl tepki vereceksin? Patates gibi tamamen
yumuşayıp ezilecek misin? Yumurta gibi kalbini mi
katılaştıracaksın? Yoksa, kahve çekirdekleri gibi, başına
gelen her olayın duygularını olgunlaştırmasına ve hayatına
ayrı tat katmasına izin mi vereceksin.

***
PENCERE VE AYNA FARKI
Çok zengin ama cimri bir adam, bir bilgenin yanına gidip
nasihat almak istedi. Bilge onu pencereye götürüp sordu:
“Pencereye baktığında ne görüyorsun?”
“Yoldan gelip geçen insanlar görüyorum. Bir de yolun
kenarına oturmuş, dilenen fakir bir adam var.”
Bilge, başka bir odaya gidip elinde büyük bir aynayla döndü
ve sordu:
“Peki bu aynaya baktığında ne görüyorsun?”
“Kendimi.”
“Yani artık başkalarını görmüyorsun! Farkında mısın,
pencere camı da ayna da aynı maddeden, yani camdan
yapılmışlar. Ama aynanın camının üstüne incecik bir gümüş
tabakası kaplandığı için ona baktığında kendisinden
başkasını göremiyorsun.”
“İşte insan kalbi de cam gibi aslında şeffaftır, başkalarını
görmemize engel değil vesile olur. Onlara merhamet
besleriz o zaman. Ama ne zaman ki altın, gümüş gibi dünya
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süsleriyle kalbimizi kaplarsak o zaman sadece kendimizi
görürüz. Kalbimizden de merhamet çekilip alınır.”
“Yapman gereken kalbini temizlemek. Altınları ve
gümüşleri cebinde taşımak, kalbinde değil. O zaman
bencillikten kurtulup başkalarına merhamet beslemeye
başlarsın.”
***
SORUNU ÇÖZMENİN FARKLI YÖNTEMİ
Adamcağız kan çanağına dönmüş gözlerle psikologun
odasına girer.
Uyuyamıyorum doktor bey der. 1 haftadır uyuyamıyorum.
Yatağa uzanıyorum, tam uykuya dalacakken birden
karyolanın altında birisi var gibi geliyor.
Doktor Bey:
Şu ilaçları kullan ve bir hafta sonra kontrole gel.
Adam gider ve geldiğinde gözler öncekine nazaran daha
fazla şiştir.
Doktor:
Ne oldu?
Adam:
Sorma doktorum. İlaçları aldım almasına ama karyolanın
altında hala
birileri saklanıyor olsa gerek. Tam ben kontrol etmek için
karyolanın altına baktığımda oradan yok olduklarını fark
ediyorum.
Doktor:
Bu hafta değişik bir usül uygulayalım. Yatağın altında
birilerinin
olduğunu anladığın anda yatağın altına gir ve uyu.
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Adam bir hafta sonra yine kan çanağı gözlerle gelir.
Doktor bey, karyolanın üstünde yatarken, karyolanın altında
birileri
var zannettiğimde, söylediğiniz gibi karyolanın altında
yatıyorum. Bir müddet sonra da bu sefer karyolanın üstünde
birileri var gibi geliyor. Bir alta bir üste taşınmaktan gözüme
uyku girmiyor.
Doktor:
Sana Hint usulü bir terapi uygulayacağım ve bunun ücreti de
500 dolar.
Adam:
Kusura bakmayı, o kadar param yok.
Adam muayenehaneden çıkar gider. Ertesi hafta doktor
hastasıyla
yolda karşılaşır. Hastanın kan çanağı gözleri bile
düzelmiştir. “No’oldu?” der doktor hayretle. “Hiiiç!...” der
adam, umursamaz bir tavırla. “Sorunu marangozumla 10
dolara hallettik.” “Nasıl yani?” der doktor.
Adam:
Marangozum geldi ve karyolanın ayaklarını kesti. Problem
de
bitti. Şimdi yatağın üstü de altı da bir artık.
***
KÖŞEDE BEKLEYEN ASKER
Otobüs yolcuları elinde beyaz bir baston taşıyan genç ve
güzel kadının otobüse binişini içten gelen bi sempati ile
izlediler. Basamakları geçti, boş olduğu söylenen koltuğu el
yordamıyle buldu, oturdu, çantasını kucağına aldı.
Bastonunu koltuğa yasladı. 34 yaşındaki susan, bir yıldır
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görmüyordu. Bir yanlış teşhis sonucu görmez olmuş, birden
karanlık bir dünyanın içine düşmüştü. Öfke, kızgınlık
kendine acıma.. Hayatta tek dayanağı artık kocası Mark'tı.
Mark hava kuvvetlerinde subaydı.Susan'ı bütün kalbiyle
seviyordu. Susan gözlerini kaybedince Mark karısının içine
düştüğü umutsuzluğu hemen farketmişti. Ona yeniden güç
kazanması, kaybettiği kendine güvene yeniden sahip olması
için yardım etmeliydi.
Susan, gene kendi kendine yeterli olduğuna inanmalı,
kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmeliydi. Sonunda
Susan'ı işine dönmeye ikna etti. Peki ama evden işe nasıl
gidecekti? Genelde otobüsle giderdi. Ama şimdi kenti bir
uçtan ötekine tek başına geçmekten korkuyordu.
Mark her sabah onu arabası ile işe bırakmayı önerdi. Kendi
işi tam tam aksi yönde olduğu halde. İlk günler Susan
kendini rahat hissetti Mark da " Görmüyorum, artık hiçbir
işe yaramam " diyen karısını çalışmaya başlattığı için
mutluydu. Ama bir süre sonra Mark işlerin iyi gitmediğini
farketti. Başkasına bağımlı yaşamın Susan'ı mutlu etmesi
mümkün değildi. İşe eskiden olduğu gibi kendi başına
otobüsle gitmeliydi. Ama Susan hala o kadar hassas, o kadar
kırılgan, o kadar öfkeliydi ki Ne yapabilirdi?
"Otobüs" lafı ağzından çıkar çıkmaz Susan öfkeyle
haykırdı.. "Nasıl yaparım ? Görmüyormusun ben körüm!!
Nerde olduğumu nereden bilirim, nereye gittiğimi nasıl
anlarım. Galiba sana ağır gelmeye başladım, beni başından
atmaya çalışıyorsun.." Duydukları Mark'ın kalbini fena
halde kırdı. Ama ne yapacağını biliyordu.
"Her sabah ve her akşam otobüsü arabaları takip edeceğim.
Sen bu yolculuqu tek başına yapmaya hazır olana dek
sürecek bu." Tam iki hafta Mark, Susan'ın otobüsünün
arkasından gitti İki hafta boyu karısına görme dışındaki
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duyularını nasıl kullanacağını anlattı. Özellikle duymanın
pek çok sorunu çözececeğini izah etti. Kulakları ona nerede
olduğunu söyleyebilirdi. Yeni yaşam tarzına alışmasına
yardımcı olabilirdi. Otobüs şöförü ile ahbap olursa, herşey
kolaylaşır, şöför hergün önde bir yer ayırırdı. Nihayet Susan
yolculuğa tek başına yapmaya hazır olduğunu hissetti .
Pazartesi sabahı geldi Ayrılırken otobüsün geçici eskortu
kocasına , hayattaki büyük dostuna sarıldı . Gözleri yaşla
doluydu Susan'ın .
Kocasına öyle teşekkürle doluydu ki Onun sabrı, sadakati,
desteği ve sevgisiyle umutsuzlık uçurumundan nasıl çıkmış,
nasıl yeniden hayata dönmüştü.. "Allahaısmarladık " dedi
kocasına ve uzun zamandan beri ilk defa ters yönlerde yola
çıktılar. Pazartesi ,Salı, Çarşamba.. Hergün mükemmel geçti
Susan
için.
Kendini
hiç
bu
kadar
iyi
hissetmemişti,yapıyordu,
başarıyordu,
tek
başına
başarıyordu. Kendi kendine gidip gelebiliyordu işte. Cuma
sabahı, Susan her günkü gibi otobüse bindi, ofisinin
karşısındaki durakta inerken bilet parasını uzattı şöföre.
"Sizi kıskanıyorum bayan " dedi şöför. "Neyimi
kıskanıyorsunuz benim " diye sordu şöföre. " Sizin kadar
sevilmek, bu kadar şefkat ve sevgiyle korunmak çok hoş bir
duygu olmalı bayan" dedi söför. " Nasıl yani" dedi Susan . "
Bir haftadır, her sabah yakışıklı bir subay köşede duruyor ve
siz otobüsten inene kadar izliyor. Yolu kazasız geçmenize
bakıyor, ofisinize girene kadar oradan ayrılmıyor. Sonra size
bir öpücük yolluyor, elini sallıyor ve yürüyüp gidiyor. Siz
çok talihli bir kadınsınız bayan.." Mutluluk gözyaşları
Susan'ın yanaklarından akmaya başladı. Ve birden hatırladı
Mark'ı hiç görmüyordu ama bir haftadır yanında olduğunu
hem de öyle kuvvetli hissediyordu ki. Talihli gerçekten çok
talihli idi. Öyle bir armağan vermişti ki ona hayat, görmeden
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daha değerliydi . Bu armağanın varlığına inanması için
görmesi
gerekmiyordu.
***
İLAHİ YARDIMIN SIRRI
Bilge, sarp tepelerin birisinde kayanın üzerinde oturmuş,
dağları ve gökyüzünü seyrediyor, tefekkür ediyordu. O
sırada, daha aşağıdaki patikadan geçen bir yolcunun
yorgunluktan olsa gerek durduğunu gördü. Yolcu, dağdan
aşağı uzanan bir uçurumun kenarında, kayalıkların arasında
kıvrılıp uyuyakaldı.
Bilge yolcunun bu halini seyrederken, birden kayaların
arasından zehirli bir yılanın tıslayarak uykudaki yolcuya
doğru ilerlediğini gördü. Her şey çok kısa bir zaman içinde
olup bitiyordu. Bilge tam kalkıp adamı uyandırmak için
bağırmaya hazırlanıyordu ki, kocaman bir kertenkele iki
kayanın arasından fırladı ve yılanı öldürdü.
Tam bu sırada, yolcu uykusundan uyandı ve yoluna devam
etmek üzere ayağa kalktı. Önünde uzanmış yatan cansız
yılanı gördüğünde çok şaşırdı. Eşyalarını çabucak topladı ve
yoluna koyuldu. Ve tam bu sırada az önce uzandığı kayalar
gürültüyle çöktü ve uçuruma yuvarlandı.
Gördüğü bu olaylar zinciri bilgeyi meraklandırmıştı, adamın
arkasından koştu ve ona yetişti. Sonra da, kendisi
uykudayken olan-biteni yolcuya anlatıp sordu:
“Bütün bu harika olayların sence sırrı nedir?”
Yolcu önce cevap vermek istemedi, ama sonra bilgenin
samimiyetini hissedince sırrını ortaya açtı:
“Bütün hayatım boyunca kimseye kötülük yapmamaya
çalıştım ve kimsenin de bana kötülük yapmamasına gayret
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ettim. Dostlarımla iyi geçindim ve aramızda bir problem
çıktığında bunu tatlı dille çözmeye; içimde düşmanlığa ve
kırgınlığa yer bırakmamaya çalıştım. Sanırım ilahi yardımın
sırrı bu.”
***
CESUR OL ÖZELLİKLE HATA YAPARKEN!
Bir bilim adamının tıp konusunda yeni ve çok önemli
buluşları olmuştu. Kendisiyle röportaj yapan gazeteci sordu:
"“Ortalama bir insandan nasıl daha yaratıcı bir insan
olduğunuzu anlatır mısınız bize? “
Bilim adamı “ İki yaşındayken annemin yaşadığı bir
deneyim nedeniyle “ diye yanıtladı gazeteciyi. Sonra
açıkladı:
“ Buzdolabından süt şişesini almaya çalışırken, şişe elimden
kayıp yere düşmüş ve ortalık süt gölüne dönmüştü. Annem
mutfağa geldiğinde, bana bağırmak,söylenmek ya da
cezalandırmak yerine, ‘ Robert, ne kadar güzel bir hata
yaptın! Daha önce bu kadar büyük bir süt gölü
görmemiştim. Evet, olan olmuş. Şimdi birlikte burayı
temizlemeden önce biraz yerdeki sütle oynamak ister
misin?’ dedi. Ben de eğilip, oynadım yere dökülen sütle.
Birkaç dakika sonra annem, ‘ Robert, böyle bir şey
yaptığında, bunu senin temizlemen ve herşeyi eski haline
getirmen gerektiğini biliyor musun? Bunu nasıl yapmak
istersin? Bir sünger mi kullanalım, bir havlu ya da bez mi?
Hangisini istersin?” dedi. Ben süngeri seçtim ve birlikte
yere dökülen sütü temizledik.
Daha sonra annem , ‘ Biliyor musun burada yaşadığımız
olay, senin iki minik elinle bir süt şişesini taşıyamadığın
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kötü bir deneyimdi. Şimdi arka bahçeye çıkalım ve şişeyi
suyla doldurup, senin dolu bir şişeyi düşürmeden
taşımanı sağlayalım ‘ dedi. Böylece şişeyi boğazından iki
elimle tutarsam, düşürmeden taşıyabileceğimi öğrendim.
Ne kadar güzel bir ders değil mi?
Daha sonra, o anda bir hata yaptığım zaman bundan
korkmamam gerektiğini öğrendim.
Yapılan hataların yeni birşeyler öğrenmek için çok güzel
olanaklar
olduğunu
anladım.
İşte
bilimsel
araştırmalardaki deneyler de bu temele dayanır zaten.
Bir deney başarısız olsa bile, o deneyden çok değerli
bilgiler elde edilir.
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NEYLESİN MAHMUT?
Sultan Mahmud devrinde adamın biri su tesisatçısıymış.
Sultan kendi adına bir çeşme yaptırıyormuş. Bu çeşme
yapımında çalışan tesisatçı bir musluktan az miktarda su
aktığını görür ve israf olmasın diyerek orayı bir tahta
parçasıyla
tıkar.
Bunu
tıkadıktan
sonra
da:
- Musluğu da tıkadık, işlerimiz de tıkalı. diyerek sıkıntı ile
dolu
hayatından
dert
yanmış...
Adamın bu sözleri merhametli Sultanın kulağına gelir. Emir
buyurur ve o adama bir paket baklava hazırlattırır. Her
dilimin altına da birer altın koydurtur ve adama gönderir...
Baklava
adama
ulaşınca:
- Şimdiye kadar sıkıntı ile yaşadık, kaç kere baklava yedik
ki?
diyerek
paketi
tamamıyla
satar.
Sultan Mahmud adamın bu hareketi üzerine ona bir hindi
hazırlattırır içini de tamamıyla altın ile doldurtur. Hindi
adama
ulaştığında:
- Şimdiye kadar sıkıntı ile yaşadık, kaç kere hindi yedik ki?
diyerek
hindiyi
de
satar.
Sultan Mahmud bunun üzerine celallenir ve adamı yanına
çağırmaları için emir verir. Adam yanına geldiğinde der ki:
- Eline yerden bir taş al ve atabildiğin kadar uzağa at. Taşın
gittiği kadar yeri sana vereceğim. Adam eğilir ve yerden bir
taş alır. Elini gerer gerer ki uzağa atmak için. Yalnız öyle bir
hadise olur ki adam da padişah da saçlarını yolar. Elini
gererken dengesini kaybeden tesisatçı olduğu gibi gerisin
geri
düşmüştür.
Bunun üzerine padişah hazine odalarından birini açtırtır.
Adamı
hazine
odasına
sokar
ve
der
ki:
- Eline şu gördüğün küreği al ve daldır. Küreğe ne kadar
altın
gelirse
senin
olsun.
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Adam hazinede yığılı altınların göz kamaştıran ışıltısı
altında heyecanla küreği daldırır ve çeker. Görenler bu sefer
de hayrete düşer. Ne yazık ki adam küreği ters tutmuş ve
küreğin üstünde tek bir altın parçasından başka bir şey
alamamıştır. Bunun üzerine sultan bitkin ve üzgün bir
şekilde
şöyle
demiş:
- Vermeyince Mabüd neylesin Sultan Mahmud.
***
EN ÖNEMLİ İŞ NEDİR?
Bir zamanlar bir kralın aklına şöyle bir düşünce geldi: "Eğer
bir işe ne zaman başlayacağımı; kimi dinleyeceğimi ve
yapmam gereken en önemli şeyin ne olduğunu bilseydim,
girdiğim her işi başarırdım."
Aklına böyle bir fikir düşünce, krallığın dört bir yanına kim
kendisine her iş için en uygun vakti, bu iş için en gerekli
kişinin kim olduğunu ve yapılması gereken en önemli şeyin
ne olduğunu öğretirse ona büyük bir mükafat vereceğini ilan
etti.
Bilgeler kralın huzurunda toplandı, fakat sorulara verdikleri
cevaplar birbirinden tamamen farklı çıktı.
İlk soruya cevap olarak; kimileri "her hareketin doğru
vaktini bilmek" için önceden günlerin, ayların, yılların yer
aldığı bir takvim hazırlamak ve sıkı sıkıya buna uyarak
yaşamak gerektiğini söylediler.
"Ancak böylece her şey tam zamanında yapılabilir" dediler.
Diğerleri ise her hareketin doğru vaktine önceden karar
verilemeyeceğini, kişinin kendisini boş eğlencelere
kaptırmayıp, hep daha önce olmuş olayları izleyerek
lüzumlusunu yapabileceğini iddia ettiler.
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Başka bilginler de, kral neler olup bittiğine ne kadar dikkat
ederse etsin, tek bir kişinin her hareket için en uygun vakte
karar
vermesinin
imkansız olduğunu; kralın, her şeyin en uygun vaktini
tespitte ona yardım edecek bir bilge kişiler konseyi kurması
gerektiğini söylediler.
Fakat bu defa da başka bilginler; "Bir konseyin önünde
beklemesi imkansız bazı şeyler vardır, bu işlerin yapılıp
yapılmayacağına ancak tek bir kişi anında karar verebilir"
dediler.
"Buna karar vermek içinse neler olacağını önceden bilmek
gerekir. Neler olacağını önceden bilenler de yalnızca
sihirbazlardır.
Dolayısıyla
her
hareketin doğru vaktini bilmek isteyen, sihirbazlara
danışmalıdır."
İkinci soruya da aynı şekilde türlü türlü cevaplar geldi.
Kralın en "fazla ihtiyaç duyduğu, en gerekli kişiler"
bazılarına göre danışmanlar; bazılarına göre papazlar; bir
kısmına göre hekimler; daha başka bir kısmına göre ise
savaşçılardı.
Üçüncü soruya, yani "en önemli işin ne olduğu" konusuna
gelince; bazıları dünyadaki en önemli şeyin bilim olduğunu
söyledi. Bir kısmı savaşta ustalaşmak; daha başkaları da dini
ibadet dediler.
Bütün cevaplar birbirinden farklı çıkınca, kral bunların
hiçbirisini kabul etmeyip hiç kimseye de ödül vermedi. Ama
hala doğru cevapları aradığı için, bilgeliğiyle ünlü bir
münzeviye danışmaya karar verdi. Münzevi, hiç ayrılmadığı
bir ağaç kovuğunda yaşar, yanınaysa sade halktan başkasını
kabul etmezdi. Bu yüzden kral üstüne sıradan elbiseler
giyerek kendisini halktan biri gibi göstermeye çalışarak yola
düştü.
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Münzevinin kovuğuna yaklaştıklarında atından indi ve
muhafızını da geride bırakıp yola devam etti.
Kral yaklaşırken münzevi, kovuğunun önüne çiçek tarhları
kazıyordu. Geleni gördü, selamlayıp kazmaya devam etti.
Münzevi mecalsiz ve zayıf birisiydi; küreğini toprağa her
sokuşunda bir parçacık toprak çıkarıyor, soluk soluğa
kalıyordu. Kral yanına gelip şöyle dedi.
"Ey bilge münzevi, size üç sorunun cevabını almak için
geldim: Doğru şeyi doğru zamanda yapmayı nasıl
öğrenebilirim?
En fazla muhtaç olduğum, dolayısıyla diğerlerinden fazla
ilgi göstermem gereken insanlar kimdir?
En önemli ve her şeyden önce kendimi vereceğim işler
nelerdir?"
Münzevi, kralı dinledi, ama cevap vermedi. Avuçlarına
tükürüp kazmaya devam etti.
"Yoruldunuz" dedi kral. " Küreği bana verin de biraz
dinlenin." Münzevi; "Sağolun" diyerek küreği krala verdi,
yere oturdu. Kral iki tarh kazdıktan sonra durup sorularını
tekrarladı.
Münzevi
yine
cevap
vermeden ayağa kalktı, elini küreğe uzattı ve;
"Biraz dinlenin; bir parça da ben çalışayım." Dedi. Fakat
kral küreği ona vermeyip kazmaya devam etti. Bir saat
geçti, bir saat daha... Güneş, ağaçların ardından batmaya
başladı. Sonunda kral küreği toprağa saplayarak konuştu:
"Ey bilge kişi... Senin yanına sorularıma bir cevap bulmak
için geldim. Eğer cevap vermeyeceksen, söyle de evime
gideyim". Münzevi;
"Buraya koşarak birisi geliyor, dedi. Bakalım kimmiş?" Kral
da arkasını döndüğünde bir adamın koşarak kendilerine
doğru
geldiğini
ve
karnına bastırdığı ellerinin altından kan sızdığını gördü.
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Yaralı adam onların yanına ulaşınca, kendinden geçercesine
inledi,
sonra
da
bayılıp yere düştü.
Kral ve münzevi, hemen adamın üstündeki elbiseleri
çıkardılar. Karnında büyük bir yara vardı. Kral yarayı
elinden
geldiğince
yıkadı,
mendiliyle ve münzevinin havlusuyla sardı. En sonunda kan
durdu, adam kendisine gelince içecek bir şey istedi. Kral
dereden taze su getirip ona verdi. Bu arada akşam olmuş
hava
soğumuştu.
Kral,
münzevinin
de
yardımıyla yaralı adamı kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı.
Yatağa uzanan adam gözlerini kapatıp derin bir uykuya
daldı. Kral koşuşturmaktan ve yapmış olduğu işlerden
öylesine yorulmuştu ki eşiğe çöktü ve uyuyakaldı;
kısa yaz gecesi boyunca deliksiz bir uyku çekti. Sabah
uyanınca nerede olduğunu, yatakta uzanmış, şaşkın gözlerle
ve
dikkatle
kendisine
bakan
yabancının kim olduğunu uzun süre hatırlayamadı.
Kralın uyandığını ve kendisine baktığını gören adam;
"Beni affedin" dedi, zayıf bir sesle. Kral;
"Sizi tanımıyorum, üstelik affedilecek bir şey yapmadınız
ki" dedi.
"Siz beni tanımıyorsunuz, ama ben sizi tanıyorum, dedi
yataktaki adam...
Ben, kardeşini astırdığınız ve mallarını elinden aldığınız için
sizden öç almaya yemin etmiş bir düşmanınızım. Tek
başınıza münzeviyi görmeye gittiğinizi öğrendim ve
dönerken yolda sizi öldürmeye karar verdim. Ama akşam
olduğu halde dönmediniz. Ben de sizi arayıp bulmak için
pusuya yattığım yerden çıkınca muhafızlarınıza rastladım,
beni tanıyıp yaraladılar. Onlardan kaçtım, fakat yaramdan
çok
kan
akıyordu.
Yaramı
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sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Ben sizi öldürmek
istedim, siz ise hayatımı kurtardınız. Eğer yaşarsam
şimdiden sonra en sadık köleniz olup size hizmet edeceğim
ve oğullarıma da aynı şeyi emredeceğim. Affedin beni."
Kral, düşmanıyla bu denli kolay barıştığı ve onun
dostluğunu kazandığı için çok mutlu oldu; onu affetmekle
kalmayıp uşaklarını ve kendi doktorunu gönderip onun
tedavisini
yaptıracağını
söyledi.
Ayrıca mallarını iade edeceğine de söz verdi.
Yaralı adamla vedalaşan kral, kapının önüne çıkıp
münzeviyi aradı. Gitmeden önce, sormuş olduğu sorulara
cevap vermesini bir kez daha rica etmek istiyordu. Münzevi
dışarıda,
bir
gün
önce
kazmış
oldukları
tarhlara çiçek tohumları ekmekteydi.
Kral
ona
yaklaştı
ve
şöyle
dedi:
"Sorularıma cevap vermeniz için size son defa
yalvarıyorum!.."
Yorgun dizlerinin üstünde çömelmiş olan münzevi,
gözlerini kaldırıp krala baktı ve;
"Cevabınızı aldınız ya" dedi.
"Nasıl aldım? Ne demek istiyorsunuz?" Diye sordu kral.
"Anlayamıyorsunuz" diye cevapladı münzevi.
"Dün eğer benim dermansızlığıma acımayıp şu tarhları
kazmasaydınız, gidecek ve şu adamın saldırısına
uğrayacaktınız. Ve yanımda kalmadığınıza pişman
olacaktınız. Yani en önemli vakit, tarhları kazdığınız vakitti.
En önemli kişi bendim ve en önemli işiniz bana iyilik
yapmaktı. Daha sonra bu adam yanımıza koşarak
geldiğinde, en önemli vakit onunla ilgilendiğiniz vakitti,
çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız, sizinle
barışmadan ölecekti. Dolayısıyla en önemli kişi oydu, en
önemli iş de onun için yaptıklarınızdı.
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Bundan sonra şu gerçeği unutmayın: Tek önemli vakit
vardır.
İçinde bulunduğunuz an. O an en önemli vakittir, çünkü
sadece o zaman elimizden bir şey gelebilir... En önemli kişi;
kiminle beraberseniz odur.
Zira hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp
görüşmeyeceğini bilemez... Ve en önemli iş; iyilik
yapmaktır.
Çünkü
insanın
bu
dünyaya
gönderilmesinin en önemli sebebi budur."
***
BAŞKASINI RENCİDE ETMEMEK
Yeni mezun olmuş bir öğretmen olan Mary, Navajo
Kızılderililere ait bir yerleşim bölgesinde öğretmenlik
yapmaya başlamıştı. Her gün beş öğrenciyi tahtaya çağırıyor
ve ödev olarak onlara vermiş olduğu basit bir matematik
problemini çözmelerini istiyordu. Onlar ise, tahtanın önünde
sessiz ve isteksiz bir şekilde duruyorlardı. Mary bir türlü
anlayamıyordu. Ne eğitim derslerinde, ne de Phoenix’de staj
yaparken öğrendikleri bir işe yarıyordu.
“Neyi yanlış yapıyorum? Neden hep problemi çözemeyecek
öğrencilerimi tahtaya kaldırıyorum acaba?” diye kendi
kendine sorup duruyordu. En sonunda, öğrencilere sormaya
karar verdi ve genç Kızılderili öğrencilerinden benlik imgesi
ve öz değer konusunda şaşırtıcı bir şey öğrendi.
Öğrenciler birbirlerine birey olarak saygı duyuyorlardı ve
herkesin
problemleri
çözmeyi
beceremeyeceğini
biliyorlardı. Bu genç yaşlarında bile sınıf içerisinde
kazanan-kaybeden yaklaşımının sergilenmesinin bir işe
yaramayacağını düşünebiliyorlardı. Tahtanın önünde bir
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öğrenci mahcup olursa bunun kimseye bir şey
kazandıramayacağına inanıyorlardı. Onun için, herkesin
önünde birbirleriyle rekabete girmeyi reddediyorlardı.
Bunu öğrendikten sonra, Mary sistemi değiştirdi. Artık
öğrencilerinin ödevlerini teker teker kontrol ediyordu.
Hiçbirini de diğerlerinin önünde mahcup duruma
düşürmüyordu. Gençlerin hepsi öğrenmeye hevesliydi. Ama
bunu yaparken başka birisini kötü duruma düşürmeyi
istemiyorlardı.
***
KİM BİLİYOR Kİ?
Bilge kişi ile uzak yol gezgini, kendisi gibi ulu ve yaşlı bir
çınarın gölgesine sığınmış, uyuklamakta olan ak saçlı
bilgenin yanına sokuldu. Yaşlı bilge aslında uyuklamıyor,
derin ve yoğun düşüncelere dalmış bulunuyordu. Uzak yol
gezgini çok yorgundu. Uzun mesafeler kat etmiş, demir
çarık asa çelik aşmadığı dağ, geçmediği dere, sürünmediği
çöl kalmamıştı. Allah'ın iyiliği üstüne olsun,'dedi gezgin,
yavaşça ulu çınarın altına serili, üstünde yaşlı bilgenin
oturduğu hasırın bir kıyısına ilişirken. Yaşlı bilge, yüzünde
o bilgelere özgü susku dolu gülümseyişle gezgine baktı.
Gözleri karanlık ve dipsiz kuyular gibi kara, okyanuslar gibi
derin ve uğultulu ormanlar kadar ferahlık vericiydi. Gezgin
içinin önce ürpermeyle ve hemen sonra da tatlı bir güven
duygusuyla dolmakta olduğunu hissetti. Yaşlı bilge, bir
düşte fısıldar gibi konuştu:
'Senin de bahtsız yolcu.'
Sonra elini aksakallarına atarak gözleri yine dalgın, üstünde
oturduğu hasırın gülerini seyretmeye koyuldu. 'Ne
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yaptığınızı sorma cesaretini gösterdiğim için beni bağışlayın
ulu efendim,' dedi gün görmüş geçirmiş gezgin, 'Ama bu
ıssız yol kavşağında, herkesten
uzak...Yoksa uzlette misiniz?'
Yaşlı bilge bu kez gezgine bakmadan konuştu:
'Şu üstünde oturduğum eski hasırı, bundan on yıl
mukaddem, ince ve maharetli parmaklarıyla örmüş olan
çingene hatunuyla konuşuyordum,' dedi. 'Bana acı dolu
yaşamöyküsünü anlatıyordu...'
Uzak yol gezgini düşündü. Bazı bilgelerin hayvanlar, taşlar
ve ağaçlarla konuştuğunu duymuştu. Hatta Hz. Süleyman'ın
kuşlarla hasb-ı hal eylediği rivayet olunurdu. Gezgin bu
konu üstünde fazla durmadı. Onu meşgul eden, bütün
ömrünü bu işe ayırıp, yıllar yılı yollara düşüren, o medrese
senin bu tekke benim dolaştıran o büyük meseleydi. İliştiği
hasırın üstünde azıcık tedirgindi. Toparlanarak namaz kılar
gibi dizlerinin üstüne çöktü. Sonunda dili çözüldü ve bir dizi
sorusunun ilkine başladı;
'Ey ulu bilge', dedi, 'uzun yolları aşarak bilgeliğinden
yararlanmaya geldim. Bir iki sual etmede bulunabilir
miyim?'
Yaşlı bilge olumlu anlamda başını salladı. Gezgin ise daha
önce yüzlerce medrese, katedral, manastır, kilise, havra,
tekke ve Asya'nın ulu camilerinde yine yüzlerce rahip, keşiş,
hoca, imam, katedratik ve ermişe sorduğu sorular dizisine
başladı.
'Bu dünya gerçek mi?'
Yaşlı bilge dudaklarında yine o sessiz tebessüm karşılık
verdi:
'Acının gerçek olduğu kadar...'
'Ölümden sonra ne var'?
'Onu kim biliyor ki?'
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'Tanrı var mı?'
'Var olduğunu düşünüyorsan, evet.'
'Nerden gelip,nereye gidiyoruz?'
Yaşlı bilge eliyle gezginin izlediği yolun batı ufkundaki
başlangıç noktasıyla, doğu ufkundaki sonuç noktasını
göstererek:
'Ben de senin kadar görebiliyorum, 'dedi.
Gezgin bu karşılığa bayılmıştı. Heveslenerek sormayı
sürdürdü:
'Evrenin sırrı nedir?'
'Görebildiğin ve anlayabildiğindir.'
Bu kadarını gezgin de biliyordu. Asıl can alıcı soruya sıra
gelmişti.
'Büyük sır nedir?'
Bilge yine aynı karşılığı verdi:
'Görebildiğin ve anlayabildiğindir.'
'Ama' dedi yolcu, siz de başka bir şey söyleyemiyorsunuz.'
Yaşlı bilge bu kez azıcık hüzünle karşılık verdi.
'Başkalarının görebildiği ve söyleyebildiği kadar.'
Bilgenin altında uyukladığı ağacın dalları arasında bulunan
bir ispinoz yuvasında
yumurtalar çatlıyor, başka bir dalda ise ardıç kuşları
ötüşerek, evrenin türküsünü söylüyorlardı. Yolcu düşündü.
Önüne baktı. Beklediklerini bulamamış ama şimdiye kadar
duyduklarından farklı şeyler duymuştu. Yine de yaşlı
bilgeye saygıda kusur etmiş olmamak için teşekkür edip,
ellerini öperek hayır dualarını aldı ve yola düzüldü.
Ulu çınardan bir kuru yaprak, dalından koparak hafif akşam
rüzgarında usulca, dans eder gibi döne döne gelip bilgenin
önüne düştü. Gezgin, giderken, yuvasına bir ısırgan tohumu
taneciğini taşımaya çalışan karıncayı ezdiğinin farkına bile

94

varmamıştı. Yaşlı bilge ise dalgın gözlerle karıncayı toprağa
gömen gezginin çarık izine bakıyordu. Dua okur gibi:
'Kim biliyor ki?' diye mırıldandı.
***
GÜNÜN BİRİNDE
Tarihteki en büyük başarı öykülerinin bazılarının arkasında,
yüreklendirmek için edilmiş bir söz ya da seven bir insanın
veya bir dostun güven veren bir davranışı vardır. Eşi Sophia
olmasaydı, belki de Nathaniel Hawthorne’un adı edebivatın
ünlü isimleri arasında olmazdı. Bir gün Nathaniel eve morali
çok bozuk gelip, eşine gümrükteki işinden atıldığını
söyleyince, eşi neşeyle çığlık atmış.
“Artık” demiş, “Kitabını yazabilirsin!” “Evet,” demiş
Nathaniel, “Ama neyle geçineceğiz kitabımı yazarken?”
Bunun üzerine eşi bir çekmeceyi açmış ve bir avuç para
çıkarmış çekmeceden. “Nereden buldun onca parayı?” diye
sormuş Nathaniel eşine.
Eşi: “Senin hep bir deha olduğuna inandım.” demiş, “Günün
birinde bir şaheser yazacağını biliyordum. Bu yüzden evi
geçindirmem için bana verdiğin haftalıktan bir kısmını
kenara ayırdım ve işte bize bir yıl yetecek kadar paramız
var.”
Eşinin Nathaniel’e olan güveni, Amerikan edebiyatının en
yük romanlarından biri olan Scarlet Letter’in doğuşuna işte
böyle neden olmuş.
***
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GERÇEK DEĞERİ KEŞFETMEK
Genç adam yöresindeki bilge ve yaşlı kişilerle ilgili
olumsuz sözler söylüyordu. Bir gün Dhu Nun ona küçük bir
ders vermek istedi.
Genç adamı yanına çağırdı ve parmağındaki yüzüğü eline
verdi.
“Şimdi” dedi. “Pazara git ve bu yüzüğü bir altına sat.”
Genç adam bilgenin verdiği yüzüğü satmak için pazara gitti.
Ama hiç kimse yüzüğe on gümüşten fazla vermiyordu.
Sonunda umutsuzca Dhu Nun’un yanına döndü ve olanları
anlattı.
Yaşlı bilge, genç adamın uzattığı yüzüğü almadı. Ona bu
kez yeni bir görev verdi:
“Şimdi kuyumcuya git ve bu yüzüğün değerinin ne kadar
olduğunu sor.”
Genç adam bu kez elindeki yüzükle kuyumcuya gitti.
Kuyumcu genç adamın gösterdiği yüzüğü inceledikten sonra
“Size bu yüzük için bin altın verebilirim” dedi.
Genç adam kuyumcunun verdiği rakamı duyunca şaşırdı.
Hemen yaşlı bilgenin yanına giderek ona bu kez kuyumcuda
olanları anlattı.
Dhu Nun genç adamı dinledikten sonra ona hiç
unutamayacağı bir yaşam dersi verdi:
“Dünyadaki her varlığın gerçek değerini anlaman için çok
çalışıp okuman, o işin
uzmanı olman gerekir.”
***
İMKANSIZI GERÇEKLEŞTİRMEK
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Konfüçyüs, bir gün elinde bir cam kavanoz, öbür elinde
irice, kırmızı bir elmayla sınıfa girdi. Girer girmez sağ elini
havaya kaldırarak sordu: “Bu elimde gördüğünüz şey
nedir?”
“Kavanoooz!...” diye koro halinde cevap verdi öğrenciler.
Konfüçyüs diğer elini havaya kaldırdı: “Peki bu nedir?”
“Elmaaa...”
ellerini indirdi. Kavanozu kürsünün önüne koydu. Elindeki
elmayı içine attı. Gülümseyerek sınıfa döndü.
“Kavanozdan çıkarmayı başaran elmayı yer.”
Çocuklardan biri kalktı. “Ben çıkarabilirim.”
“Gel çıkar bakalım.” dedi Konfüçyüs. Elini kavanoza
rahatça soktu, elmayı kolayca avuçladı. Ama bir türlü
elmayı dışarı çekemedi. Elma ile birlikte eli kavanozun
ağzına sığmıyordu. Fakat çocuk elmayı da bırakmak
istemiyordu. Konfüçyüs’e yalvartırcasına baktı:
“Hocam elimi kurtaramıyorum.”
“Elmayı bırak” dedi Konfüçyüs.
“Ama elma yemek istiyorum”
Bütün sınıfla birlikte Konfüçyüs de bir kahkaha attı:
“İki şeye aynı anda her zaman kavuşamayabilirsin, oğlum.
Tercih yapmak zorunda kalabilirsin.”
Çocuk düşünüyor, formül arıyor, ama bulamıyordu. Ya eli
kavanozda kalacak ki o taktirde zaten elmaya
kavuşamayacaktı, ya da elmadan vazgeçip elini kurtaracaktı.
İki şıkta da elmayı yeme zevkinden mahrum kalıyordu.
Mecburen elmadan vazgeçti elini kurtardı.
Konfüçyüs sınıfa sordu “Başka denemek isteyen var mı?”
Birkaç çocuk daha denemek istedi, ama başarılı olamadılar.
Sonunda herkes yerine oturdu...
Konfüçyüs sınıfa dikkatle baktı.
“Peki bu elmayı kavanozdan ben çıkarabilir miyim?”
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“Hayıır!...” diye bağırdı tüm sınıf “imkansııız.”
Ve Konfüçyüs imkansızı başardı. Herkesin gözünün önünde
avucunu açtı. Kavanozu ters çevirdi, elma yuvarlanarak
eline düştü.
Bu sonucu gören herkes çok şaşırmıştı. Bu kadar basit bir
yöntem neden kendi akıllarına gelmemişti?
Konfüçyüs ise herkesin aksine son derece ciddi
görünüyordu.
“Çocuklar” dedi. “Aslında bu göründüğü kadar basit bir şey
değil.”
“Ama çok basit” diye cevap verdi çocuklardan biri,
“Kavanozu ters çevirince elma avucuna düşüyor.”
“Görünene aldanma evlat” derken konuşan çocuğa döndü
Konfüçyüs.
Elma tutan elini havaya kaldırdı, herkese gösterdi:
“Gerektiği zaman bir şeyi bırakabilmek, gerçekten basit bir
iş değil.”
Bırakmanız gereken şey bazen bir elma olabilir.
Bırakmanız gereken şey bazen bir makam olabilir.
Bırakmanız gereken şey bazen bir maaş olabilir.
Bırakmanız gereken şey bazen bir ünvan olabilir.
Bırakmanız gereken şey bazen bir rütbe olabilir.
Bırakmanız gereken şey bazen iktidar olabilir.
“Unutmayın: Bırakmanız gerekeni bırakmadan özgür
olamazsınız.”
***
SİHİRLİ HARDAL TOHUMU
Çin’de, tek oğlunu yitiren bir anne, yüreğindeki büyük
üzüntüsüyle bir din adamına gitti ve derdine bir çare
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bulmasına istedi: “Oğlumu bana hangi duaların, hangi
sihirlerin geri getirebileceğini öğrenmek istiyorum” dedi.
“Söyleyin, o duaları edeyim, o sihirleri yapayım.”
Çinli din adamı, üzüntülü anneye acısını yatıştaracak sözler
söylemek yerine, ona bir görev verdi:
“Bana, yaşamları boyunca bireylerinden teki bile hiçbir acı
tatmamış bir evden, bir havuç hardal tohumu getir” dedi.
“Onu, senin yaşamından acıyı yok etmek için kullanacağız.”
Üzüntülü anne, bu sihirli tohumu isteyebilmek için, acının
bilinmediği bir ev aramaya başladı.
Sonunda, çok güzel ve çok büyük bir konak gördü ve gitti,
umutla kapısını çaldı.
“İçinde, acının asla yaşanmamış olduğu bir ev arıyorum”
dedi. “Bu güzel ve büyük konağı görünce, burada acının
yaşanmadığına inandım ve aradığım yerin burası olduğuna
karar verdim.”
Konağın sahipleri, acılı anneyi içeri aldılar, ona ikramda
buundular ve acısını dinledikten sonra ona, “aradığı evin
burası olmadığını” söylediler.
“Siz yalnış yerdesiniz” diye söze başladılar ve sonra da,
başlarından geçen tüm acılı olayları anlatmaya başladılar.
Acılı anne, ev sahiplerini dinlerken onlara acımaya başladı:
“Bunlar benden daha acılı” dedi kendi kendine. “Bunlara
birilerinin kesinlikle yardımcı olması gerekir.”
Çevrede onlara yardım edecek kişilerin bulunmadığını
görünce bir süre orada kaldı ve elinden geldiğince bu acılı
aileye yardımcı oldu.
Acılı anne daha sonra kentte yine sokak sokak dolaşarak,
içinde acının yaşanmadığı başka evler aramasını sürdürdü.
Fakat hangi evin kapısını çaldıysa, tümünde acılı öyküler
dinledi. İçinde acının yaşanmamış olduğu bir ev bulamamış,
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fakat kapısını çaldığı bu evlerdeki acılı tüm kişilerin
acılarını paylaşarak onlara yardımcı olabilmişti.
Acılı anne, gittiği evlerde tanıştığı acılı kişilerin acılarını
azaltabilmek için onlara yardımcı olmaya kendini o denli
kaptırdı ki, bir süre sonra kendi yüreğindeki evlat acısının da
azalmaya başladığını gördü. Ve sonunda, sihirli hardal
tohumunu aramayı da, içindeki acıyı da unuttuğunun
ayırdına vardı.
***
DERS VEREN AĞAÇ
Kesif ve taptaze dalları etrafa gölge salan, yaprakları neşe
ile cıvıldaşan bir ağaç... Otuz metreye yaklaşan boyu var.
Muntazam bir daire şeklindeki gövdesi zümrüt yeşili çimene
ölçü ile dikilmiş bir anıt. Üç kişinin el ele verip ancak
kucaklayacağı bu gövde enine uygun yüksekliği ile ne kadar
zarif görünüyor. öyle bir vakar ve emniyetli oturmuş ki
fırtınalara, kasırgalara meydan okuyor sanırsınız. Sordum:
“Nasıl bu kadar boy attın; yıkılmaktan korkmuyor musun?
“Ben mi, dedi, ben toprakta tutunacağım yerleri, oradan
alacağım gıda ve kudreti sağlamadan bir santim bile
yükselmedim ki. İçten gelen, kökten gelen kuvvetle dayanıp
yükseldim. Onlar toprak altındadır; görünmez. Fakat asıl
kudret oradadır. Ben kuruyuncaya kadar böyle dimdik ve
ayaktayım.
Muhitime gölge, neşe ve saadetten başka bir şey
vermiyorum ki. Zararlı değilim; neden korkayım? Hakikaten
öyle ölcülü ve ahenkli büyümüştü ki değme fırtına onu
toprağından söküp atamazdı. Biz insanlar cok haksız işler
yaparız, idraksiz olanlara, odun gibi adam, deriz. Şu odun
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kadar aklımız olsa idi nice saman alevi şöhretlerin, nice
pamuk ipliğine bağlanan saltanatların, ikballerin hazin
akibetlerine şahit olur muyduk? Aziz ağaç, sen muhitine
gölge, neşe ve saadetten ziyade ders veriyorsun, ders.
***
GELECEĞİNİ BİLİYORDUM
Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker en iyi arkadaşının
az ileride yere düştüğünü gördü.
İnsanın başını bir saniye bile siperin üstünde tutamayacağı
ateş yağmuru altındaydılar.
Asker teğmene koştu ve:
Teğmenim fırlayıp arkadaşımı alıp gelebilir miyim?
Delirdin mi? Der gibi baktı teğmen...
Gitmeye değer mi?Arkadaşın delik deşik olmuş. Büyük
olasılıkla
ölmüştür bile... Kendi hayatını da tehlikeye atma sakın...
Asker ısrar etti ve teğmen “Peki” dedi... “Git o zaman...”
İnanılması güç bir olay. Asker o ateş yağmuru altında
arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı ve koşa koşa döndü.
Birlikte siperin içinde yuvarlandılar. Teğmen, kanlar
içindeki askeri muayene etti... Sonra onu sipere taşıyan
arkadaşına döndü:
Sana hayatını tehlikeye atmaya değmez demiştim. Bu zaten
ölmüş... “Değdi teğmenim” dedi asker.
“Nasıl değdi?” dedi teğmen. Bu adam ölmüş görmüyor
musun?
Gene de değdi komutanım. Çünkü yanına ulaştığımda henüz
sağdı. Onun son sözlerini duymak dünyaya bedeldi benim
için...
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Ve arkadaşının son sözlerini hıçkırarak tekrarladı:
Geleceğini
biliyordum...Demişti
arkadaşı...Geleceğini
biliyordum...
***
DERTLERE DERMAN OLAN SEVGİ
Rivayete göre adamın biri birden hastalanmış. Arkadaşları
ziyarete gelince, kendisinde bir hafiflenme ve rahatlama
görmüş ve nereden geldiklerini sormuş. “Falanca hastanın
ziyaretinden.” Cevabını alınca da “Acaba sözünü ettiğiniz
kimse hasta mıydı?” demiş. “Evet öyle, fakat iyileşmiştir.”
Cevabı üzerine de, “Ben bu hastalığın nasıl, nereden
geldiğini bir türlü anlayamamıştım. Ancak benim bir
dostumun bu hastalığa yakalanışından bana sirayet eden bir
hastalık olduğunu şimdi anladım. Yüce Mevla’nın kendisine
şifa bahşettiğini duyunca ben de kendimi iyi hissetmeye
başladım.” Ardından kağıt kalem isteyip dostuna şu şiiri
yazmış:
Hiç şüphesiz ben sıtmaya yakalandım, fakat senin de
yakalanışını hissetmemiştim; ta ki ziyaretçilerin, senin
rahatsızlığından bana haber getirinceye dek.
Ben dedim ki, bende sıtmaya yakalanacak bir hal yoktur;
senin yakalanışından bana sirayet eden sıtmadan başka.
Şimdi ben beklenmedik bir rahatsızlığa yakalanmış
durumdayım. Allah sana afiyet verince, ben de şifa bulmuş
olacağım.
Öylesine ki benliklerimiz iç içe karıştı; şimdi benim
olduğum yerde sen, senin olduğun yerde ben varım.”
***
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YAŞAMAYA İHTİYAÇ DUYMAK
Bir gün genç bir adam, büyük düşünür Aristo’ya gider
yalvarır;
“Lütfen, Aristo, bana bildiğin her şeyi öğret.” der.
“Bildiğin her şeyi, ama her şeyi bilmek istiyorum!”
“İstediğini düşüneceğim. Ama önce birlikte nehre doğru
şöyle yürüyelim, ne dersin?” der Aristo. Genç adam nehre
doğru Aristo’nun yanından seğirtir. Nehre vardıklarında
Aristo eğilip yerden bir taş alır, suya bırakır ve Genç adama
taşı sudan çıkarmasını söyler. Genç adam taşı çıkarmak
üzere eğilince Aristo onu ensesinden kavrayıp kafasını suya
sokar ve genç adam canhıraş bir halde kollarına sallayana
dek öylece tutar. Genç adam nefes alabilmek için debelenip
durur. Aristo, genç adamın bu numaradan kendine bir ders
çıkarmış olacağına kanaat getirdiğinde kafasını sudan
çıkarır.
Nihayet tekrar konuşabilecek hale gelince şaşkınlık ve
öfkeyle sorar genç adam: “Neden yaptın bunu? Az kalsın
boğuluyordum!”
Aristo yanıtlar: “Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim.Ama
öğreteceklerimi öğrenmek için, öğreteceklerime fena halde
ihtiyaç duyman lazım. Yaşamak için nefes almaya
duyduğun kadar gereksinim duymuyorsun, öğreneceklerinin
sana bir faydası olmaz.”
***
BABAM DEĞİLDİ
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Hemşire, yorgun ve endişeli, genç adamı yaşlı adamın
yatağının yanına götürdü.
“İşte oğlunuz geldi” diye fısıldadı hasta adamın kulağına.
Birkaç defa tekrarladı bu sözleri. Nihayet, yaşlı adamın
gözleri yavaş yavaş açıldı. Geçirdiği ağır kalp krizinden
sonra, şimdi son derece bitkin ve halsiz durumdaydı. Onu,
yatırdıkları oksijen çadırından, dışarıda, yatağının ucunda
duran genci hayal meyal görebiliyordu.
Genç adam, çadırın içinden uzanan buruşuk eli ellerinin
arasına aldı ve parmaklarıyla okşamaya başladı.
Parmaklarından hem sevgi, hem de ümit mesajı akıyordu
yaşlı adamın eline.
Hemşire, gencin oturması için bir sandalye getirdi ve
yatağın yanına koydu. Genç adam, bütün yorgunluğuna
rağmen, gece boyunca yaşlı hastanın elini tuttu ve ona ümit
dolu sözler fısıldadı. Oğlunun elini sıkı sıkıya tutarken,
ölüm döşeğindeki adam hiçbir şey söylemedi.
Şafak sökerken hasta öldü. Genç adam, saatlerdir tuttuğu,
şimdi hayatın terk ettiği eli yatağın kenarına koydu usulca;
sonra da durumu hemşireye bildirmeye gitti.
Hemşire, ölümden sonra yapması gereken işlemleri
yaparken, hala orada bekliyordu genç adam. Hemşire işini
bitirdikten sonra, ona takdir dolu birkaç şey söyledi.
Ama genç adam hemşirenin sözünü kesti:
“O adam kimdi?”
Şaşıran hemşire:
“Sizin babanız olduğunu düşünmüştüm” diye cevapladı.
“Hayır, babam değildi. Onu daha önce hiç görmemiştim
bile.”
“O halde, neden sizi ona götürdüğümde hiçbir şey
demediniz?”
Genç adam gülümseyerek şöyle dedi:
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“Oğluna ihtiyaç duyduğunu ve oğlunun burada olmadığını
biliyordum. Ona oğlu olmadığımı söyleyecektim, ama o
kadar hastaydı ki yapamadım. Sadece şunu hissettim: o anda
bana ihtiyacı vardı.”
***
HAVUZA İTİLMEK
İçinde bulunduğumuz durumları her zaman kendimiz
seçmeyiz, ama nasıl baş edeceğimize kendimiz karar
verebiliriz. Önemli olan, yalnızca başımıza gelen şey değil,
o durumda ne yapacağımızdır.
Çok varlıklı bir işadamı çalışanlarını yıl sonu kutlaması
yapmak üzere görkemli evine davet etmiş. Çalışanlarından
en cesur ve en sadık olanı anlamak için de bahçesindeki
havuzu timsahlarla doldurmuş. Yemekten sonra çalışanlarını
içinde timsahların bir aşağı bir yukarı yüzdüğü havuzun
kenarına çağırmış.
“İçinizde en sadık kim?” diye sormuş. “Suya kim dalıp,
havuzu yüzerek bir uçtan diğerine geçebilir?” Bunu
başaracak olana on bin dolarlık bir ikramiye vereceğini
açıklamış. Fakat kimse yerinden kıpırdamamış.
Adam bu kez ikramiyeyi yirmi bin dolara cıkarmış. Birden
havuza birinin atladığını duymuşlar. Ofiste calışanlardan
biri suya atlamış ve yüzmeye başlamış, timsahlar da
topuklarındaymış. Sadık eleman havuzun diğer ucundaki
merdivene tutunup, kendisini güvenli bir şekilde yukarı
çekmiş.
“Bravo!” demiş iş adamı. “En yürekli, en sadık calışanım
sensin. Kimse bunu başaramadı bugüne kadar. Bunu nasıl
yaptın?”
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Giysilerinden sular süzülen adam: “Nasıl mı yaptım?
Yalnızca beni kimin ittiğini öğrenmek istiyorum!”
***
BİR GÜNÜ DEĞİL BİR HAYATI
Bir lisenin eski mezunlarının buluştuğu gün, bazı eski
öğrenciler kürsüde okula dair hatıralarını anlatıyorlardı.
Yirmi yıl önce mezun olmuş öğrencilerden biri, ikinci
sınıftaki sanat öğretmeninden bahsetti. Üniversiteye gitmeye
onun teşvikiyle karar verdiğini ve şimdi iyi bir üniversitede
profesör olduğunu, hayatından da memnun olduğunu
söyledi.
Günün ilerleyen saatlerinde, öğretmen ile eski öğrenci, uzun
yıllar sonra birbirini bulmayı başardılar.
“Öğrettiklerim hakkında söylediklerin için teşekkür ederim”
dedi sanat öğretmeni. “Bana çok güzel bir gün geçirmemi
sağladın.”
“Rica ederim” diye cevap verdi öğrencisi. “teşekkür etmek
benim boynumun borcu. Çünkü siz, günümü değil, bütün bir
hayatımı güzelleştirdiniz!”
***
ÇOCUKLUĞUMUZUN YIlDIZLARI
Dört arkadaş vahşi ve güzel bir ulusal parkın gölünde balık
avlamaya gitmişler. Balık avlama konusunda oldukça umut
vaat eden ölün yanındaki camlık alanda mükemmel bir
kamp yeri buldular. Olabildiğince hızlı hareket ederek dört
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kişilik büyük çadırlarını kurdular, eşya1arını yerleştirdi1er,
oltalarını ve yemlerini alıp hemen nehrin kenarına koştular.
Birkaç saat sonra yorgun ama mutlu bir şekilde kamp yerine
döndüklerinde onları büyük bir sürpriz bekliyordu.
Şaşkınlıktan ağızları açık, kalakaldılar. Çadırın yerinde
yeller esiyordu. Çadır yok olmuştu ! Hemen eşyalarına
baktılar, diğer her şey yerli yerindeydi ; mangal, aletedevat,
yiyecekler, uyku tulumlan ye özel eşyalarına dokunulmamıştı.
Şaşkınlıkları kısa sürede öfkeye dönüştü ye akıllarına şu
soru takıldı : Çadırı alan her kimse, neden yalnızca çadırla
yetinmiş, diğer eşyalara dokunmamıştı acaba ?
Neyse ki mangal, maşa, çatal bıçaklar, yani balıklarını
pişirip yemeleri için gereken her şey duruyordu. Gecenin
soğuk havasından onları koruyacak uyku tulumları da
yerindeydi. Yemek boyunca ye sonrasında kamp ateşinin
çevresinde otururlarken, çadırın neden çalınmış olabileceğini konuştular. Sonunda bunun ne anlama geldiği konusunda
görüş birliğine vardılar.
Sonunda huzura kavuşmuş olarak uyku tulumlarına girdiler,
bir süre yıldızları seyrettiler. 0 gece bebekliklerinden beri
yapmadıkları kadar derin bir uyku çektiler.
***
İSRAF BİLMEYEN KIZ
Bir zamanlar, bir adam evlenme çağına gelen oğluna uygun
bir eş bulmak istiyordu. Oğlu da kendisi gibi dış güzellikten
başka özellikler de arıyordu. Akıllı babanın bir meyve
bahçesi vardı. Bir gün kendisine getirilen her torba çöpe
elma vereceğini ilan etti.
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Civarda yaşayan herkes bu çağrıya şaşırdı, ama yine de
çöplerini adama götürüp elma almak istediler. Getirilen çöp
miktarına göre, yaşlı adam kimine on, kimine on beş elma
verirdi. Kimse bu işi anlamadıysa da, çöp karşılığında elma
almayı çok sevmişlerdi. Çok çöp getiren çok elma alıyordu.
Bir gün adamın kapısını genç bir kız çaldı. O da getirdiği
çöp karşısında elma almak istiyordu. Adam kızın elindeki
torbaya baktı. Torbada azıcık çöp vardı.
“Kızım” dedi yaşlı adam. “Bu kadar az çöp olur mu? Bu
kadarcık çöp bir elma bile yapmaz.”
“Özür dilerim amca” dedi genç kız boynunu bükerek. “Ama
ne yapabilirim? Biz her şeyi hep iktisatlı kullandığımız için,
bizim evimizden çok çöp çıkmaz.”
Adam kızın bu cevabı karşısında sevinçle gülümsedi. Sonra
da onun nerede oturduğunu, babasının kim olduğunu
öğrendi. Birkaç gün sonra da bu iktisatlı ve tutumlu ailenin
kızını oğluna istemek için o eve gitti. Hem adam, hem de
oğlu israf nedir bilmeyen bir gelin buldukları için mutlu
oldular.

***
DENİZ YILDIZI
Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar,
sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini
görür.
Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını,
okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç
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adama yaklaşır:
Neden denizyıldızlarını okyanusa
atıyorsun?
Genç adam yanıtlar; Birazdan güneş yükselip, sular
çekilecek.
Onları suya atmazsam ölecekler. Yazar sorar;
Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var.
Ne fark eder ki? Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı
daha alır, okyanusa fırlatır.
- Onun için fark etti ama...
***
DİLSİZ ÇORAPÇI
Vapurdaki yolcular kapının sık sık açılıp örtülmesinden
hoşlanmazlar. Özellikle kapıya yakın oturanlar. Serin hava
içeriye girip biraz ısınmak, nefeslerin ısıttığı havaysa
dışarıya çıkıp biraz serinlemek ister.
İşte bu sırada elinde çoraplarla bir genç girdi içeri.
Yolculara az sonra elindeki çorapları tanıtacak. Ucuz ve iyi
çoraplar bunlar, diyecek.iki çift alana bir çift hediye edecek
henüz kimse yüzüne bakmıyor. Konuşması ilgilerini çekerse
merakla başlarını kaldıracaklar birer birer. Gazete okuyanlar
biraz eğip gazetelerini, üzerinden göz ucu ile bakacaklar.
Çoğunun umurunda bile değildir satıcılar. Hep aynı şeyleri
satarlar çünkü. Taraklar, masa örtüleri, havagazı çakmakları,
tükenmez kalemler.. Bu kez de çorap.
Duydukları garip seslerle birer ikişer başlarını kaldırdılar.
Söylenenlerden hiçbir şey anlamamışlardı. Delikanlı bir
yandan elindeki çorapları daha iyi görsünler diye havaya
kaldırıyor, diğer yandan hiç kimsenin anlamadığı bir dilde
çoraplarını övüyordu.
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Evet, almanız gerek bu çoraplardan. Kış geldi. Ayaklarınız
üşüyor. Üstelik ucuz. Bunları mı söylüyordu yoksa daha
başka şeyler mi? Alın, yoksa bu akşam eve döndüğümde
gereken para tamamlanmış olacak.
Kaşlarını, ellerini oynatıyor. Yüzü şekilden şekile giriyor,
ısrarla anlatıyor, anlatıyordu. Sonra sustu. Sıraların arasında
dolaşmaya başladı...
Bir ara gözlerini bana çevirdi; dudaklarının titrediğini
gördüm. Bir şeyler söylemek istediğini hissediyordum; ama
konuşamıyordu. Onun sormak istediğini anlamak için
cümlelere ihtiyacım yoktu.
Kapı örtüldü. Dışarı çıkarken satıcı, serinlik doldu içeriye.
Soğuk mu titretmişti ön sıralarda oturan şu adamı, yoksa dili
olduğu halde anlatılmadıkları mı?
***
DÜNYANIN

EN

GÜZEL

ŞEYİ

Meşhur bir ressam, günün birinde dünyanın en güzel şeyinin
resmini yapmaya karar verdi. Bunun için dünyada en güzel
şeyin ne olabileceğine dair bilgi toplamak üzere uzun bir
yolculuğa çıktı.
Ağaçlık bir yolda giderken, beli bükülmüş yaşlı bir adamın
yol kenarında oturmuş olduğunu gördü. Yanına giderek ona
dünyanın en güzel şeyinin ne olabileceğini sordu. İhtiyar,
hiç tereddüt etmeden:
“İmandır” dedi.
Sonra, bir kasabadan geçerken, bir mabedin kapısı önünde
toplanmış bir düğün kalabalığına rast geldi. Kalabalığın
arsına girerek genç geline:
“Dünyanın en güzel şeyi nedir, sizce?” diye sordu.
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Gelin, damadın gözlerinin içine bakarak:
“Dünyanın en güzel şeyi olsa olsa aştır!” dedi.
Ressam yoluna devam etti. Tozlu bir yolda giderken
cepheden gelen yorgun bir askere denk geldi. Aynı soruyu
ona da sordu. Asker:
“Dünyada en güzel şey barıştır.” Diye cevap verdi.
Ressam kendi kendine eğer dünyanın en güzel şeyleri iman,
aşk ve barışsa ben bunların resmini nasıl yapabilirim ki diye
düşünmeye başladı. O düşünceyle evine döndü.
Evinin kapısından içeri girdiğinde ise, dünyanın en güzel
manzarasının karşısında durduğunu düşündü. Çocuklarının
masum bakışlarında iman, karısının gözünde aşk okunuyor,
evinde ise barış hali hüküm sürüyordu.
Bunlardan aldığı ilhamla ressam dünyasının en güzel
şeyinin resmini yapmaya koyuldu. Resim bitince de tabloya
şu adı verdi: “Evim.”
***
KRALIN ÇOBANI
Gerhardt adında çok yoksul bir alman çoban varmış. Bir gün
sürüsünü otlatırken ormandan bir avcı çıkmış ve en yakın
köyün nerede olduğunu sormuş. Çoban yolu tarif ederken,
kendisini oraya götürürse iyi bir ödül vereceğini söylemiş.
Gerhardt
koyunlarını
bırakamayacağını,
kaybolabileceklerini söyleyince, avcı: “Ne olacak canım,”
demiş.
“Koyunlar senin değil ki. Bir, iki tanesi kaybolursa, sahibi
bir şey demez. Sana bir yılda kazandığından daha çok para
vereceğim.” Çoban yine itiraz edince, avcı: “O zaman

111

koyunları bana bırak, köye sen git ve bana biraz yiyecek,
içecek getir. demiş.
Çocuk başını sallamış ve “Koyunlar sizin sesinizi
tanımazlar.” demiş.
Artık öfkelenmeye başlayan avcı: “Bana güvenmiyor
musun?” diye sormuş.
Gerhardt: “Koyunlarımın sahibine ihanet etmemi söylediniz.
Bana verdiğiniz sözü tutacağınızı nereden bileyim?” demiş.
Köşeye sıkışan avcı gülmüş ve: “İyi ve inançlı bir
çocuksun,” demiş. “Seni hiç unutmayacağım. Bana yolu
göster, ben kendim giderim.”
Sonunda avcının ülkenin kralı olduğu ortaya çıkmış.
Gerhardt’ın dürüstlüğünden o kadar etkilenmiş ki, bütün
masraflarını karşılayıp onu okula göndermiş. Gerhardt
varlıklı ve güçlü bir insan olmuş, ama dürüstlüğünü hiç
yitirmemiş ve iyi bir lider olmuş.
***
ELİNDEKİYLE YETİNMEK
Zamanın birinde bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir
kız varmış. Bu kız öyle güzelmiş ki çok uzak şehirlerden,
diyarlardan çok yakışıklı, çok zengin asil pekçok delikanlı
onu görmeye gelirmiş. Kendisiyle evlenmek isteyen nice
prensi, şövalyeyi reddeden bu genç kız kimseleri
beğenmezmiş. Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza
aşık olan genç bir delikanlıda bu kızı istemiş. Aradan uzun
yıllık geçmiş. Bizim delikanlı kasabadan ayrılmış, kendine
başka bir hayat kurmuş ve evlenip çoluk çocuğa karışmış.
Bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı güzel küçük kasabaya
düşmüş. Orada tanıdık birine rastladığında aklına bir
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zamanlar orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş ve ona
ne olduğunu sormuş. Yaşlı adam önünde gül bahçesi olan
bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Bizim ki bir
zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını pek merak
etmiş. Bir gün gizlenip kocasını evden çıkarken görmüş.
Kızın kocası şişman, kel ve çirkin mi çirkin bir adammış.
Üstelik zengin bile değilmiş. Çok merak eden adam kocası
gittikten sonra evin kapısını çalmış. Kız kapıyı açınca
kendisini tanıtmış ve neden böyle bir adamla evlenmiş
olduğunu sormuş. Kız da ona arkasında ki gül bahçesinden
en güzel gülü koparıp getirirse cevabı vereceğini ama bu
arada tek şartının bahçede ilerlerken geriye dönmemesi
olduğunu söylemiş. Adam da bunun üzerine yüzlerce güzel
gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok
güzel sarı gül görmüş. Tam ona doğru eğilirken biraz ilerde
kocaman pembe bir gül gözüne çarpmış. Tam ona uzanırken
daha ilerde muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası
görmüş. Derken bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş ve
mecburen oradaki bir gülü koparıp kıza getirmiş.
Bahçenin en güzel gülünü getirmesini beklerken kız bir de
ne görsün; yaprakları solmuş cılız bir gül...Bunun üzerine
adama dönen kız şöyle demiş;
“Bak gördün mü her zaman daha iyisini bulmak isterken
ömür geçer ve sen en kötüsünü razı olmak zorunda kalırsın.
Bu yüzden zamanında elindeki ile yetinebilmeyi öğrenmek
gerekir.
***
İNANÇ VE AZİM
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Sir Hillary, 1952 yılında da Everest’e çıkma girişiminde
bulunmuş, fakat bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Bu girişiminden birkaç hafta sonra İngiltere’de bir okulun
öğrencilerine konuşmak yapmak için çağrılmıştı.
Konuşmanın konusu, onun zirveye tırmanış girişimiydi.
Edmunda Hillary, bu girişiminde başarısız olduğunu kabul
ettikten sonra bir süre durdu ve mikrofonu bırakıp, konuşma
kürsüsünün yanında duran Everest’in büyük boy fotoğrafı
önüne doğru yürüdü.
Sonra da fotoğrafa dönüp, yumruğunu havaya kaldırarak,
yüksek sesle koca zirveye meydan okudu:
“Beni bu ilk denememde yendin ama, senle davam bitmedi,
ey Everest” diye haykırdı. “Bekle beni, sana yine geleceğim
ve seni bu kez, ayaklarımın altına alacağım...”
Everest’e bu meydan okumasından sonra Hillary salondaki
öğrencilere döndü ve onlara, bir yıl sonra ulaşacağı
başarısının gizini o gün açıkladı:
“Beni bu kez yendiği için Everest gözümde şimdi daha da
büyüdü ama” dedi. “Benim bunu bildiğim gibi, o da şunu iyi
bilmek zorundadır: Onu yenmediğim için, bendeki inanç ve
azim de daha büyüdü, daha güçlendi...”
Bu konuşmadan bir yıl sonra Everest, Hillary’nin ayakları
altındaydı...
***
EN GÜZEL BİRİNCİLİK
Yıllar önce, Seattle’de düzenlenen Engelliler Olimpiyatında,
sıra 100 metre finallerine gelmişti. Finale kalan dokuz
yarışmacıdan her biri ya fiziksel açıdan engelliydi yahut
zihinsel açıdan.
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Yarışmacılar, başlama çizgisindeki yerlerini aldılar ve
başlama işareti verilir verilmez var güçleriyle ileri atıldılar.
Hiçbiri, atletizm yarışmalarında görmeye alışık olduğumuz
türden bir hamle gerçekleştiremedi elbette. Ama hepsi de bu
yarışı kazanmaya istekliydi ve yapabildikleri en iyi koşuyu
yapmaya çalışıyorlardı.
Biri hariç!
O, daha ilk birkaç metrede tökezleyip yere yuvarlanmış,
dengesini koruyamadığı için yerde iki kere takla atmış,
sonra da hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı.
O kadar yüksek sesle ağlıyordu ki, öndeki sekiz yarışmacı
da onun hıçkırıklarını işitip önce yavaşladılar, sonra
başlarını geriye çevirdiler, sonra da bitiş çizgisine doğru
koşmayı bırakıp yerdeki bu sakat gencin yardımına koştular.
İçlerinden, Down Sendromu’ndan muzdarip bir kızcağız
eğildi, gözyaşları içinde yerde oturan genci öptü, ve elinden
tutup onu kaldırmaya çalıştı. Diğerleri de yardımcı oldular
kendisine. Sonra, dokuz yarışmacı el ele tutuşup bitiş
çizgisine doğru beraberce koşmaya başladılar.
Yarış pistindeki bu tablo karşısında bütün stadyum ayağa
kalkmıştı. Seyirciler dokuz yarışmacıyı da ayakta alkışlıyor;
kimisi de, bir duygu seli içerisinde, gözyaşlarını silmeye
çalışıyordu. Alkışlar yarışmacılar el ele bitiş çizgisini
geçtikten sonra dahi bitmek bilmedi.
O gün o stadyumda bulununlar, bu olayı hala anlatırlar. Zira
o an, hayatları boyu unutamayacakları bir şey öğrenmişlerdi:
hayatta gerçekten değerli olan, her halükarda kazanıp birinci
olmak değildir; başkalarının da kazanmasına yardım etmek
çok daha değerlidir. Bu, bizi bir derece yavaşlatsa, hatta
yürüdüğümüz istikameti bir parça değiştirmemizi gerekli
kılsa bile...
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***
BAŞKALARININ RAHATI İÇİN
Eski devirlerden birinde, bilge bir kral, sarayda büyük bir
davetin olduğu bir gün, saraya gelen yolun üzerine kocaman
bir kaya koydurmuş, kendisi de sarayın geniş
pencerelerinden birinin kenarına oturmuştu.
Güneş yavaş yavaş yükselmeye başladığında, davetliler yola
düşmeye başlamıştı. En zengin tüccarlar, en güçlü
kervancılar, en meşhur sanatçılar, civarda oturan saray
görevlileri, sair davetliler.. hepsi birer ikişer saraya doğru
yola koyuldular ve yolun ortasında koca bir kaya parçası
görünce de mecburen kayayı dolaşıp yollarına devam ettiler.
Birçoğu kendi kendine söylendi, kendi kendine söylenmekle
kalmayıp güvendiği dostlarıyla da bu kayanın lafını edenler
oldu. İçlerinde, ”Halktan bu kadar vergi alınıyor ama şu işe
bak sarayın yolu bile doğru dürüst bakılmıyor. “ diye yüksek
sesle konuşmaya cesaret edenler bile vardı.
O gün şehrin pazarına sırtında mal getirmekte olan köylü de
o yolun yolcuları arasındaydı. Her hafta şehre mal indirdiği
yolda kocaman bir kaya görünce, sırtındaki küfeyi yere
koydu, iki eliyle kayaya sarıldı ve ıkına sıkıla itmeye
başladı. Kaya öyle bir-iki hamleyle yerinden oynayacak gibi
değildi. Ama köylü, gelenin gidenin rahatı için kayayı
yerinden oynatmaya kararlıydı. Öyle etti, böyle yaptı,
yoruldu, terledi, ama en sonunda kayayı yolun kenarına
itmeyi başardı.
Sonra küfesini almaya yöneldi ki, kayanın eski yerinde bir
kesenin durduğunu farketti. Merakla keseyi açtı. Kese altın
doluydu. İçinde de kral adına yazılmış bir not vardı:
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”Bu altınlar, başkalarının rahatı için kendi rahatından
fedakarlık edebilen birine, yani bu kayayı yoldan çeken
kişiye aittir. Güle güle kullansın”
***
KÜÇÜK BİR TEBESSÜM
Genç kız üzgün görünen yabancıya gülümsedi. Adam
kendini daha iyi hissetti. Geçmişte bir arkadaşının ona
yapmış olduğu bir iyiliği anımsadı ve ona bir teşekkür
mektubu yazdı.
Bu mektup arkadaşının o kadar hoşuna gitti ki, yemek
yediği lokantaya iyi bir bahşiş bıraktı. Bu bahşişin miktarına
şaşıran garson tümünü bir bahse yatırdı.
Ertesi gün, kazandığı parayı aldı ve bir kısmını yolda
gördüğü fakire verdi. Adam çok sevindi çünkü iki gündür
ağzına bir lokma bile koymamıştı. Yemeğini bitirdikten
sonra, kaldığı izbe odaya gitmek üzere yola koyuldu.( O sıra
da başına bir felaket geleceğinden haberi yoktu.)
Yolda soğuktan titreyen bir köpek yavrusuna rastladı ve onu
alıp eve götürdü. Soğuk fırtınadan kurtulup başını sokacak
bir yer bulduğu için köpekçik çok mutluydu.
O gece evde yangın çıktı. Köpek yavrusu havlamaya
başladı. Bütün ev halkını uyandırana kadar havladı ve
böylece yangından herkes kurtuldu.
***
HAYATIN SIKINTILARI
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Bir zamanlar, tahta oymacılığıyla uğraşan, hayatın sadece
yüzeyinde kalmayıp, hakikatlerini de hissetmeyi beceren
yaşlı bir usta yaşardı. Bu ustanın, her şeyden şikayet eden
bir çırağı vardı. Çırak, başına gelen en küçük sıkıntıdan bile
şikayet ediyordu. Hayat onun için sanki sırf kötülüklerden,
sıkıntılardan ve mutsuzluklardan ibaretti.
Ustası bir gün çırağı tuz almaya gönderdi. Adeti olduğu
üzere, çırak söylene söylene denilen şeyi yaptı. Döndüğünde
“Şimdi tuzun ne gereği vardı?” gibisinden bir edayla tuzu
ustasının önüne koydu.
Usta, ona şimdi bir avuç tuzu bir bardak suya döküp
karıştırmasını söyledi. Çırak yine suratı asık bir şekilde
söyleneni yaptı. Usta “Şimdi de o suyu iç” diye emretti.
Çırak, önce kaşlarını çattı. Bir bardak tuzlu suyu içmesini
nasıl isterdi ki ustası? Ama ona olan saygısından, zorlanarak
da olsa bardaktan bir yudum aldı, almasıyla suyu tükürmesi
bir oldu.
“Tadı nasıldı?” diye sordu usta.
“Acı!” diye kızgınlıkla cevap verdi çırak.
Usta, anlamlı anlamlı gülümseyerek çırağı bu defa köyün
kenarındaki tatlı su gölünün kıyısına götürdü. Çırağına aynı
şeyi burada yapmasını, bir avuç tuzu göle atmasını, sonra da
gölden su içmesini söyledi.
Çırak söyleneni yaptı, tuzu göle atıp tatlı suyundan kana
kana içti. O ağzının kenarlarından akan suyu eliyle silerken
ustası sordu:
“Tadı nasıldı?”
“Bal gibi tatlı!” diye karşılık verdi çırak.
“Tuzun tadını alabildin mi?” “Hayır.”
Bunun üzerine, bilge usta, suyun yanında diz çökmüş olan
çırağının yanına oturdu ve ona ömrü boyunca
unutamayacağı şu dersi verdi:
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“Evladım! Hayatımızdaki sıkıntılar tuz gibidir, ne azdır ne
de çok. Sıkıntıların miktarı hep aynıdır. Ancak, bu
sıkıntıların kişiye ne kadar ıstırap vereceği onun neyin içine
konulacağına bağlıdır. Bir sıkıntının, ıstırabın olduğunda
yapman gereken şey duygularını genişletmektir. Bardak
olmayı bırakıp göl olmaya çalışmaktır. O anda görmesen
bile, o sıkıntıların sonucundaki güzellikleri görebilmektir.”
***
BİR ÇİFT ÇORAP
Adamın biri, oğullarını topladı ve dedi ki:
-"Öldüğüm zaman sizlerden bir tek isteğim var, o da
ayaklarıma eski de olsa bir çorap giydirmeyi ihmal
etmeyin!" diye vasiyet etti.
Zaman geldi, her fani gibi o da dünyadan göçtü. Adamı
teneşir tahtasına yatırdılar,
yıkadılar, pakladılar, kefen giydirecekleri sırada, meyyitin
çocukları, babalarının vasiyetini İmam Efendi'ye arz ederek:
"Babamıza eski bir çorap giydireceğiz." dediler.
İmam Efendi:
-"Kesinlikle olmaz. İslam esaslarına göre ölüye kefenden
başka bir şey giydirilemez." dediyse de çocuklar ille de ısrar
ediyorlardı. Babalarına çorap giydirmenin şart olduğunu
çünkü babalarının vasiyet ettiğini, sağlığında sözünü hiç
dinlemediklerini, hiç olmazsa bu sözünü dinleyeceklerini
söylüyorlardı.
İmam Efendi de bunun caiz olmadığını, buna müsaade
edemeyeceğini anlatıyordu. Tabi oradakiler de bu
münakaşaya dahil oldular. Her kafadan bir ses çıkıyordu.
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Kimileri imamın tarafını tutuyor, "olmaz" diyorlardı. Bu
işlerle pek alakası bulunmayan, Din-i Mübin-i İslam'ı
sadece cenaze namazından ibaret sanan kimileri de,
çocukların tarafını tutuyor, "Niçin olmasın, canım!"
diyorlardı.
İşte bu esnada içeri bir adam girdi. Meyyitin oğullarına bir
mektup uzattı ve dedi ki.
—Ben babanızın bir dostuyum. Ölmeden önce bu mektubu
bana vererek, "öldüğümde çocuklarıma verirsin" diye
vasiyet etmişti. Mektubu buyurunuz. Meyyitin oğullarından
biri mektubu aldı. Dikkatlice zarfı açarak mektubu çıkardı.
Oradaki gürültüler, kaynaşmalar dinmiş, kimseden çıt
çıkmıyordu. Yüksek sesle okumaya başladı.
—"Evlatlarım! Görüyorsunuz ya, size o kadar mal mülk
bıraktığım halde, bana bir çorabı bile, hem de eski bir çorabı
bile giymeme, onu götürmeme müsaade etmiyorlar. Elbette
siz de, benim gibi öleceksiniz ve bu dünyadan mecburen
ayrılacaksınız.
Aklınızı başınıza toplayın! Size de birkaç metre kefenden
başkasına müsaade etmeyecekler. Size bıraktığım malı, iyi
yerlere harcayın. Hayra hasenata sarfedin. Har vurup
harman savurmayın. Çünkü kabre götüreceğiniz,
yaptıklarınızdan başka bir şey değildir."
***
GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEYEN YETENEK
Bir sihirbaz,sultanın huzurunda sanatını gösteriyor ve
izleyicilerin hayranlığını kazanıyormuş. Sultan da hayranlık
içinde bağırmış: “Allah’ım, bana yardımcı ol. Nasıl bir
hinlik,nasıl bir cinlik.
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Vezir, söyledikleriyle sultanın düşüncelerini bölmüş.
“Sultanım hiçbir usta gökyüzünden zembille inmez.
Sihirbazın sanatı onun çalışkanlık ve pratiğinin sonucu.”
Sultan kaşlarını çatmış. Vezirinin kendisine katılmaması
sihirbazın gösterisinden aldığı zevki bozmuş. Veziri hor
görerek bağırmış: “Nankör adam. Nasıl bu becerinin
pratikten geldiğini iddia edebilirsin. Yeteneğin ya vardır ya
yoktur. Senin zaten beraberinde zindana götüreceğin hiçbir
yeteneğin yok. Orada benim sözlerimi düşünürsün; ama
orada yalnız olmayacaksın. Kendi türünden bir de hücre
arkadaşın olacak.”
Birinci günden başlayarak vezir, danayı kaldırıp zindanın
kulesinin merdivenlerine çıkartmaya başlamış. Aylar
geçmiş. Dana büyüyüp güçlü bir öküz olmuş ve her gün
pratik yapmaktan dolayı vezirin de gücü artmış.
Bir gün sultan, hücredeki adamı hatırlamış ve getirilmesini
istemiş. Onu gördüğünde sultan çok şaşırmış ve haykırmış:
“Allah’ım, bana yardım et. Bu ne hinlik, bu ne cinlik.”
Öküzü kollarında taşıyan vezir, daha önce söylediği sözlere
cevap vermiş: “Sultanım, hiçbir usta gökyüzünden zembille
inmez. Bağışlayacağınız ile bana bu hayvanı verdiniz.
Gücüm, çalışkanlığımın ve çalışmalarımın bir sonucudur.”
***
HUZURUN RESMİ
Bir gün bilge bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya
büyük bir ödül vereceğini ilan etti. Yarışmaya çok sayıda
sanatçı katıldı. Günlerce çalıştılar, birbirinden güzel resimler
yaptılar. Sonunda, eserlerini saraya teslim ettiler. Tablolara
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bakan kral sadece ikisinden gerçekten çok hoşlandı. Ama
birinciyi seçmek için kara vermesi gerekiyordu.
Resimlerden birisinde, sükunetli bir göl vardı. Göl bir ayna
gibi etrafında yükselen dağların huzurlu görüntüsünü
yansıtıyordu. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzunü
süslüyordu. Resme kim baktıysa, onun mükemmel bir huzur
resmi olduğunu düşünüyordu.
Diğer resimde de dağlar vardı. Ama engebeli ve çıplak
dağlar. Üst tarafta öfkeli gökyüzünden yağmur boşalıyor ve
şimşek çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale
cağıldıyordu. Kısacası, resim hiç de huzur dolu
görünmüyordu. Fakat, kral resme bakınca, şelalenin ardında
kayalıklardaki bir çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık
gördü. Çalılığın üzerinde ise anne bir kuşun ördüğü bir kuş
yuvası görünüvordu. Sertçe akan suyun orta yerinde anne
kuş yuvasını kuruyor... Harika bir huzur ye sükun.
Peki ödülü kim kazandı dersiniz?
Kral ikinci resmi seçti. “Çünkü” dedi, ‘Huzur hiçbir
gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer
demek değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile
yüreğinizin sükun bulabilmesidir Huzurun gerçek anlamı
budur.”
***
EN DAYANIKLI KALE
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat batıya doğru ilerleyen
Moğol tehlikesine karşı ülkenin önemli merkezlerine
savunma kaleleri yaptırıyordu. Yapımı tamamlanan bu
kalelerden birini, dönemin din ve ilim ulusu Sultan Veled'e
(Mevlana’nın babası) gösterip fikrini sordu.
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O da açıkladı:
Kale gerçekten çok muhkem (sağlam)... Düşman
saldırılarını göğüsleyecek güçte. Ama yönetimindeki
mazlum ve mağdurların dua oklarına karşı seni koruyacak
bir kale yaptırmayı düşünmüyor musun? Mazlumların dua
oklarına karşı dayanıklı kale taştan tuğladan yapılamaz,
çünkü onları deler geçer. O kale ancak Allah korkusuyla,
adalet ve merhametle inşa edilebilir...
****
SOL KOL
Japonya’da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik kazası
geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa çocuğun büyük bir
ideali varmış, büyüyünce iyi bir judo ustası olmak
istiyormuş. Sol kolunu kaybetmesiyle birlikte bu hayali de
yıkılan çocuğunun büyük bir depresyona girdiğini gören
babası, belki bir ümit ışığı olabilir düşüncesiyle Japonya’nın
ünlü bir judo hocasına gidip, çocuğun durumunu anlatarak
yapılacak bir şey olup olmadığını sormuş.
Judo hocası “Çocuğu getir bir bakalım.” Demiş. Ertesi gün
baba ile oğul çıkmışlar hocanın karşısına. Hoca çocuğu öyle
bir süzmüş ve “Tamam.” Demiş. “Yarın çocuğun eşyalarını
getir başlıyoruz.”
Ertesi gün çocuk geldiğinde hocası ona bir hareket
göstermiş ve “Bu harekete çalış.” Demiş.
Çocuk bir hafta aynı hareketi çalışmış. Sonra hocasının
yanına gidip, “Bu hareketi öğrendim, başka hareket
göstermeyecek misiniz?” diye sormuş. Hocanın cevabı
“Çalışmaya devam et.” Olmuş.
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2 ay, 3 ay, 6 ay derken çocuk okuldaki bir yılını doldurmuş.
Bu bir yıl boyunca da hep o aynı hareketi tekrarlamış.
Hocanın yanına tekrar gitmiş.
Hocam 1 yıldır aynı hareketi çalışıyorum. İyi de yapıyorum.
Bana yeni
bir hareket göstermeyecek misiniz?
Sen aynı harekete çalış oğlum. Zamanı gelince yeni harekete
geçeriz.
2 yıl, 3 yıl derken çocuk hocanın nezaretinde 5 yılını
doldurmuş. Bir gün hocası çocuğun yanına gelip, “Hazır ol.
Seni büyük turnuvaya yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın.”
Demiş. Delikanlı şok olmuş. Hem sol kolu yok, hem de
judoda bildiği tek bir hareket var. Ünlü judocuların katıldığı
turnuvada hiçbir şansının olmayacağını düşünmüş; ama
hocasına saygısından dolayı da ses çıkarmamış.
Turnuvanın birinci günü delikanlı ilk müsabakasına çıkmış.
Rakibine bildiği o tek hareketi yapmış ve kazanmış. Derken
ikinci, üçüncü maç... Çeyrek final, yarı final ve umulmadık
bir biçimde finale katılmaya hak kazanmış.
Finalde delikanlının karşısına ülkenin son 10 yıldır
yenilmeyen şampiyonu çıkmış. Rakip, judoda tam bir üstad.
Delikanlı dayanamayıp hocasının yanına koşmuş.
Hocam, hasbelkader buraya kadar geldik. Rakibime bir
bakın hele,
yılların şampiyonu. Bende ise bir kol eksik ve bildiğim tek
bir hareket var. Bu kadarı bana yeter. Çıkıp da rezil
olmayayım. İzin verin turnuvadan çekileyim.
Olmaz. Yenilirsen de namusunla yenil.
Çocuk çaresiz çıkmış müsabakaya ve maç başlamış.
Delikanlı yine bildiği o tek hareketi yapmış ve bir hamlede
rakibini yere sererek şampiyon olmuş.
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Hocam nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve bildiğim
tek bir hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım?
Bak oğlum, ilk olarak, 5 yıldır aynı hareketi çalışıyorsun. O
kadar çok çalıştın ki yeryüzünde o hareketi senden daha iyi
yapan kimse yok. İkinci olarak da, o hareketin tek bir karşı
hareketi vardır. Onun için de, rakibin senin sol kolunu
tutması gerekir.
***
TOKMAKSIZ KAPI
19. Yüzyılın büyük İngiliz ressamlarından William Holman
Hunt’ın, bir bahçeyi tasvir eden bir tablosu Londra Kraliyet
Akademisi’nde sergileniyordu. Hunt’ın “Kainatın Işığı”
adını verdiği bu tabloda geceleyin elindeki fenerle bahçede
duran filozof kılıklı bir adam görülüyordu. Adam, serbest
kalan eliyle bir kapıya vuruyor ve içeriden bir cevap bekler
gibi görünüyordu. Tabloyu tetkik eden bir sanat eleştirmeni
Hunt’a dönerek: “Güzel bir tablo doğrusu, ama manasını bir
türlü kavrayamadım” dedi, “Adamın vurduğu kapı hiç
açılmayacak mı? Ona tokmak takmasını unutmuşsunuz
da...”
Hunt gülümsedi: “Adam alelade bir kapıya vurmuyor ki..”
dedi.
“Bu kapı, insan kalbini temsil ediyor. Ancak içeriden
açılabildiği için dışında tokmağa ihtiyaç yoktur.”
***
BAŞARIYI GÖRMEK
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4 Temmuz 1952 günü, 34 yaşında bir kadın Pasifik
Okyanusuna bir dalış yaptı. Catalina Adası’ndan 21 mil
batısında kalan Kaliforniya’ya doğru yüzmeye başladı. Eğer
başarılı olursa bunu yapan ilk kadın olacaktı. Adı Florence
Chadwick olan bu yüzücü, Manş Denizi’ni her iki yönde
geçen ilk kadındı. O sabah su vücudu uyuşturacak kadar
soğuktu. Ve sis o kadar yoğundu ki; beraberindeki tekneleri
güçlükle görebiliyordu. Milyonlarca insan televizyonlardan
onu izliyordu. Köpek balıklarının ve dondurucu soğuğun
etkisini hiçe sayarak 15 saat yüzdü. Yakındaki teknede
bulunan annesi ve antrenörü hedefe çok yaklaştığını ve
devam etmesini söyledilerse de o kendisini sudan
çıkarmalarını istedi. Azimli yüzücü, Kaliforniya kıyısına
yarın mil kala sudan çıkışının nedenini şöyle açıkladı:
“Karayı görseydim başarabilirdim.”
***
BİR ADAMA AŞIK OLAN KIRLANGIÇ
Günlerden bir gün Kırlangıcın biri bir adama aşık olmuş. Ve
adamın penceresinin önüne konup adama şöyle demiş:
- Ben seni çok seviyorum lütfen pencereyi açıp beni içeri
alda
birlikte
yaşayalım.
Adam:
- Olmaz alamam... Sen bir kussun hiçbir kus adama aşık
olur
mu?...demiş.
Kırlangıç
tekrar:
- Lütfen pencereyi açıp beni içeri al birlikte yaşarız. Hem
ben sana dost ve arkadaş olurum canında sıkılmaz birlikte
yasar
gideriz.
Demiş.
Adam
yine:
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- Olmaz alamam...Git başımdan, diye cevap vermiş. Üçüncü
ve son defa kus adamın penceresinin önüne konup adama
tekrar
şöyle
demiş:
- Lütfen beni içeri al.. Artık soğuklarda başladı, dışarıda
kalamam biliyorsun ben sıcak havalarda yasayabilirim
sadece beni içeri almassan başka sıcak ülkelere gitmek
zorunda kalırım. Lütfen beni içeri alda burada kalayım.
Birlikte yemek yer omzuna konar seni neşelendirir sana
yarenlik ederim. Hem sende benim gibi yalnızsın, der...
Adam
ona:
- Git derhal başımdan!... Ben yalnız kalırım demiş ve kuşu
kovmuş... Kırlangıçta bu cevap üzerine üzüntülü bir şekilde
uçmuş
ve
uzaklara
gitmiş..
Adam kırlangıç uzaklara gittikten sonra düşünmüş ve kendi
kendine “ Ben ne aptal , ne kadar akılsız bir adamım, niye
kırlangıçla birlikte kalmayı kabul etmedim? Ne güzel
birlikte kalırdık demiş ve çok pişman olmuş, pişman olmuş
ama is isten geçmiş. Kendi kendine nasıl olsa sıcaklar
başlayınca kırlangıcım tekrar gelir bende onu içeri alır
birlikte mutlu bir hayat sürerim, demiş. Ve penceresini
sonuna kadar açıp beklemeye başlamış. Yazın gelmesiyle
kırlangıçlarda gelmeye başlamış. Ama onun kırlangıcı
gelmemiş.yazın sonuna kadar hiç penceresini kapatmadan
pencerenin başında beklemiş ama boşuna....Kırlangıç
yokmuş.Gelen kırlangıçlara sormuş ama onun kırlangıcın
gören olmamış. Sonunda bir bilge kişiye halini danışmak ve
ondan bilgi almak için gitmiş. Bilge kişiye olayı anlattıktan
sonra
bilge
kişi
ona
şöyle
demiş:
- Kırlangıçların ömrü 6 aydır. . .
***
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KÜÇÜK CIVATA
Vaktiyle koskoca bir gemide küçücük bir cıvata vardı. Bu,
iki büyük çelik levhayı birbirine bağlayan küçük
cıvatalardan biriydi. Gemi Hint Okyanusu’nda yol alırken
bu küçük cıvata, birdenbire laçka olmaya başladı, düşme
tehlikesiyle karşılaştı. Öteki cıvatalar, “Sen düşersen biz de
düşeriz!” diye seslendiler. Geminin teknesindeki perçinler
de, “Biz de çok sıkışığız, biz de laçka olalım” dediler. Bunu
duyan demir kaburgalar ise “Ne olur yapmayın” diye
yalvardılar. “Siz tutmazsanız biz mahvoluruz!”
Derken, küçük cıvatanın niyeti yıldırım hızıyla bütün
gemiye yayıldı. Gemi titremeye başladı. Bunun üzerine
bütün kaburgalar, levhalar, cıvatalar, en küçük perçinler el
ele verip küçük cıvataya bir elçi gönderdiler. Küçük cıvata
yerinde kalmalıydı. Aksi halde gemi parçalanacak,
içlerinden hiçbiri vatana kavuşamayacaktı.
Küçük cıvata kendine bu kadar önem verilemesine çok
sevindi ve olduğu yerde kalacağını bildirdi.
***
HEDEFE GİDERKEN YÜRÜMEK
Tarlasında çalışan hocaya tanımadığı biri yaklaşır: “Efendi
amca, falanca köye kaç saatte gidebilirim?” Hoca cevap
vermemiş. Halbuki üç kez seslenmiş yabancı. “Herhalde
sağır” diye düşünüp yoluna devam etmiş. Epey
uzaklaştıktan sonra, Hoca “Evlat gel!” diye bağırmış.
Merakla geri dönen gence “Sen üç saatte ancak gidersin.”
demiş. Adam kızmış: “Be adam biliyordun da daha önce
niye söylemedin?” “Evet!” demiş Hoca, “Yolu biliyorum
128

ama senin nasıl yürüdüğünü görmeden nasıl cevap
verebilirdim ki?”
***
ASLAN GİBİ OLMAK
Adamcağızın biri geceyi ıssız bir kırda geçirmek
mecburiyetinde kalmış. Fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu
için büyük bir ağaca çıkmış. Bakmış ağacın dibinde bir
kötürüm tilki yatıyor. Bu tilki acaba ne yer ne içer? Diye
merak etmiş.
Biraz sonra bakmış ki, uzaktan bir aslan geliyor. Ağzında
bir ceylan var. Aslan ağacın dibine gelmiş, ceylanı
parçalamış, yiyeceği kadarını yemiş, çekilip gitmiş. Arkadan
tilki sürüne sürünerek ceylanın yanına varmış, atıkları
yiyerek karnını doyurmuş. Ağacın üstündeki adam:
—Ya... Demiş, demek ki, kötürüm bir hayvanın bile
yiyeceğini Allah ayağına gönderiyor, onu aç bırakmıyor.
Öyleyse ben niye böyle çalışıp yoruluyorum. Bundan sonra
ben de bir köşeye çekilip bekleyeyim... Böyle diyerek yolun
üzerindeki bir mağaraya çekilmiş. Bir gün, iki gün, üç gün
beklemiş. Gelen giden yok. Açlıktan baygın düşüp uyumuş.
Rüyasında kendine şöyle denildiğini işitmiş:
Ey budala adam, ne yatıp duruyorsun, kalk. Vücudun
sağlam iken bu miskinlik niye? Niçin kendini sakat tilkinin
yerine koyuyorsun? Git aslan gibi ol da avının artığıyla
başkaları geçinsin?
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***
DİNLEDİĞİNİ DUYAN KULAKLAR
Bir gün bir Kızılderili ve beyaz arkadaşı New York şehrinin
merkezinde yürüyordu. O sırada öğle tatili vaktiydi ve
caddeler insanlarla doluydu. Sürücüler kornalarını çalıyor,
taksi sürücüleri müşteri bulmak için köşelerde bağrışıyor,
sirenler çalıyordu... kısacası şehrin gürültüsü insanı sağır
edebilecek kadar fazlaydı. Birden Kızılderili durdu ve “Bir
cırcır böceğinin sesini duyuyorum” dedi.
Arkadaşı “Ne? Çıldırmış olmalısın. Bu gürültüde cırcır
böceğini duymanın imkanı yok” diye karşı çıktı.
“Eminim” diye ısrar etti Kızılderili. “Bir cırcır böceği
duydum.”
Kızılderili bir müddet dikkatle dinledi ve caddenin karşı
tarafına geçip büyükçe bir çimento fabrikasına doğru
yürüdü. Fabrikanın bahçesinde öbek öbek birkaç çalılık
vardı. Çalılıklara baktı. Gerçektende dalların altında küçük
bir cırcır böceği vardı.
“İnanılmaz” dedi arkadaşı. “Sende insanüstü kulaklar var
galiba”
“Hayır” diye cevapladı Kızılderili. “Benim kulaklarım
seninkilerden farklı değil. Bütün mesele dinlediğin şeye
bağlı.”
“Bu mümkün değil!” dedi arkadaşı. “Ben bu gürültüde asla
bir cırcır böceğini duyamam.”
Elini cebine sokup birkaç madeni para çıkardı ve onları
yuvarlanacak şekilde kaldırımda yere attı.kulaklarında hala
kalabalık caddelerin gürültüsü yankılanırken, 8-10 metre
mesafe içindeki bütün kafaların dönüp kaldırımda çınlayan
paranın kendilerine ait olup olmadığına baktığını gördüler.
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***
BAHÇEVANIN KAZANCI
Zengin bir adam ve oğlu dünyanın değerli sanat eserlerini
toplamayı seviyorlardı. Koleksiyonlarında Picasso’dan
Raphael’e kadar birçok meşhur sanatçının nadide tabloları
vardı. Baba oğul zaman zaman köşklerinde birlikte oturur,
satın aldıkları sanat eserlerini dikkatle ve hayranlıkla
seyredip yorumlarda bulunurlardı.
Vietnam Savaşının çıktığı sıralar, oğul savaşa gitti. Kendisi
cesur ve mert biriydi ve bir çatışmada yaralı arkadaşını
kurtarmaya çalışırken vurularak öldürüldü. Babası önce
ölüm haberini, sonra oğlunun naaşını aldı ve hayattaki tek
oğlunu büyük bir üzüntüyle toprağa uğurladı.
Yaklaşık bir ay sonra, bir akşamüzeri, adamın evinin kapısı
çalındı. Elinde büyük bir paket ile bir genç duruyordu.
“Efendim, siz beni tanımazsınız.” dedi genç adam.
“Oğlunuzun hayatını kurtardığı asker benim. O gün oğlunuz
pek çok hayat kurtardı ve kalbinde mermi isabet etmişken
beni güvenli bir yere taşıdı ve hemen sonra öldü. Sürekli
sizden ve sanatı ne kadar çok sevdiğinizden bahsederdi.”
dedi.
Genç adam elindeki paketi uzattı:
“Bunun önemli olmadığını biliyorum.” dedi. “Büyük bir
sanatçı değilim. Fakat oğlunuz bunun sizin olmasını isterdi.”
Baba, paketi aldı ve açtı. Oğlunun, genç adam tarafından
yapılmış portresiydi bu. Baba çok duygulandı ve gözünden
yaşlar akmaya başladı. Genç adama teşekkür etti ve ona
yaptığı portre için para teklif etti.
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“Hayır efendim” dedi genç adam. “Oğlunuzun benim için
yaptıklarını ödeyemem. Bu, bir hediye dedi.
Adam portreyi salonların tam ortasına astı. Evine misafir
geldiği günlerde onlara, önce oğlunun portresini, daha sonra
sanat değeri yüksek olan eserleri gösteriyordu.
Birkaç sene sonra adam öldü. Resimleri için büyük bir
müzayede oldu. Birçok zengin ve nüfuzlu kişi müzayedeye
katılıp bu eserlerden hiç olmazsa birini satın alma
heyecanını taşıyorlardı.
Müzayedeci açılışı yaptı.
“Bay X’in oğlunun portresiyle müzayedeyi açıyoruz” dedi.
“Bu resim için ne kadar veriyorsunuz?”
Müzayede salonunda sessizlik hakimdi. Odanın arkasından
biri bağırdı:
“Meşhur tabloları görmek istiyoruz. Bu portreyi geçin.”
Fakat müzayedeci ısrar etti:
“Bu resim için ne kadar veriyorsunuz?”
Sinirli bir sesin:
“Bu resmi görmek istemiyoruz. Van Gagh’un Rembrandt’ın
tablolarını görmek istiyoruz!” diye bağırdığı duyuldu.
Fakat müzayedeci devam etti:
Bay X’in oğlunun portresi! Alan yok mu?”
Sonunda, odanın gerisinden bir ses duyuldu. Bu, vefat etmiş
adamın uzun yıllar yanında çalışan bahçıvanın sesiydi:
“Bu tablo için on dolar veriyorum.”
Fakir bahçıvanın gücü bu kadar yetmişti.
“On dolar veriyorlar. Yok mu artıran?
Kalabalık öfkelenmeye başlamıştı. Bay X’in oğlunun
portresini istemiyorlardı. Koleksiyonları için büyük yatırım
olacak eserleri istiyorlardı.
Müzayedeci tokmağını vurdu:
“Satıyorum. On dolara saaaattım.”
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İkinci sırada oturan adamlardan biri bağırdı:
“Diğer tablolara geçelim.”
Müzayedeci oturumu kapattı.
“Üzgünüm ama müzayede bitti” dedi. “Bu müzayede için
çağrıldığımda, bana vasiyetin gizli şartı söylendi. Bu ana
kadar bu şartı açıklamama izin verilmemişti. Sadece
oğlunun portresi müzayedeye dahildi. Bu tabloyu kim alırsa,
diğer bütün tablolar onun olacaktı!”
***
ASLANA YEM OLMAMAK
Bir Amerikalı işadamı ile bir Japon meslektaşı orman
içerisindeki bir otelde düzenlenen bir seminer arasında
ormanda dolaşıyorlardı. Duydukları vahşi bir sesle her ikisi
de irkildi. Dönüp arkalarına baktıklarında aç bir aslanın
üzerlerine doğru koşmaya başladığını gördüler. Her ikisi de
hızla oradan kaçmaya başladı. Kaçarken Japon aniden durdu
ve yere oturarak çantasından bir şeyler çıkarmaya başladı.
Bu sırada Amerikalı yaklaşık 20 metre kadar fark
atmıştı.
Japon'un ne yaptığını merak eden Amerikalı geriye dönüp
baktığında gözlerine inanamadı. Aç aslan hızla üzerine
yaklaşıyor olmasına rağmen, arkadaşı çantasından spor
ayakkabılarını çıkarmış ve giyiyordu. Amerikalı "0 spor
ayakkabılarını giyince aç bir aslandan daha hızlı
koşabileceğini mi sanıyorsun!" diye bağırarak kaçmaya
devam etti. Spor ayakkabılarını giyen Japon ok gibi
yerinden fırlayarak, Amerikalıyı önce yakaladı sonra da
geçti. Amerikalı iş ayakkabılarıyla koşarken Japon spor
ayakkabılarıyla koştuğu için, Amerikalıya fark atmaya
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başlamıştı. Amerikalının gerilerde kaldığını ve aslana yem
olmak üzere olduğunu gören Japon. Amerikalıya cevabını
verdi: "Evet ben bu spor ayakkabılarımla aç bir aslandan
daha hızlı koşamaya bilirim ama senden hızlı koşarım".
***
HAYATIN GİZEMİ
Hayatın gizemini ve mutluluğunun kaynağını arayan bir
genç vardır. Bu genç hayatın gizemini ve mutluluğun
kaynağına ulaşmak için bilgelerden yardım ister. Sonunda
sorusuna bir kralın cevap vereceğine öğrenerek bilge kralın
karşısına çıkar. “Bana hayatın gizemini ve mutluluğun
kaynağını anlatır mısınız der.” Kral kendisine daha sonra
yardımcı olabileceğini ve şimdi gidip sarayını dolaşmasını
söyler. Gence bir kaşık verir. Kaşığın içerisine de iki damla
yağ koyar ve yağı dökmemesini tembihler. Genç gidip
sarayı dolaşır ve kendisine söylenen saatte tekrar kralın
karşısına gelir. Kral “Sarayımı iyice dolaştın mı?” der. Genç
“Evet” der. “Peki” der kral. Gencin elindeki kaşığa bakar,
yağ dökülmemiştir. Kral “Sarayımdaki ünlü ipek halıları
gördün mü?” der. Genç
“Hayır.” Der. Kral “Peki, bahçemi gezdin mi? Çok güzel
çiçekler vardı, bahçıvanım onları uzun yıllarda yetiştirdi,
onları gördün mü?” diye sorar. Genç “Hayır.” Der. Kral,
“Ya muhafızları gördün mü? Çok eğitimli ve disiplinli bir
ordum var.” Genç, “Görmedim.” Der. Kral, tekrar kaşığa
yağı damlatır ve “Yeniden sarayımı gez.” Der. “Etrafına iyi
bak.” Demeyi de ihmal etmez.
Genç elinde kaşıkla birlikte tekrar sarayı gezmeye başlar.
Sarayın muhteşemliğini görür, şaşkınlıkla tekrar kralın
134

karşısına gelir. Hayretler içinde krala gördüğü bahçeden,
ipek halılardan ve sarayın muhteşemliğinden söz eder. Bilge
kral, “Peki kaşıktaki yağa bir bakalım.” Gencin elindeki
kaşıkta yağ kalmamış, hepsi dökülmüştür. Yağdan eser
yoktur. Bilge kral, gence “İşte hayatın gizemi ve
mutluluğunun kaynağı budur. Elindeki iki damla yağı
yitirmeden etrafına bakabilmeyi öğrenmektir.” der
***
ADAM OLMAK
Yıllar önce, ülkenin birinde fakir bir aile varmış. Bu ailenin
çok da zeki bir oğlu varmış. Dik kafalı fakat çok hırslı olan
oğluna babası:
-Senden adam olmaz oğul, diyormuş sürekli...
Gel zaman git zaman, oğul köyden ayrılmış. Medreselerde
eğitim almış. Ülke yönetimine girmiş ve sonunda yüksek
düzeyde bir bürokrat olarak hayatının en güzel dönemlerini
yaşamaya çalışmış.
Babası düşmüş aklına bir gün. Hemen adamlarını çağırmış:
-Tez babamı getirin!
Babaya haber gitmiş gitmesine ama, adamcağız oralı bile
olmamış. Fakir fakat mutlu hayatına devam etmiş.
Eli boş geri dönen adamlarına hiddetlenmiş paşamız:
-Bu ne demektir, ey ahali? Ben ki...
Birkaç kez daha denemiş ama yine olmamış.
Bir gün, yaşlı ve fakir biri dayanmış görkemli binanın
kapısına. Önce içeri almak istememişler. Ancak kim
olduğunu söyledikten sonra çıkarmışlar huzura. Oğlu,
babasının kendi ayağına gelmiş olmasından dolayı çok
mutlu:
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-En sonunda geldin demek. Bak, bana bir bak... Hiçbir şey
olamazsın dediğin oğluna bir bak...
Adam, başını yerden kaldırmadan cevaplamış oğlunu:
-Ben sana paşa, padişah olamazsın demedim a oğul; adam
olamazsın demiştim, hatırla...
***
NEFSİMİ GURURLANDIRMAK İSTEMEDİM
Büyük hükümdar, iki yıl süren, önemli savaşlara sahne olan,
büyük zafer ve kazançlar elde edilen Suriye ve Mısır
seferinden dönüşte ikindi vakti bu günkü Üsküdar'a
gelmişti. Bütün beylere paşalara emir verdi ki gece oluncaya
kadar Üsküdar'da kalınacak, karşıya karanlık basınca
geçilecekti. Bazı yetkililer gündüzden geçilmesini daha
uygun bulduklarını, geceyi beklemenin niçin gerekli
görüldüğünü sormak cesaretinde bulundular.
Padişah da açıklama büyüklüğü gösterdi:
—Bütün dünyada yankı uyandıran büyük bir zafer, şan ve
şerefle dönüyoruz. Gündüzün İstanbul’a geçtiğimiz takdirde
halk büyük bir karşılama yapacak tezahüratta bulunacaktır.
Bu da nefsime bir gurur getirebilir. Bundan Allah'a
sığınırım. Buna meydan vermemek için payitahta gece
geçeceğiz."
***
SERÇENİN AZMİ
Oldukça serin bir sonbahar günü, bir çiftçi, tarlasında yerde
sırtüstü yatmakta olan bir serçe görmüş. Tarlasını sürmeyi
bırakmış, eğilip tüylü, narin yaratığa bakmış ve sormuş:
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-“Neden böyle sırtüstü yatıyorsun?” Serçe çiftçiye:
-“Bugün gökyüzünün yere düşeceğini işittim” demiş.
-Yaşlı çiftçi gülmüş. ”Sanırım minik bacaklarımla
gökyüzünü tutmaya çalışıyorsun öyle değil mi?”
-“Herkes sadece elinden geleni yapar” demiş
***
DOSTU İHMAL ETMEK
Bilge zatlardan biri, evinde otururken birden kapı çalınır.
İnip bakar. Eski tanıdıklarından biri. Fakat Allah rızası için
sadaka istemeye gelen bu eski dostu mahcup etmek
istemediği için kendisine görünmez. Hemen içeri koşup
sandıkta ne geçerse eline, hepsini getirip, kapı aralığından
uzatır. Adam dua ederek gittikten sonra o zat hüngür hüngür
ağlamaya başlar.
Karısı:
- Verdiklerin gözüne çok göründü, yaptığın cömertliği
pişman oldun da, onun için mi ağlıyorsun, diye sorar
-Hayır! der, aklına gelen yanlış! Ben verdiğim para için
değil, uzun zamandan beri görmediğim bir dostumun haline
sorup araştırmadığım için, onu dilenmeye zorlanacak
duruma getirişime ağlıyorum!..
***
KÖTÜ YEMEK PİŞİRMENİN SIRRI
Aşçılığıyla ün yapmış yaşlı bir kadın, akşam yemeğine
gelecek olan oğlu ve yeni gelini için yine mutfağına
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kapanmış, yemek yapıyordu. Aynı akşam yemeğe eski bir
aile dostu da davetliydi.
Beklenen misafirler gelip sofraya oturduklarında çok
şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Yaşlı kadının o gece
yaptığı yemekler değme oburların bile iştahını kapatacak
kadar berbattı. Tatlılar un kokuyordu, patatesler yanmıştı,
köfteler ise neredeyse hiç pişmemişti. Oğlu, yeni gelini ve
aile dostu, kadıncağıza durumu fark ettirmemek için
ellerinden geleni yaptılarsa da, yemek sırasında pek iştahlı
göründükleri söylenemezdi.
Nihayet yemek bitti ve yeni evli çift annelerinin ellerini
öperek evlerine gittiler. Aile dostlar ise biraz daha kaldıktan
sonra gitmeyi düşünüyordu. Oğlu ve gelini gittikten sonra,
yaşlı kadına:
”Senin harika bir aşçı olduğunu adım gibi biliyorum. Bana
söyler misin, bu geceki yemekler neden o kadar kötüydü?
Bence ya hastasın ya da bir sorunun var “ dedi.
Yaşlı kadın gülümseyerek cevap verdi:
”Hayır, hiçbir şeyim yok. Kasten yaptım. Bu yemekten
sonra oğlum asla ikide bir annesinin yemeklerini hatırlatıp
karısının kalbini kıramayacak.”
***
SEVGİNİN İŞBİRLİĞİ
Olay, bundan elli yıl kadar önce, Newyork Limanında geçer.
Rıhtıma bağlı duran bir gemiye binmekte olan yolculardan
biri dört yaşındaki çocuğunun elini nasılsa bırakır ve zavallı
kızcağız merdivenlerden yuvarlanarak denize düşer.
Geminin rıhtımdan bir metre açılması lazım ki çocuk
kurtulabilsin. Zamanın azlığı, geminin manevra yapmasını
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engeller. Rıhtımda bulunan 130 kişinin var gücüyle gemiye
dayanması görünen son çaredir. Gücünü sevgiden alan insan
kollarına ihtiyaç vardır. Coşkuyla 260 kol ve elin bir araya
gelmesiyle maksat bir anda gerçekleşir.
***
BİR ÇİFT AYAKKABI
Uşak olarak çalışan 13 yaşında bir çocuk vardı. Bu kimsesiz
çocuğa bir dul kadın acıyarak, çıplak ayaklarına bir çift
kocaman partal kundura giydirmişti. O sıra Nadin’den bir
Kapıcıbaşı geçti. Bu çocuğun zeka ile parlayan gözleri ve
güzelliği dikkatini çekti. Çocuğu İstanbul’a getirdi. Onu
saraya verdi. Enderun’a verdi. Çocuğa, güzelliğinden ötürü
Yusuf adı verildi.
Nadinli Yusuf kısa bir zamanda yükselerek Kaptan Paşa
oldu. Bir gün Nadin’e, Paşa’nın bir adamı geldi ve Sancak
Beyi’ne mühürlü bir meşin torba verdi. Bu mektupta da
şunlar yazılıydı: ‘Falan yerde oturan Marya isminde bir dul
kadın vardır; bu torba, eğer sağ ise, o dul kadına
verilecektir.’
Kadın sağ idi, çok fakir düşmüştü. Torba kendisine teslim
edildi. Torbanın içinde bir çift kocaman partal kundura vardı
ve içleri altın doldurulmuştu. Paşa, torbanın içine kısa bir
mektup yazmıştı: ‘Anacığım, bir kış günü, donmuş çıplak
ayaklarına bu kunduraları giydirdiğin kimsesiz çocuk,
ölünceye kadar seni unutmayacaktır.’
***
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İNANÇ VE ÇALIŞMAK
Yıllarca önce Amerika’nin Mississippi Nehri’nde, nehrin bir
yakasından ötesine yolcu taşıyarak geçimini sağlayan yaşlı
bir kayıkçı, kayığındaki küreklerden birisine “İnanç”,
diğerine “çalışmak” yazmış. Sebebi sorulduğunda bu gün
görmüş kayıkçı
“Nehri karşıdan karşıya geçmek için her iki küreğe de
ihtiyaç var. Çalışmaksızın inanç ve inançsız çalışmak sizi
bir dairede döndürür durur. Hayat yoluna tek kürekle
çıkmak da nehri tek kürekle geçmeye çalışmaktan farksızdır.
Hiçbir yere gidemezsiniz.” demiş.

***
HALKIN AĞZINI KAPATMAK
Bir zamanlar Çin’de bilgeliğinin ülkesini bir güneş gibi
aydınlattığını, zekası ve zenginliğini kimsenin ulaşamadığı
bir hükümdar yaşardı.
Bir gün veziri üzgün bir halde yanına geldi ve “Yüce
hükümdarım” dedi. “Siz ülkemizdeki en yüce insansınız,
yaşamımızın efendisisiniz. Ülkede yolculuk ederken ne
duydum biliyor musunuz? Her yerde insanlar size
şükrediyorlardı. Fakat kimi insanlar sizin hakkınızda
konuşuyorlar, kararlarınızı eleştiriyorlardı. En güçlüden
daha güçlü olan sizin gibi bir hükümdarın ülkesinde böyle
bir başkaldırma nasıl olabilir?”
Hükümdar vezirini gülümseyerek dinledi ve “Krallığımdaki
her insan gibi sizler için de ne yaptığımı biliyorsun” dedi.
“Yedi ülke benim denetimimde. Benim yönetimimdeki bu
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ülkeler gelişti ve zenginleşti. Bu yedi ülkedeki insanlar beni
adaletimden dolayı seviyor. Tamamen haklısın. Birçok şey
yapabilirim. Kentlerimin kapılarını kapatabilirim. Fakat
yapamayacağım bir şey var. Halkımın ağzını kapatamam.
Asıl önemli olan kimi insanların benim hakkımda kötü
şeyler söylemeleri değil, benim onlar için gerçekten iyi olan
şeyleri yapmam.”
***
OYUNCAK ANNE
Bütün gün dışarıda çalışan karı koca küçük kızlarına yaş
günü için bir hediye almak üzere oyuncakçı dükkanına
girmişlerdi.
Kadın, satıcı kıza:
“Bakın” dedi, “Ben çalışan bir anneyim ve kızım bütün gün
evde bakıcısıyla kalıyor. Öyle bir oyuncak istiyorum ki,
kızıma benim yokluğumu hissettirmesin.”
Satıcı kız başını sallayıp:
“Anlıyorum hanımefendi” dedi. “Fakat, maalesef
mağazamızda oyuncak anne bulunmuyor.”
****
GİZLİ HABERCİ
Bir adam, yıkılan evinin karşısına geçmiş; bir yandan
ağlıyor, diğer yandan:
“Ah evim! Çökmeden evvel bari bir haber verseydin de, ona
göre tedbir alsaydım” diye sızlanıp duruyordu.
Birden harabeden bir ses yükseldi:
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“Be adam!.. Ben sana, çatlayan duvarlarım, dökülen
sıvalarımla ‘çöküyorum’ diye kaç senedir haber
yolluyordum. Fakat sen her defasında bir avuç toprakla
çıkıp geliyor, verdiğim haberi ağzıma tıkıyordun. Sen
ikazlarıma duymak istemedikten sonra, ben ne yapayım?”
****
BAHÇENİN SIRRI
Nebraska’da yaşlı bir adam yaşardı. Patates ekini için
bahçeyi bellemesi gerekiyordu lakin bu çok zor bir işti. Tek
oğlu olan David ona yardım edebilirdi fakat o da hapisteydi.
Yaşlı adam oğluna bir mektup yazdı ve derdini izah etti.
Sevgili David,
Patates bahçemi belleyemeyeceğimden kendimi çok kötü
hissediyorum. Bahçeyi kazmak için oldukça yaşlanmış
sayılırım. Burada olsan bütün derdim bitecekti. Biliyorum ki
sen bahçeyi benim için hallederdin. Sevgiler Baban.
Birkaç gün sonra oğlundan bir mektup aldı.
Babacığım,
Babacığım Allah aşkına bahçeyi kazma, ben oraya cesetleri
gömmüştüm.
Sevgiler David
Ertesi gün sabaha karşı 4’te FBI ve yerel polis çıkageldi ve
tüm sahayı kazdılar lakin hiçbir cesede rastlamadılar. Yaşlı
adamdan özür dileyerek gittiler. Aynı gün yaşlı adam
oğlundan bir mektup daha aldı.
Şimdi patatesleri ekebilirsin. Bu şartlarda yapabileceğimin
en iyisini yaptım.
***
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PÜF NOKTASINI ÖĞRENMEK
Vaktiyle testi ve çanak-çömlek imal edilen kasabalardan
birinde, uzun yıllar bu meslekte çalışan bir çırak, kalfa olup
artık kendi başına bir dükkan açmayı arzu eder olmuş. Ne
yazık ki her defasında ustası ona:
- Sen, demiş, daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun, biraz
daha emek vermen gerekiyor.
Ustanın bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan kalfa, artık
dayanamaz ve gidip bir dükkan açar. Açar açmasına da yeni
dükkanında güzel güzel yaptığı testiler, küpler, vazolar,
sürahiler onca titizliğine ve emeğe rağmen orasından,
burasından yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa bir
türlü bu çatlamaların önüne geçemez. Nihayet ustasına gider
ve durumu anlatır. Usta;
- Sana demedim mi evladım, sen bu işin püf noktasını
henüz öğrenemedin. Bu sanatın bir püf noktası vardır.
Usta bunun üzerine tezgaha bir miktar çamur koyar ve
- Haydi geç bakalım tezgahın başına da bir testi çıkar. Ben
de sana püf noktasını göstereyim.
Eski çırak ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil
vermeye başladığında usta önünde dönen çanağa arada
sırada “püf!” diye üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak olan
bazı küçük hava kabarcıklarını patlatıp giderir. Böylece
çırak da bu sanatın püf denilen noktasını öğrenmiş olur.
***
BERNARD KİM?
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Genç baba, küçük oğlunu bebek arabası ile gezdiriyordu.
Bebek arabada hiç sakin durmuyor, aşağı inmek için
çabalıyor, arabadaki oyuncakları yere atıyor, sonra da
babasının onları geri vermesi için sesinin çıktığı kadar
bağırıp, ağlıyordu.
Baba, oyuncakları kaldırımdan toplayıp tozlarını sildikten
sonra tekrar bebeğe veriyor, ama bebek oyuncakları alır
almaz tekrar yere fırlatıyordu. Kim bilir kaçıncı kez
oyuncakları bebeğe veren baba sakin bir sesle söylendi:
“Kendine hakim ol, Bernard!” dedi. “Sessizliği elden
bırakma oğlum.”
Onları uzaktan izleyen bir kadın, hoşgörüsü nedeni ile
babayı kutlama gereği duydu:
“Siz çocuklarla anlaşma sanatını kavramışsınız efendim”
dedi. “Sizi kutlarım.”
Kadın arabanın üzerine eğildi ve çocuğun kafasını sevgi
dolu dokunuşlarla okşarken, bir yandan da sordu:
“Demek bu tatlı yaramazın adı Bernard, öyle mi?”
Genç adam yüzünde utangaç bir gülümseme ile yanıtladı
kadını:
“Hayır efendim” dedi. “Onun adı Andre, Bernard benim
adım!”
***
BENİM GÖZÜMDEN BAK
Harun Reşid, Mecnun’u yanına çağırarak: “Evladım,
Leyla için bu kadar üzülmene değmez, sarayımdan
beğendiğin, ondan daha güzel birini sana verebilirim.
Hem Leyla o kadar da güzel değil” dediğinde Mecnun:
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“Siz ona benim gözümle bakın, kendi gözünüzle değil”
der.

***
ÇOBAN TÜRKÜSÜ
Geçmiþ zamanlarýn birinde, bir Han, baþka bir Han’ý tutsak
almýþ. Bu Han tutsaðýna:
“Eðer istersen benim kölem olur, yanýmda kalýr, uzun zaman yaþayabilirsin. Ýstemezsen, en büyük arzunu yerine
getirir, sonra da seni öldürürüm.” demiþ.
Tutsak Han düþünüp cevap vermiþ:
“Köle olarak yaþamak istemiyorum, beni öldür daha iyi.
Ancak öldürmeden önce, benim vatanýmdan herhangi bir
çobaný buraya getirmeni istiyorum.” demiþ.
Bu durumu diðer Han merak etmiþ:
“Ne yapacaksýn çobaný?” demiþ.
“Ölmeden önce ondan bir türkü dinlemek istiyorum.”
***
DÜZENBAZ VE BUDALA
Anlatırlar ki bir düzenbaz, bir budalayla ticaret ortağı olarak
yola koyulmuş. Güzergahta budala ihtiyaç için geri kalmış.
Şansı açık… İçinde bin altın bulunan bir kese bulmasın mı?
Düzenbaz da bu işten haberdar oluyor tabi… Neyse
memlekete dönmüşler, şehre girmeden evvel altın
paylaşmak için oturmuşlar. Budala:
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— Yarısını sen al, yarısını bana ayır, demiş. Ama düzenbaz
yoldaş bin altının tümünü götürme sevdasıyla yanık. Demiş
ki:
— Yo, yo, bölüşmeyelim. Ortak olmak, dostluğa yakışandır.
Ben bir miktar harcırah alayım. Sende öyle al. Geri kalanını
da şu ağacın köküne gömelim. Burası emniyetli bir nokta.
İhtiyacımız olunca ben ve sen gelir gerektiği kadar alırız.
Yerimizi de kimse bilemez.
İkisi de altından biraz almışlar, geri kalanı da büyük bir
ağacın dibine gömerek şehre girmişler. Bir süre sonra
düzenbaz, budalaya çaktırmadan altınların yanına gidip,
hepsini alır ve gömü yerini eskisi gibi düzler. Birkaç ay
sonra budala düzenbazın yanına gelir ve der ki:
— Paraya ihtiyacım var. Gidelim ve gerektiği kadar alalım.
Düzenbaz dost kalkar oraya gider kazdıklarında hiçbir şey
bulamazlar. Düzenbaz güya üzüntü içinde kendi suratını
tokatlamakta ve söylenmektedir.
— Ah, ah… Hiç kimsenin dostluğuna güvenmemek lazım.
Sen benden gizli sızdın buraya, altınları aldın!
Ahmak herif yüzüne daha çok vurmakta ve yaygaraya
devam etmektedir:
— Altınları senden başkası alamaz! Senden başka kimse
bilemez onların yerini!
Aralarındaki niza uzar. Nihayet Kadı efendiye başvururlar,
olayı anlatırlar. Düzenbaz yoldaş altınları budalanın aldığını
iddia etmektedir. Budala reddeder durur. Kadı düzenbaza
sorar:
— İddianı güçlendirecek bir kanıtın var mı?
— Elbette! Altınların başındaki ağaç en büyük tanıktır
onları budalanın çaldığına!
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Meğer düzenbaz adam babasına gidip ağacın kovuğunda
gizlenmesini
tembih
etmiş.
Soru
sorulduğunda
konuşacakmış ağaç böylece.
Kadı düzenbazın iddiasını olmayacak işlerden saysa da
adamlarıyla birlikte yola çıkmış; nihayet oraya vardıklarında
kadı ağaca durumu sormuş. Kovuktaki ihtiyar:
—Evet, altınları o budala aldı demiş.
Kadı bu sözleri işitince hayreti artmış ve çalı çırpı getirip
ağacın tutuşturulmasını emretmiş. Ağacın dört bir yanı alev
alev yanarken düzenbazın babası basmış çığlığı! Yanarak
ölmek üzereyken çıkarılmış kovuktan. Kadı sorguya çekmiş
onu. İhtiyar olayın aslını anlatınca kadı onu ve oğlunu
cezalandırmış.
***
İŞLERİMİZ YANKIMIZDIR
Ýki kardeþ bir dað yolculuðuna çýkmýþlardý. Daðlarýn görünüþü ve ihtiþamý iki kardeþi oldukça büyülemiþti. Bu güzellikleri ilk defa görmüþ küçük kardeþi birden haykýrdý:
“Muhteþemmmmmm!”
Sesi karþýki daðlarda yankýlanýp geri döndü:
“Muhteþemmmmmm!”
“Sen kimsin?”
Sözü biter bitmez cevap geldi:
“Sen kimsin?”
Kendisiyle dalga geçen birinin olduðunu düþünerek:
“Sen benimle dalga mý geçiyorsun?” dedi.
Cevap aynen kendisine geldi:
“Sen benimle dalga mý geçiyorsun?”
Genç iyice öfkelendi:
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“Salak mýsýn be?”
Cevap yine deðiþmedi:
“Salak mýsýn be?”
Bunun üzerine abisine dönüp:
“Neler olduðunu sen anlayabildin mi?” dedi.
Abisi bir yandan tebessüm ediyor, bir yandan da kardeþinin
içine düþtüðü durumu izliyordu. Ona:
“Bak beni izle” dedi. Sonra daða yönelip seslendi:
“Güzel gören güzel düþünür.” dedi.
Cevap gecikmedi:
“Güzel gören güzel düþünür.”
“Yaþamak çok güzel.”
“Yaþamak çok güzel.”
“Seni çok seviyorum.”
“Seni çok seviyorum.”
Kardeþi, olanlarý hayretler içinde seyrediyordu. Ama yine
de bir anlam verememiþti. Abisine dönerek:
“Olanlarý bana anlatabilecek misin?” dedi.
Ýnceden inceye tebessüm eden abisi, kardeþini daha fazla
meraklandýrmamak için:
“Ýnsanlar buna ‘yanký’ derler. Ama o bizim hayatýmýzýn
ta kendisidir. Hayatta söylediðin her þey bir gün gelir ve seni bulur. Týpký daða söylediðin sözler gibi. Baþkalarýndan
güzel þeyler duymak istiyorsan, kendi kalbini güzel þeylerle
doldurmalýsýn.” dedi.
Kardeþi durumu anlamýþtý. Ama son söz daha söylenmemiþti. Kardeþine dönerek konuþmasýný bitirdi:
“Sen hayata ne verdiysen, emin ol ki onu sana geri iade edecektir.”
***
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VEZNİ BOZDUN
Kaya Bilgegil yürürken üç failatün bir failün veznine göre
yürürmüþ. Bir gün bu ritimde giderken yolda bir öðrencisine
çarpar. Öðrenci hemen özür dilemek için atlarken Kaya Bilgegil susturur:
“Özür önemli deðil evlat. Vezni bozdun.” der.
***
HÜKÜMDARIN AHİRET YÜKÜ
Endülüs hükümdarlarından biri, fakir bir kadının arsasına bir
saray yapılmasını emretti. Arsa hükümdarın sarayına
yakındı. Arsanın bedelini de ödemiyordu.
Zavallı kadıncağızın bu arsasından başka hiçbir şeyi de
yoktu. Ne yapsın, ne etsindi? Bu müşkilatı halletmesi için
kadıya gitti. Hükümdarı şikayet etti.
Zamanın Şeyhü'l-İslam'ı meseleyi dinleyip kadının haklı
olduğuna hükmettikten sonra, hükümdara hiçbir şey
söylemeden bir tane kazma ve kürek bir de çuval alarak
geldi.
Kadının arsasını kazıyor sonra da bu toprağı kürekle çuvala
dolduruyordu. Bu işleri yaparken hükümdar da sarayından
bu durumu seyrediyor ve kendi kendine:
—Herhalde Şeyhü'l-İslam aklını oynattı, diyordu.
Aklını oynatmasaydı, koskoca Şeyhü'1-İslam, amele gibi
toprak kazar mıydı? Şeyhü'l-İslam, kürekle çuvala toprak
doldurdu ve sırtına alarak götürrmek istedi. Fakat ihtiyar
olduğundan ve toprak da ağır olduğundan kaldıramadı.
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Çuvaldan bir miktar toprak boşaltacağına, çuvala biraz daha
toprak koyup ağzına kadar doldurdu. Tekrar kaldırmak
istediğinde tabii ki, kaldıramadı.
Şeyhü'l-İslam'ın bu halini seyreden hükümdar, daha fazla
sabredemeyip huzuruna çağırdı ve dedi ki:
—Hoca Efendi! Sen bu zayıf halinle bu çuvalı nasıl
kaldıracaksın? Hem sonra çuvalı boşaltacağına habire
dolduruyorsun.
Bunu
kaldıramayacağını
nasıl
düşünemiyorsun?
Şeyhü'1-İslam, zaten bu soruyu bekliyordu. Hemen cevabı
yapıştırdı:
—Peki, Sultanım!
Siz benim omuzlarımın o çuvalı kaldıramayacağını
biliyorsunuz da, yarın Huzur-u İlahi'de o arsayı kaldıracak
güce sahip olamayacağınızı niçin düşünemiyorsunuz?
Hükümdar, bu cevabı duyunca, hata ettiğini ve Hoca'nın
kendisini ikaz için böyle yaptığını anladı.
Ve ihtiyar kadıncağızın arsasını gasbetmekten vazgeçti.
***
HATA ETMİŞSİN
Yahya Kemal’i genç þairlerden biriyle tanýþtýrýrlar. Genç
þair birkaç þiirini okuduktan sonra:
“Ben dedi; hiç kimseden ders almadým. Kendi kendimi yetiþtirdim.”
Yahya Kemal acý acý gülümser:
“Vah vah!.. Hata etmiþsiniz!..”
***
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BİR, İKİ...
Kadýnýn birisine arkadaþlarý, “Senin” demiþler “kocana
karþý ayrý bir baðlýlýðýn, hürmetin var. Söz aðzýndan çýksýn yeter. Bir dediðini iki etmiyorsun. Haline hem þaþýrýyor, hem imreniyoruz.”
“Bakýn, anlatayým.” demiþ kadýn… “Evlendiðimizde beni
gelin getirirken bir ata kendisi, bir ata ben bindim. Önde o,
arkada ben, evimize doðru gelirken, benim bindiðim at bir
defa tökezledi. Arkasýna döndü ve ata; “Bir!” dedi. Biraz
daha gittik, at yine tökezledi. Döndü, ata; “Ýki!” dedi. Bir
müddet daha gittik. At bir tökezledi. Geriye döndü, atýn yanýna geldi ve ata “Üç!” dedikten sonra tabancasýný çýkarýp
kafasýna bir kurþun sýktý, atý öldürdü.
Ben bu hadise karþýsýnda büyük bir þaþkýnlýða düþmüþtüm. “Ne günahý vardý dedim, zavallý atýn?” Geriye döndü
ve bana “Bir!” dedi.
O günden sonra “Bir!” dediðini “Ýki!” etmedim.
***
SABRIN KARŞILIĞI
Çinli bir çiftçi, çiftliðinde bambu ekmiþ ve bambularýn çýkmasýný beklemeye baþlamýþ.
Birinci yýl hiçbir þey çýkmamýþ.
Ýkinci yýl yine görünürlerde bir þey yokmuþ.
Üçüncü ve dördüncü yýl da böyle geçmiþ.
Beþinci yýl topraðýn altýnda bir milyon mil uzunluðunda
bir kök sistemi oluþmuþ ve bambu sonunda topraðý yarýp
çýktýðýnda günde yarým metre boy atmaya baþlamýþ. Sadece altý haftada bambularýn boyu otuz metreye ulaþmýþ.
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Sabretmesini bilen çiftçi böylece emeðinin karþýlýðýný alarak zengin olmuþ.
***
ALTINDAN DEĞERLİ UYKU
Samos Kralý Polikratos, Þair Anekron’a ödül olarak dört altýn verir. Þair bu dört altýnla ne yapacaðýný düþünmekten
iki gece uyuyamaz. Ve sonunda altýnlarý geri götürür ve
þöyle der:
“Kralým altýnlarýnýz çok deðerli, ama uykum benim için
daha da deðerli...”
***
HAYVANLARIN SADIK DOSTLUĞU
Sinema sanatçýmýz Cüneyt Arkýn, zorluklarla geçen çocukluk yýllarýna ait enteresan, enteresan olduðu kadar da düþündürücü bir hatýrasýný þöyle anlatýyor:
“Ben daha çocuktum... O yýl çetin bir kýþ geçiriyorduk. Hele koyunlar da erken doðurmaya baþlayýnca, babam ne yapacaðýný þaþýrmýþtý. Ben þehirdeydim. Babam 30 km. uzaklýktaki aðýlda tek baþýna her þeyin üstesinden gelmeye
çalýþýyordu. Nihayet bir haber geldi. Beni çaðýrýyorlardý...
Annem hem aðlýyor, hem de beni kat kat giydiriyordu. Ekmeði bir çýkýna sardý. Koca bir sefer tasýna pekmez doldurdu. Nasýrlý ellerini öpüp, köpeðimi de yanýma alýp yola
çýktým.
Þehri kolay geçtim. Ama kýrlara gelince zorluklar baþladý.
Karýn kalýnlýðý neredeyse boyuma geliyordu. Ortaokul bi152

rinci sýnýftaydým. Ha gayret derken yolumu kaybettiðimi
anladým... Ama köpeðim yardým edince iþler düzeldi. Yolu
beraberce bulduk. Fakat çok zaman kaybetmiþtik. Önümde
sanki sonu olmayan bir beyazlýk uzanýp gidiyordu...
Alaca karanlýkla beraber kar fýrtýnasý da geldi. Göz gözü
görmüyordu. Gece yarýsýna kadar çýrpýndýk durduk... Yorgunluktan bitmiþtim. Uyumak istiyordum. Ama uyursam
donup öleceðimi biliyordum. Köpeðim de bunun farkýndaydý. Beni uyutmamak için, havlýyor, etrafýmda zýplýyor; zaman geliyor, eski paltomu ýsýrarak, çekerek beni yürütmeye
çalýþýyordu... Böylece saatlerce yol aldýk. Ama sonunda
düþtüm. Tatlý bir uyuþukluk her yanýmý kapladý.
Son gördüðüm þey, köpeðimin çaresiz çýrpýnýþlarýydý...
Köpeðim, benim üzerime yatarak donmamý engellemiþ,
kendi hayatýný benim için feda etmiþti...
Evet köpeðim ölmüþtü. Ben ise hala yaþýyorum.”
***
ASLAN DOĞURMAK
Ormanda bir pazar günü hayvanlar kendi aralarýnda muhabbet ediyorlarmýþ. Ne kadar çok çocuklarý olduklarý konusunda kendilerini övüyorlarmýþ. Biri “beþ” tane, diðeri iftiharla “on” tane olduðunu söylüyormuþ. Hatta “on beþ” diyenler bile varmýþ.
Aslan bir köþede sessiz sessiz oturuyormuþ. Konuþulanlara
hiç mi hiç aldýrmýyormuþ. Sonunda ona da kaç yavru doðurduðunu sormuþlar. Aslan sakin bir sesle cevap vermiþ:
“Sadece bir tane...” demiþ. “Ama ben aslan doðururum!”
***
153

TACİRİN HİKAYESİ
Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir
duduydu. Tacir, Hindistan'a gitmek üzere yol hazırlığına
başladı. Kerem ve ihsan dolayısıyla, kölelerinin,
cariyeciklerinin her birine "Çabuk söyle, sana Hindistan'dan
ne getireyim?" dedi. Her birisi ondan bir şey diledi. O iyi
adam hepsine, istediklerini getireceğini vad etti. Duduya da
"Sen ne armağan istersin, sana Hindistan elinden ne
getireyim?" dedi. Dudu dedi ki: "Oradaki duduları görünce
benim halimi anlat. Dedi ki: Sizin müştakınız olan filan
dudu, Tanrı'nın takdiriyle bizim mahpusumuzdur. Size
selam söyledi, yardım istedi; sizden bir çare, bir kurtuluş
yolu diledi.
Dedi ki: Reva mıdır ben iştiyakınızla gurbet elde can
vereyim. Sıkı bir hapis içinde olayım da siz gah
yeşilliklerde, gah ağaçlarda zevk ve sefa edesiniz. Dostların
vefası böyle mi olur? Ben şu hapis içindeyim, siz gül
bahçelerinde. Ey Ulular! Bir seher çağı şarap meclisinde bu
inleyen garibi de hatırlayın!
Tacir, Hindistan'daki dudulara, dudusundan selam
götürmeyi kabul etti. Hindistan uçlarına varınca kırda birkaç
dudu gördü. Atını durdurup seslendi, dudunun selamını ve
kendisine emanet ettiği sözleri söyledi. O dudulardan birisi,
bir hayli titredi ve düşüp öldü, nefesi kesildi.
Tacir, bu haberi verdiğinden dolayı pişman oldu, dedi ki:
"Bir cana kıydım, Bu dudu, olsa olsa o duducağızın akrabası
olacak, galiba bunların cisimleri iki, canları bir. Bu işi neye
yaptım, o haberi neye verdim? Bu münasebetsiz sözle
biçareyi yaktım, yandırdım."
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Tacir alışverişi bitirip muradına nail olarak evine geri geldi.
Her köleye armağan getirdi, her halayığa ihsan da bulundu.
Dudu " Bu kulun armağanı hani? Ne gördün ve ne dedinse
söyle" dedi.
Tacir, "Söylemem, zaten elimi çiğneyip parmaklarımı
ısırarak, cahilliğimden, akılsızlığımdan böyle saçma haberi
niye götürdüm diye hala pişman olup durmaktayım" dedi.
Dudu, "Efendim, pişmanlık neden, bu hiddete bu gama ne
sebep oldu?" dedi.
Tacir dedi ki: "Şikayetlerini sana benzeyen dudulara
söyledim. İçlerinden biri senin derdini anlayınca ödü
patladı, titreyip öldü." Ben "Ne yaptım da bu sözü
söyledim" diye pişman oldum ama bir kere söylemiş
bulundum..
Dudu, o dudunun yaptığını işitince titredi, düştü, kaskatı
oldu. Sahibi, onun böyle düştüğünü görünce yerinden
sıçradı, külahını yere vurdu. Onu, bu renkte, bu halde
görerek yerinden fırlayıp yakasını yırttı.
Dedi ki: " Ey güzel ve hoş nağmeli dudu! Sana ne oldu,
niçin bu hale geldin? Vah yazık, benim güzel sesli kuşum!
Vah yazık, benim gönüldeşim, sırdaşım. Yazık, benim güzel
nağmeli kuşum; ruhumun neşesi, bahçem, çiçeğim!
Süleyman'ın böyle kuşu olsaydı hiç başka kuşlarla uğraşır
mıydı? Vah yazık; ucuz bulduğum kuştan ne çabuk
ayrıldım! Ey dil, sen bana çok ziyan veriyorsun! Söyleyen
sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem
ateşsin, hem harman! Ne vakte kadar harmanı ateşe
vereceksin? Can, ne dersen onu yapmakla beraber gizlice
yine senin elinden feryat etmektedir.
Tacir, ateşler, dertler, feryatlar içinde, böyle yüzlerce sözler
söylüyordu. Tacir ondan sonra duduyu kafesten dışarı attı.
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Duducuk, uçup bir yüksek ağacın dalına kondu. Güneş,
ufuktan nasıl süratle doğarsa o dudu da, o çeşit uçtu.
Tacir, hiçbir şeyden haberi yokken kuşun esrarını bu işe
şaşırıp kaldı. Yüzünü yukarı çevirip "Ey bülbül! Halini
bildir, bu hususta bize de bir nasip ver! Hindistan'daki dudu
ne yaptı da sen öğrendin, bir oyun ettin, canımızı yaktın!"
dedi.
Dudu dedi ki: "O, hareketiyle bana nasihat etti; "Güzelliği,
söz söylemeyi ve neşeyi bırak; çünkü söz söylemen seni
hapse tıktı" dedi. Bu nasihati vermek için kendisini ölü
gösterdi.
Dudu ona hoşa gider bir iki nasihat verdi, sonra
"Allahaısmarladık, artık ayrılık zamanı geldi" dedi. Efendisi
dedi ki: "Allah selamet versin git. Sen bana yeni bir yol
gösterdin".
Tacir kendi kendine dedi ki: Bu bana nasihatti. Onun yolunu
tutayım, o yol aydın bir yol. Benim canım neden dududan
aşağı olsun? Can dediğin de böyle iyi bir iz izlemeli."
***
DÖRT KİŞİ
Bir ülkede dört kiþi yaþýyormuþ... Bunlarýn adlarý da,
HERKES, BÝRÝSÝ, HERHANGÝ BÝRÝ ve HÝÇ KÝMSE imiþ... Bir gün yapýlmasý gereken çok önemli bir iþ ortaya çýkmýþ... HERKES, BÝRÝSÝ‘nin bu iþi yapacaðýndan eminmiþ. Gerçi iþi, HERHANGÝ BÝRÝ de yapabilirmiþ ama, HÝÇKÝMSE yapmamýþ.
BÝRÝSÝ bu duruma çok kýzmýþ. Çünkü iþ, HERKES’in iþiymiþ. HERKES, HERHANGÝ BÝRÝ’nin bu iþi yapabi-
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leceðini düþünüyormuþ. Ama, HÝÇ KÝMSE, HERKES’in
yapamayacaðýnýn farkýnda deðilmiþ.
Sonunda, HERHANGÝ BÝRÝ’nin yapabileceði bir iþi,
HÝÇ KÝMSE yapmadýðý için, HERKES BÝRÝSÝ’ni suçlamýþ...
SİZ HANGİSİNİZ?

Başarının Şifreleri
Başarıya Ulaştıran Sözler

Yüzyıllar boyunca kuşaklardan kuşağa taşınan en
önemli mirasın ne olduğunu düşünecek olursak bunun
“söz” olduğunu görürüz. Her ne kadar “Söz uçar yazı
kalır.” demişlerse de söz boşluğa değil gelecek
kuşakların hafızasına uçmaktadır. Bu öylesine bir
uçuştur ki, her metresinde tecrübe, bilgi, birikim, analiz,
değerlendirme, yorum, bilgelik gibi yolcuları sırtına
yüklemektedir.
Söz önemlidir. Söz ‘hayatın anlam şifresini’ kalbinde
taşımaktadır. Ona ulaşmak için yapmamız gereken
kendi kalbimizin kapısını ona aralamaktır. Söz; kalbin
süzgecinden geçip beynin kıvrımlarını aşıp hayat
arenasında rakipleri ile karşılaşacak insana rehber
olduğunda kıymeti anlaşılacak bir mücevher gibidir.
Her
söz
yaşam
yolculuğumuzda
yolumuzu
kaybettiğimizde bize bir pusula olacaktır. Yeterki
onların ışığını görebilelim ve izini takip edebilelim.
Daha güzel bir yaşam için sevgiyle…
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ACI - ISTIRAP
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“Acıların en acı olanı, mutlulukları hatırlamaktır.” A.
Musset
“Bizi olgunlaştıran, büyük acılardır.” A. Musset
“Sevinçle ıstırap, aydınlıkla karanlık gibi arka arkaya
gelirler.” Laurence Sterne
“Istırapların en büyüğü, kendi kendini suçlu görme
duygusudur.” Jane Austen
“Acı çekmek kaçınılmazdır; acılardan şikâyet etmek ise
insanın kendi tercihidir.” A. Clanin
“Bütün acılar azalır, yeter ki ekmeğin olsun.” Cervantes
“Hiç acı çekmemiş olanlar düşüncesiz olurlar.” H. Amiel
“İnsan ya acılarını unutmasını ya da mezar kazmasını
bilmelidir.” H. Balzac
“Acı tatmış olmak büyük bir acıdır. Her acı insana ayrı bir
şey öğretir.” H. Balzac
“Acı çekmekten mutlu olduğumu söyleyemem ancak cesaret
kazanmak ve mutlu olmak için acı çekmem gerektiğine
inanıyorum.” Carol Burnen
“Acı çekiyorum fakat tek acı çeken ben değilim.” D. Diterot
“İnanın bana biz yalnız kendimize acırız.” D. Diterot
“Hayatına ileride sana acı verebilecek hiçbir şeyi dâhil
etme.” E. Zola
“Çekilen acıların en etkili tesellisi, bizden daha fazla acı
çeken insanları düşünmektir.”
E. Renan
“İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların et kötüsüdür.” F.
Garcia Lorca
“Geçmişte çektiğimiz acılar bize, çekmekte olduğumuz
acılardan her zaman daha hafif görünür.” G. D’Annunzio
“İnsanın alışamayacağı acı yoktur.” G. D'Annunzio
“Acı çekerken çok şey öğreniyorum.” Goethe
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“Kendi acımız, bize başkalarınınkini paylaşmayı öğretir.”
Goethe
“Yardıma çağırdığım şey, acılardır; çünkü onlar dosttur ve
iyi öğüt verirler.” Goethe
“Acıların en büyüğü, kendini suçlu hissetmektir.” J. Austen
“Hafif acılar konuşabilir fakat derin acılar dilsizdir.” Seneca
“Acı, akıllı insanların hocasıdır.” L. Bayron
“Sıkıntı hayatın esasıdır ve biz oyunun, eğlencenin
romanların ve aşkın keşfedilmesini yalnız sıkıntıya
borçluyuz.” M. Unamuno
“Acı çekmek, ölmekten daha fazla cesaret ister.” Napoleon
“İnsanlar o kadar acı çekerler ki, tüm canlılar arasında
yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır.” Nietzsche
“Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar için de acı
gereklidir.” O. Wilde
“Bir insanın gelişmişliğinin en iyi ölçüsü acı çekme
kapasitesidir. Ancak kâmil insanlar aynı zamanda neşe dolu
olurlar.” Scott Peck
“Katlanmasını bilen için hiçbir acı önemli değildir.” R.
Chateuubriand
“Kendimizde her zaman başkasının acısına katlanacak gücü
buluruz.” La Rochefoucauld
“Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkın da
ihtiyarladığında artık zevkler için yaşanmaz, acılar için
yaşanır.” La Rochefoucauld
“İki şeyden birini seçmek gerekir; ya gelişmek için acı
çekmek ya da acı çekmemek için gelişmemek.” T. Jouffro
“Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarına
bile getirmezler.” S. Johnson
“Hangi acı, sevmenin verdiği acıdan daha asil ve daha
değerlidir?” G. Sand
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“Öğrendikten ve sevdikten sonra daha çok acı çekmeye
başlayacaksınız.” V. Hugo
“İnlemeyen yok şu dünyada. Her şey acı çekmek için,
birbirini öldürmek için yaratılmış.”

“Acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır.”
W. Mason
“Acı, bir saati on saat yapar.” W. Shakespeare
“Bazı acılar ilaç yerine geçer.” W. Shakespeare
“Acı insanın içini kemiren kurttur.” W. Shakespeare
“Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir.”
Sophokles
“Acı tanımamış olmamak, büyük bir acıdır.” Cicero
“İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele ki hak
edince.” H. Balzac
“Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır.” A.
Camus
“Acımanın gözyaşları! Siz merhametsiz öpüşleri
uyandırıyorsunuz.” A. Suares

ADALET
“Bir devlette adalet olur da hâkimler hakka uyarsa, büyükler
gibi küçükler de rahat yaşar.”
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“Adalet olmadan düzen olmaz.” A. Camus
“Adalet devletten önce gelir.” Aristo
“En yüksek mahkeme en yoksul kişinin girişimiyle harekete
geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak.” B. Shaw
“Güce dayanmayan adalet, aciz; adalete dayanamayan güç,
zalimdir.” B. Pascal
“Adaletin; güçlü; güçlülerin de adaletli olmaları gerekir.” B.
Pascal
“Adalet, haksız olana zulüm gibi gelir.” D. Defoe
“Vatanın ruhu, gücü, zaferi, ancak adalette ve gönül
yüceliğindedir.” E. Zola
“Adalet, ancak gerçekten; mutluluk, ancak adaletten
doğabilir.” E. Zola
“Adaleti seven bir kişi için her yar emniyetlidir.” Epictetos
“Adaletsizlik, karara acılık; geciktirme de tatsızlık verir.” F.
Bacon
“Adaletsiz bir ülke, mezbahadan başka bir şey değildir.” G.
Clemencau
“Adalet kendiliğinden gelivermez.” Malcom X
“Adalet topaldır, ağır ağır yürür; fakat gideceği yere er geç
varır.” H. G. Mirabeau
“Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz.”
Heraklitos
“Adalet yeryüzünden kalkarsa, insan hayatına değer verecek
hiçbir şey kalmaz.” I. Kant
“Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek
imkânsızdır.” J. A. Froude
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“Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun en
güçlüdür.” J. Webster
“Güçsüz adalet ve adaletsiz güç, iki büyük felakettir.” J.
Joubert
“Tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa dahi hiçbir
zaman adil olmaz.” Seneca
“Ahlaki düzen adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey
onsuz devam edemez.” La Cordaire
“Çoğu kişi, haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete
inanır.” La Rochefoucauld
“Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.”
Montaigne
“İnsanları yalnız ve ancak adalet doyurur.” Emerson
“Adalet, erdemden başka bir şey değildir.” Sokrates
“Hiçbir erdem, adalet kadar büyük olamaz. T. Edison
“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.” V. Hugo
“Devlet, en sıradan vatandaşın özgürlüğüne tecavüz etti mi,
adalet onun öcünü alır.” Voltaire
“Geciken adalet, adaletsizliktir.” W. S. Landor
“Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur.” J. Amyot
“Suçluyu affeden hâkim, kendini mahkûm etmiş olur.” P.
Syrus
“Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha
mutsuzdur.” Demokritus
“Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın
derinliğidir.” R. Bach
“Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını
kaybeder.” G. Duhamel
AFFETMEK – AF – BAĞIŞLAMAK
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“Hata yapmak, (yanılmak), insanca; affetmek ise kutsalca
bir iştir.” A. Pope
“Düşmanına zarar vermek, seni ondan daha küçük yapar; öç
almak, onunla aynı düzeye getirir; affetmek, ondan üstün
yapar.” B. Franklin
“Erdem, bir kötülüğü yapmamak değil, yapılmış olan
kötülüğü affetmektir.” Cicero
“Affetmek, iyi insanların intikamıdır.” F. Schiller
“Affetmekten dala ilahi hiçbir şey olamaz.” G. E. Lessing
“Bağışlanmanın verdiği acı kadar kötü bir şey yoktur.” G.
Maupassant
“Başkalarını affedemeyenler, kendilerinin geçmek zorunda
kalacağı köprüyü yıkarlar.”

“Bağışlamanın ne olduğunu ancak cesur olanlar bilir,
korkakların fıtratında affetmek diye bir şey yoktur.” L.
Sterne
“Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha
kolaydır.” M. D. Deluzy,
“Düşmanlarınızı affedin. Çünkü hiç bir şey onların canını bu
kadar sıkamaz.” O. Wilde
“Başkalarını sık sık affet, kendini asla!” P. Syrus
“Aptalı sık sık bağışlamak onu ahlaksız yapar.” P. Syrus
“Affetmek, güçlüyü daha güçlü yapar.” P. Syrus
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AĞLAMAK – GÖZYAŞI DÖKMEK
“Mirasçının ağlaması, maske altında bir gülüştür.” P. Syrus
“Gözyaşı, ruh için yaz yağmuru gibidir.” A. Austin
“Gülerseniz dünya da güler, ağlarsanız, yalnızca ağlarsınız.”
W. Wilcox
“Gözyaşları olanlara ne mutlu!” Goethe
“Gözyaşlarıyla dağıtılamayan keder, diğer organları
ağlatabilir.” H. Maudsley
“Birlikte ağlamadaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri
birbirine bağlamaz (yaklaştırmaz).”

“Gençlikteki gözyaşlarında acı yoktur, ihtiyarlıktaki acılarda
gözyaşı...” Joseph Roux
“Göz yaşarmadıkça gönülde gökkuşağı oluşmaz.” J. V.
Cheney
“Öyle gözyaşlarımız var ki, başkalarını aldattıktan sonra çok
kere bizi de aldatır.”
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“Gözyaşları, acının sessiz sözleridir.” Voltaire
“Gözyaşlarıyla yıkanmış yüzden daha temiz bir yüz
olamaz.” W. Shakespeare
“Kiminin nasibi gülmek, kiminin de ağlamak.” H. Balzac
“Ağlamak da bir zevktir.” Ovidius
“Gözyaşları ile demiri bile eritebilirsiniz.” Ovidius
“Yalnız, insan gözleri ağlar.” Andrew Marwell
AHLÂK
“Ahlaksızlık, ahlakın var oluş sebebidir.” A. France
“Kültürlü insanların ahlaki çıkmazlarına yardımcı olmak,
kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha zordur.” Goethe
“Ahlakın ana temeli iyi niyettir ki, o da tabiatı gereği
yalnızca doğruya yönelik olabilir.”
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“Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan
bir araçtır.” Nietszche
“Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.”
Cicero
“Her şeyde ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını
bilin.” L. Caroll
“Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekânın zayıflaması
kadar tehlikelidir.” A. Carrel
“Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette acısını
hisseder.” B. Shaw
“Ahlak duygumuz ihtiraslarımızı kontrol eder.” B. Shaw
“Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat
bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir.” Channing
“Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.” Napoleon
“Ahlak özel ve pahalı bir lükstür.” H. B. Adams
“En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil;
okumuş ve ahlakları bozuk olanlardır.”

“Ahlak konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil,
yaşanan tecrübelerden alınır.”
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“Ahlak, toplumun temelidir.” Chateaubriand
“Ahlak, insanla beraber ve onun içinde doğar.” A. France
“Ahlakın temeli özgürlüktür, özgürlük ise imanla
mümkündür.” I. Kant
“Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki dinlerin tek
amacı şudur: Ahlak ve vicdana uymak ve de içimizdeki
ışığın canlı kalmasını, parlamasını sağlamak.” Thomas
Carlyle
AHMAKLIK – BUDALALIK - APTALLIK
“İki şey sonsuzdur: Evren ve insan ahmaklığı.
Evrendekinden şüpheliyim.” A. Einstein
“Gerektiği yerde açıklama yapmayan, gerekmediği yerde
açıklama yapan kişiye budala derler.” Alain
“Her aptal, kendini beğenen başka bir aptal bulur.” Boileau
“Canımın sıkıldığı bir şey varsa, zekânın sınırı olduğu halde
aptallığın bir sınırı olmayışıdır.”

“Akıllılar, sebepler konusunda tartışırken; aptallar da karar
verirler.” Anarchasis
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“Hiç kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir.” J.
Swift
“Bilgisiz bir aptaldan daha budalası, bilgili bir aptaldır.”
Moliere
“Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllıktır.” A.
Gide
“Bir kimsenin budalalığı başka birinin işine yarar.” Bacon
“Hayatta her insan hata yapar, ne var ki ahmaklar
hatalarında ısrar ederler.” Cicero
“Aptallara akıl değil, fakat felaketler bir şey öğretir.”
Demokritos
“Bir ahmakla mantıklı bir konuşmaya gir ve sana enayi
desin.” Euripides
“Düşüncelerdeki inat ve şiddet, aptallığın en açık
işaretleridir.” B. Barton
“Akıllı her şeyin farkına varır, budala ise her konuda fikrini
söyler.” H. Heine
“Gençler yaşlıları budala zanneder, ancak yaşlılar gençlerin
budala olduklarını bilirler.”

“Yaşın ilerlemesiyle budalalık azalmaz.” F. Hebbel
“Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi
bildiğine bırakmaktır.” J. Billings
“Ahmakların en belalıları, eğitimli olanlarıdır.” La
Rochefoucauld
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“Akıllı bir insan, aptal insanlar arasında kaldığında ne
söyleyeceğini dahi şaşırır.”
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“Konuşup
da
aptallığınızı
ortaya
çıkaracağınıza,
konuşmayın da hiç olmazsa herkesin şüphesi kalsın.” A.
Lincoln
“Budala ile baş etmek, katille, hırsızla baş etmekten daha
zordur.” C. Vildrac
“Aptallar arasında akıllı görünmek isteyen kişi, akıllılar
arasında aptal görünür.” Quintilianus
“Budalaların sersemliği daima akıllı insanlara bileytaşı
hizmeti görür.” W. Shakespeare
“Aptallar över, akıllılar taklit ederler.” W. Pitt
“En büyük kusurumuz, aptal ve korkak olmamızdır.”
Voltaire
AİLE
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“Öyle aileler vardır ki, birinin hoşuna gitmeyen bir şeyin,
bütün aile fertleri için yasak olması bir kanun gibidir.” Alain
“Ailede iki çeşit insan vardır: gürültüye alışanlar,
başkalarını susturmaya çalışanlar.” Alain
“Aile bağları o kadar ağırdır ki, taşımak için iki kişiye
ihtiyaç vardır. Hatta üç…” A. Dumas
“Ailesine bağlı olan, ülkesine de bağlı olur.” Beethoven
“Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. Bir ülkenin
yükselmesi, ev ve aile muhabbetine bağlıdır.” C. Dickens
“Hayatımızın ilk dönemi, ana-babalar; ikinci dönemi de,
çocuklar tarafından mahvediliyor.”
C. S. Darrow
“Herkese karşı tatlı dilli ve uysal olmaya dikkat edin.
Bilhassa evinizde.” F. Sales
“Her aile, bir tarihtir. Hatta okumasını bilen için bir
destandır.” La Martine
“Bir aileyi yönetmekle, bir ülkeyi yönetmek arasında çok
fark yoktur.” Montaigne
“Aile hayatının güzelliği, hiçbir yerde yoktur.” O. Wild
“Aile, kralların bile giremediği bir kaledir”. Emerson
“Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler; fakat her mutsuz
ailenin kendine özgü bir hikâyesi vardır.” S. Sarandon
“Hiçbir insan dünyaya iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir
miras bırakamaz.” Seneca
“Dünyanın tümünü aradıktan sonra, mutluluğun kendi
evinde olduğunu anlayacaksın.”
“Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.”
W. Stekel
“Aile toplumun özüdür. Onu yıpratmaya yönelen her şey,
toplumun yıpratılmasına yönelmiş demektir.” S. Butler
171

AKIL
“Aklın emrine girmeden, hayatın kötülüklerine karşı başarı
kazanılmaz.” A. Schopenhauer
“Akıllı olmayan insan mutlu da olamaz.” A. Schopenhauer
“İnsan aklın sınırlarını zorlamadığı sürece hiçbir şeye
ulaşamaz.” A. Einstein
“Akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır.”
H. Balzac
“Bir insanın aklı, bilgisine göre değil; bilgi edinme
yeteneğine göre ölçülür.” B. Shaw
“Aklın sakıncası, insanı sürekli olarak bir şeyler öğrenmeye
zorlamasıdır.” B. Shaw
“Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan ise başkasının
aklını kullanır.” B. Shaw
“Akıllı insan, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatlerin
ise birçoğunu bir yana koyar.”

“Akıl da bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya ihtiyaç duyar.”
Cicero
“Aklın üç işareti vardır: İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi
yapmak.” Demokritos
“İnsanlar akıl bakımından üç türlüdür: kendiliğinden
anlayanlar, kendilerine anlatılan şeyleri anlayanlar ve ne
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kendilerinden ne de başkalarının açıklamalarıyla
anlayanlar.” N. Machiavelli
“İnsan ancak aklıyla hayvanlardan ayrılır. O, akıldan
uzaklaştığı, akılsız hareket ettiği vakit insan kaybolur ve
hayvan ortaya çıkar.” Epictetos
“İçimizdeki akıl, eğer kiminle savaşması gerektiğini bir
bilse, büyük bir kuvvet olurdu.”

“Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin birbirlerine benzeyen
taraflarını ve birbirine benzeyen şeylerin de birbirinden
farklı taraflarını bilmektir.” Goethe
“Akılsızlar hırsızların en zararlısıdır; zamanınızı ve neşenizi
çalarlar.” Goethe
“Doğru olanı yalnız akıllı insanlar yakalar.” Goethe
“Herkesin aklı, yüzleri gibi çeşitlidir.” J. Locke
“Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat
göstermemesidir.” J. Ciardi
“Her zaman aklımızın izinden yürümeye gücümüz yetmez.”
La Rochefoucauld
“Yalnızca akıllı olmayı istemek büyük bir deliliktir.” La
Rochefoucauld
“İnsanlara en adaletli dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç
kimse aklından şikâyetçi değildir.”
“Akıl, iki kulplu bir çömlektir; ister sağından tut, ister
solundan.” Montaigne
“Akıllı insan herkesten öğrenen insandır.” Montaigne
173

“Başkalarında bizden daha çok yiğitlik, beden gücü, tecrübe,
yetenek, güzellik görebiliriz fakat akıl üstünlüğünü kimseye
vermeyiz.” Montaigne
“En zavallı insanlar dahi akıldan yana paylarına razıdırlar.”
Montaigne
“Dünyada hiçbir akıl, başka bir akıl olmadan meydana
çıkmaz.” Montaigne
“İnsanın kendisini akılsız kabul etmesi mantık olarak da
mümkün değildir.” Montaigne
“Dünyayı yöneten tek şey akıldır.” Emerson
“Akıllı insan özür dilemek zorunda kalmaz.” Emerson
“Aklıyla böbürlenen kişi, hücresinin genişliğiyle gururlanan
mahkûma benzer.” S. Weill
“Doru çalışmayan akıl keskinmiş neye yarar; saatin iyiliği
çalışmasında değil, doğru göstermesindedir.” Vauvenargues
“Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey
değildir.” Voltaire
“Akıldan yoksun olanlarla geçinebilmek, aklın zaferidir.”
Voltaire
“Hiçbir akıllı insan, büyük sonuçları birden bire beklemez.”
Voltaire
“Akıl, insanın cevheridir.” I. Kant
“Akıl, bedenin efendisidir.” Vigny
“Aklın hâkimiyeti gerçek erdemdir.” Spinoza
“Akıl hazır değil ise göz göremez.” E. Serge
“Akıllı davrananlara şans yardım eder.” Euripides
“Akıl zenginleri, para zenginlerine acırlar.” V. Hugo
“Akıllı insanın ülkesi tün dünyadır.” Aristophanes
“Tecrübe, akıllı insanların biricik kehanetidir.” La Martine
“Akıllılık, gerçekte zamanın çocuğudur.” L. Da Vinci
“Aklın kuvvetine hiçbir engel karşı duramaz.” M. Aurelius
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“Bedeni
dinlendirmenin
en
doğru
yolu
aklı
dinlendirmektir.” Napoleon
“Gerçekten akıllı olanlar aynı zamanda alçakgönüllü
olurlar.” A. Gide
“Akıllı olmak bir şey değildir, önemli olan aklı
kullanabilmektir.” Descartes
“Akıl, yaratıcı olmaktan çok, uyum sağlayan denetleyici bir
kuvvettir.” B. Russell
“Aklı başında olan insanlara gülmek, delilerin bir çeşit
hediyesidir.” La Bruyer
“Yeryüzünün iki gücü vardır, akıl ve kılıç. Çoğu zaman akıl
kılıcı yenmiştir.” Platon
“Eğitim görmüş bir aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu
kabul etmeden önce açık olmasıdır.” Aristotales
“Aklın ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, fakat yüreğin
masum çocuklarınki gibi olsun.”
Schiller
ALIŞKANLIKLAR
“İnsanoğlunun alışkanlıklarının anlamsız
söylemek için acele etmemek gerek.”

olduklarını

“Alışkanlık, sırf bizim uysallığımız yüzünden kudret
kazanmıştır.” Alain
“Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.” A. Parrish
“Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar zayıf,
sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar.” B. Disraeli
175

“İnsanın bütün rahatlığı alışkanlıklarında saklıdır;
alıştığımız ve hoş olmayan bir şeyi bile kaybetmekten
korkarız.” Goethe
“Âdet (alışkanlık), asıl fıtratımızı bozan ikinci bir fıtrattır.”
B. Pascal
“Mademki alışkanlıklarımız, hayatımızın en ileri gelen
hâkimleridir; öyleyse ne yapıp edip iyi birini edinmeye
uğraşmalıyız.” F. Bacon
“Alışkanlıklar bir halata benzerler; her gün bir lifi örer ve
sonunda koparamayacak kadar sağlam yaparız.” H. Mann
“Alışkanlık edinmek kolaydır; fakat onu atmaya kalkmak
insanın derisi yüzer.” J. Billings
“Önce biz alışkanlıklarımızı meydana getiririz, sonra da
alışkanlıklarımız bizi meydana getirir.”
J.Dryden
“Hiç kimse bir alışkanlığa veda etme cesaretini
gösteremez.” H. Balzac
“Alışkanlık, insanın ikinci huyudur.” Montaigne
“Alışkanlıklar, alışkanlıktır. İnsan onu pencereden atamaz.
Fakat tatlı dille merdivenden bir basamak aşağıya inmesini
sağlayabilir.” M. Twain
“Hiçbir şey alışkanlıklar kadar güçlü değildir.” P. N.
Ovidius
“Önce uyum gösterirseniz, sonra alışkanlık edinirsiniz.” W.
Pickett
AMAÇ
“Amacınızı doğru seçmişseniz, bu demektir ki; eğer bir
aksilik çıkmazsa gücünüz o amaca varmaya yetecektir.” A.
Maurois
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“Amaçsız günler, daima eriyip dağılarak son bulur.” Amiral
Byrd
“Hayatta amaçtan ve bir amaca hizmetten mahrum birçok
eşya meydana gelir.” Aristotales
“Amacına ulaşmak mı istiyorsun? O halde kendi yolunu
kesme!” Goethe
“İnsan nereye gideceğini bilemezse, fazla ileri gidemez.”
Goethe
“Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü her
yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır.” Horatius
“İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri; bir amaç için
yaşamayı bilmektir.” Montaigne
“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi
yoktur.” P. Drucker
“Ölmeye değer bir amacı olmayan insanların, yaşamaya
değer bir amacı da olmaz.”
.
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“Yapılmış bir iş ne kadar başarılı olursa olsun, büyük bir
amacın ürünü değil ise büyük sayılmamalıdır.” La
Rochefoucauld
ANLAMAK
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“Çok zaman, küçük şeylerden büyük şeyler; görünen
şeylerden görünmeyen şeyler anlaşılır.”
“Sağlıklı bir insan, sadece anlayışlı olan adamdır: sinirleri
zayıf olan bir insanın ise, artık anlayışı kaybolur.” Alain
“Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.” A. France
“Başkalarının biri sinirlendiren tarafları, kendimizi
anlamamızı sağlar.” C. Jung
“Berraklık, anlayışı gerektirir; anlayış ise esneklik sağlar.”
Goethe
“İnsan, anlamadığı şeye sahip olamaz.” Goethe
“İnsan ancak anlayabildiği şeyleri hissedebilir.” Goethe
“Gökyüzünün her yerde mavi olduğunu anlamak için,
dünyayı dolaşmak gerekmez.” Goethe
“Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur.” Sokrates
“Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır.” Spinoza
“Mutlu olduğum zaman insanları anlıyorum sanıyordum;
hâlbuki onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş.”
Napoleon
“Hayatta hiçbir şeyden korkmayın, yalnız her şeyi anlamaya
çalışın.” M. Curie
“Bu dünyaya anlaşılmak için değil, anlamak için geldik.” E.
Renan
ARAMAK - ARAŞTIRMAK - İNCELEMEK
“Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.” C. Bernard
“Hiçbir taşı çevirmeden bırakma.” Euripides
“Aramıyorum, buluyorum.” Picasso
“Araştırma; kanuna, temele, sebebe ve ne içine doğru
çabalar, savaşır. Fakat asla yorulmadan!”
Goethe
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“Düşünmek, bilmekten daha ilginçtir, fakat araştırmaktan
daha ilginç değildir.” Goethe
“İnsanları incelemek, kitapları incelemekten daha
gereklidir.” La Rochefoucauld
“Bir şeyi uzun süre durmadan ararsanız, bir gün mutlaka
aramadan bulursunuz.” P. Burgel
“Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son arzusudur.” S.
Jackson
“Bir tek yazardan çalarsan bunun adı hırsızlıktır; fakat
birçok yazardan çalarsan bunun adı araştırmadır.” W.
Minzer
ARKADAŞ
“Küçük bahanelerle size sert davranan arkadaşınıza asla
güvenmeyin.” Ezop
“Arkadaş, insanın kendisine verdiği armağandır.” Stevenson
“Gerçek arkadaş, herkes giderken gelen kişidir.” W.
Winchel
“Arkadaşlarını yalnızken eleştir, başkalarının yanında ise
öv.” P. Syrus
“Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye veremez.”
Voltaire
“Kusursuz arkadaş arayan, dostluktan elini çeksin.” S. De
Sacy
“Gerçek bir arkadaş, iki bedende yaşayan tek bir ruhtur.”
Aristotales
“Boş konuşmaktan sakınmak ne kadar önemliyse, kötü
arkadaştan sakınmak da aynı derecede önemlidir.” E.
Fromm
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“Arkadaşlık, güçlü bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca
başvurulmaz ise ömür boyu sürer.”

“Geçek arkadaşlık, sağlık gibidir; değeri ancak o
kaybolduktan sonra anlaşılır.” Golti
“Hayatta bolluk da yokluk da arkadaşları birbirlerinden
ayırır.” W. Cowter
“Anne ve babayı kader tayin eder. Dostlar ve arkadaşlar ise
seçilir.” Delille
“Arkadaşlarınızın evine sık sık gidin, çünkü kullanılmayan
yolu çalılar bürür.” Emerson
“İnsanın üç sadık arkadaşı vardır: Yaşlı karısı, yaşlı köpeği
ve hazır parası.” B. Franklin
“Herkes arkadaşının, kendine kendisinin biçtiği değeri
vermesini ister.” T. Hobbes
“Kendi iyiliğinizi isterseniz iyi insanlarla arkadaş olun;
çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha
iyidir.” G. Washington
“Arkadaş, arkadaşının kusurlarına ve zayıflıklarına
katlanmak zorundadır.” W. Shakespeare
“Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır.” Coleridge
ASALET
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“Asalet sahibi kimse, verilenin değerine değil, veriliş
şekline önem verir.” Pluatark
“Yalnızca hayatını kazanmaktan başka düşüncesi olmayan
kişiden, asil düşünceler beklemek çok zordur.” J. J.
Rousseau
“Babadan gelen asalet, insanın gayretini kırar.” F. Bacon
“İnsanın gerçek asaleti, erdemlerinden gelir, doğuştan
değil.” Epictetos
AYDIN - AYDINLIK – KARANLIK
“Aydınlanmak, insanın aklını kendisinin kullanmaya
başlamasıdır.” I. Kant
“Yarı aydın olanlar, bilgisizlerden daha tehlikelidir.” L.
Glein
“Işık yaymanın iki metodu vardır: ya kandil olmak ya da
yansıtan ayna.” E. Warton
“En güçlü gölgeler, nerede ışık varsa oradadır.” Goethe
“Karanlığı hissetmeyen, aydınlığa kavuşamaz.” H. Buckle
“Karanlık, tüm günahların üzerini örten kirli bir örtüdür.”
Cervantes
“İnsanlar, daha iyi görmek için değil, daha fazla parlamak
için ışığa doğru yönelirler.”
AZİM
“Büyük kişiler olmadan, büyük işler başarılamaz. İnsanı
yücelten kendi azmi ve sabrıdır.”
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“Yeteneklerinizin
farkındaysanız,
kolaylıkla
ilerleyebilirsiniz. Kalabalığa bakın, azimli yürüyene herkes
yol verir.” Gassion
“Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil, azim ve
sebattır.” S. Smiles
“Yapmakta ısrar ettiğimiz şeyler gitgide kolaylaşır. İşin özü
değişmez, fakat o işi yapma yeteneğimiz gelişir.” R. W.
Emerson
BAKIŞ AÇISI
“Çeyrek saatten beri duran bir gökkuşağına insan artık
bakamaz.” Goethe
“Biz uçuruma bakarken, uçurum da bize bakar.” Nietzsche
“Anlamak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak
gerekir.” Pitigrilli
BASİTLİK – SADELİK
“Sadeliği arayım fakat ona rastladığınız zaman şüphe etmeyi
de unutmayın.” N. Whitehead
“Gerçekte her şeyin nasıl da basit olduğunu görebilmekle
çok iş yapmış oluruz.” Goethe
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“Dünya, istisnalar için değil, sıradan ve vasat şeyler için
kurulmuştur.” F. Amiel
“Sıradanlık kendinden daha büyük bir şey tanımaz, fakat
yetenek hemen tanır dehayı.”
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“Tek bir başarı vardır: o da istediğimiz gibi bir hayat
sürmek.” C. Morley
“Çabuk kazanılan başarı, insanı kararsız ve maceracı yapar.”
F. Bacon
“Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle
yapabilme sabrını gösterenlerdir.” Schiller
“Başarının sırrı, ısrarla istemektir.” B. Disraeli
“Başarı, cesaretin çocuğudur.” B. Disraeli
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“Dalgalar ve insanlar, her zaman başarılı denizcilerin
yanında olur.” E. Gibbon
“Başarı için farkı siz oluşturabilirsiniz. Bunun için
başlamanız gereken ilk nokta kendinizsiniz.” D. Tyson
“Kim iyi yaşamış ve bol bol gülümsemiş ve çok sevmiş ise,
başarıyı yakalamış demektir.”

“Başarının şartları; bilmek, istemek, cesaret etmek ve
susmak.” A. Munthe
“Başardığımız her iş bizi köleleştirir, çünkü daha iyisini
yapmaya zorlar.” A. Camus
“Şahsi başarı, genellikle doğru yolda atılmış yanlış bir
adımla gelir.” A. Einstein
“Üzerime aldığım her işi başardım, çünkü başarmayı çok
istedim.” Napoleon
“Nereye gittiğini bilen insana yol açmak için, dünya bir
kenara çekilir.” S. Jordan
“İnsan, hedefinden büyük olmalıdır.” Montaigne
“Bir hedefe karar vermek, genellikle hedefin kendisidir.” S.
Smiles
“Ulaşmak istedikleri bir hedefi olmayan insanlar,
çalışmaktan da keyif almazlar.” E. Raux
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“Gökyüzüne doğru nişan alanlar, ağaca nişan alanlardan
daha yüksekleri vururlar.”
.
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“İnsan, nişan almadı şeyi nadiren vurur.” Thoreau
“Büyük başarılar, insanı aptallaştırmadığı takdirde kişi
mütevazı olur.” Alain
“Nasıl ki laf lafı açarsa, başarı da başarıyı doğurur.” Goethe
“İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.” A. Gide
“Para nasıl parayı çeker ise, başarı da başarıyı çeker.”
Chamfort
“Tüm uyuşturucu zehirlerin en tehlikelisi başarıdır.” G.
Gren
“Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.”
Emerson
“Asıl başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir.” P.
Sweeney
“Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir.” M. S. Forbes
“Başarının formülü yoktur fakat başarısızlığın formülü
vardır: herkesi memnun etmeye çalışmak.” N. Ray
“Başarı, güçlü olana gülümser; başarısızlık ise kuvvetsizlere
çullanır.” O. Wilde
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“Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde
tırmanmamıştır.” K. Moorhead
“O işin başarılmasının imkânsız olduğunu bilmedikleri için
başardılar.” M. Twain
“Başarı, ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır.”
C. Templeton
“Yarınlar, yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatını terk
edebilen gayretli insanlara aittir.”
“Başarısızlıkla karşılaştığınız zaman neden başarılı
olamadığınızı düşünün, çünkü her başarısızlık başarının
doruklarına giden yolda yeni bir adımdır.” C. F. Kettering
“Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir.”
G. De Maupassant
“Çoğu kişi başarıyı almak olarak düşünür; oysa başarı,
vermekle başlar.” H. Ford
“Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey
değildir.” H. Ford
“İnsanlar başarmak için doğarlar, başarısızlık için değil.” H.
D. Thoreau
“Mağlup olduğun zaman ümitsizliğe kapılma. Her
başarısızlığın altında bir zafer arzusu yatar.” G. Martin
“Başarı her zaman yalnızken, başarısızlık ise herkesin gözü
önünde meydana gelir.”
“Yürüdüğünüz yolda güçlük ve engeller yoksa bilin ki o yok
sizi bir yere ulaştırmaz.”
“Okunu hedefinden öteye atan okçu, okunu hedefe
ulaştıramayan kişiden daha başarılı sayılmaz.” Montaigne
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“Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: ya kendi
aklından yararlanmak ya da başkalarının akılsızlığından
yararlanmaktır.” La Bruyere
“Başarının sırrı, sıradan işleri hiç de sıradan sayılmayacak
şekilde iyi yapmaktır.”
J. D. Rockfeller
“Eğer hayatında hiç başarısızlık yok ise, yeteri kadar risk
almamışsın demektir.” H. Nelson
“Zoru başarırız, imkânsız zaman alır.” J. Goblin
“Mutluluk, başarıya; başarı ise zamanı iyi kullanmaya
bağlıdır.” Seneca
“Hayatta başarı kazanmak içim akılsız görünmeli, fakat
akıllı olunmalıdır.” Montesquieu
“Başarının zor tarafı şudur; daima başarılı olmak
zorundasınız.” W. Wilson
“Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç katar.” Exupery
“Başarı; fikir ve motivasyonun birleşimiyle oluşur.”
Thomas John Watson
BAŞKALARINI TAKDİR ETMEK – DEĞER BİÇMEK
“Bir insanın değeri, büyük meziyetlerine göre değil, onları
nasıl kullandığına göre ölçülmelidir.” La Rochefoucauld
“Başkalarına değer biçmek, kendine değer biçmek
demektir.” W. Shakespeare
“İnsanları siyah ve beyaz diye ayıramazsın, çünkü iyilikleri
de kötülükleri de karmakarışıktır.” B. Shaw
BAŞLANGIÇ YAPMAK

187

“Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla meydana gelir.”
Cicero
“Kuvvetli bir ateş, küçük bir kıvılcımla başlar.” Dante
“Her şeyin en önemli noktası, başlangıcıdır.” Platon
“Yeniden başlamayı arzulamak, insanın bir özelliğidir.”
Goethe
“Çok çabuk büyük bir ateş yakmak isteyen kişiler, cılız
samanları tutuşturmakla işe başlarlar.”
W. Shakespeare
BİLGE - ÂLİM
“Bilgelik, bizi yeniden çocukluğumuza döndürür.” B.
Pascal
“Bilgeliği doğuran, beyaz saçlar değildir.” Menander
“Mutlu ol! Bilge olmanın bir yolu da budur.” Colette
“Bilgelik, tehlikeleri birbirinden ayırabilmek ve en zararsız
olanı seçebilmektir.” Machiavelli
“Bilgelik kitabının ilk sayfasında dürüstlük yer alır.” T.
Jefferson
“Bilgeliğin en sağlam işareti, kalıcı sevinçtir.” Montaigne
“Kanunlar, bilgeler için konmuştur, fakat haksızlık
etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye.”
Epicurus
“Bilge kişi, gıda konusunda gıdanın bol olmasına değil,
lezzetli olmasına önem verdiği gibi, ömrün de uzun olanına
değil, en zevkli olanına el atar.” Epicurus
“Bilgi ermişleri olmak elinizden gelmiyor ise, hiç değilse
bilgi savaşçıları olun.” Nietzsche
“Susan bir âlim, bir şey söylemeyen aptaldan farksızdır.”
Moliere
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BİLGİ
“Bilgi, güçtür.” F. Bacon
“Bildiklerimiz değil, doğru sandığımız şeyler başımızı derde
sokar.” A. Lincoln
“Bilgi arttıkça, huzursuzluk da artar.” Goethe
“Bilgi ve erdem, öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir.”
Aristo
“Sadece bir tek iyi şey vardır: bilgi; bir de kötü; cehalet.”
Sokrates
“Bilmek ileriyi görebilmek, ileriyi görebilmek ise güçlü
olmaktır.” A. Comte
“İnsanın cehaletinin farkına varması, bilgiye atılmış ilk
adımdır.” B. Disraeli
“Ne kadar az bildiğimizi anlamak için, ne kadar çok şey
bilmemiz gerektiği ne kadar gariptir.” B. Disraeli
“Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın kölesi olmak
gerekir.” H. Balzac
“Aslında insan sadece az bilirse bir şey bilir; bilgiyle
beraber, şüphe de artar.” Goethe
“Bilgiyle, bilime, kendimizi veriyorsa; bu, yaşama daha iyi
hazırlanmış olarak dönebilmek içindir.” Goethe
“Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu
iyi bir tutkudur.” B. Shaw
“Adalet ve faziletten yoksun olan bilgi, sahtekârlıktır, böyle
bilginin akılla bir ilgisi yoktur.”
“Bilgi; büyük insanı mütevazı yapar, vasat bir insanı şaşırtır,
küçük insanı ise böbürlendirir.”

B
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“Ne kadar az bilirseniz, o kadar güçlü savunursunuz.” B.
Russell
“Dışarıdan tek aldığımız ve alabileceğimiz, bilgidir; bu bilgi
ile nasıl hareket edeceğimiz ise bize bağlıdır.” Glasser
“Bilginin üç temel taşı; çok görmek, çok sıkıntı çekmek ve
çok çalışmaktır.” Catherall
“Bilgi, insanın daha zekice ve etkili çalışmasını sağlar.” C.
Schwab
“Çok bilen kişi, çok şeye dikkat eder.” G. E. Lessing
“Gereğinden fazla bilgi, bize gereğinden fazla olan başka
her şey kadar çok sıkıntı verir.”

S
“İnsan ne kadar az bilir ise, o kadar çok bildiğini zanneder.”
J. J. Rousseau
“Doğa bize bilgini tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini
değil.” Seneca
“İnsanın bilgisi düzgün olmazsa, bilgisini artırdığı oranda
düşüncelerinin dengesi bozulur.”
“Gençliğimizde bilgi ağacını dikelim ki, ihtiyarladığımız
zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.” L.
Chesterfield
“Bilgi iki türdür: birincisi, bir konuyu bilmek; ikincisi,o
konuyu nereden öğreneceğini bilmek.” S. Jackson
“Bilgisiz dürüstlük zayıf ve yararsızdır; dürüst olmayan
bilgi ise tehlikeli ve korkutucudur.”
BİLİM – İLİM
“Bilim, alıştırılmış ve düzenlenmiş genel bir histen başka bir
şey değildir.” H. Huxley
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“Bilim, her günkü düşüncenin mükemmel bir şekilde
iyileştirilmiş olmasından başka bir şey değildir.” A. Einstein
“Günümüz insanına gerçekler kendilerini ancak ilim yoluyla
kabul ettirebilir.” A. Carrel
“Bilim, iyi zamanlarda zenginlik, kötü zamanlarda bir
sığınak ve iyi bir kılavuzdur.” Aristo
“Bilim bize gerçeği sunar; fakat asla barış ve mutlulukla
beraber değil.” G. Le Bon
“Bilim ancak hedefine ulaştığını hayal ettiği zaman
tehlikelidir.” B. Shaw
“İlim, ahlaksız bir adamın elinde kötülük yapmak için güçlü
bir silahtır.” Fonvizin
“Bilim, kendi başına öyle büyük bir kitledir ki; birçok insanı
taşır, fakat onu hiçbir insan taşıyamaz.” Goethe
“Bilim, düzenlenmiş bilgi; bilgiler de düzene sokulmuş
hayattır.” I. Kant
“Bilimi, bugünkü bilimin kısıtlı çerçevesinden çıkarıp, bilim
üstüne getirdiğimiz vakit, tam bilim olur.” I. Newton
“İlme karşı duyduğumuz ilgi, öyle bir susuzluğa benzer ki,
içtikçe daha çok susarız.”

“Bilimleri öğrenmeye, bizi esaretten kurtaracak olan
bilimlerden başlayalım.” Montaigne
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BİRLİK – BERABERLİK – EKİP RUHU
“Bir şey, her şey için; her şey de bir şey için vardır.” Goethe
“İnsan kendiyle işbirliği yaptı mı, başkalarıyla da işbirliği
yapabilir demektir.” Goethe
“Çokluk, bozulmaya azlıktan daha müsaittir.” Aristo
“Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için
harcamalıyız.” Malcom X
“Eğer boş zamanınız yoksa ruhunuzu kaybediyorsunuz
demektir.” L. P. Smith
BÜYÜKLÜK
“Büyüklüğün zirvesine giden yollar inişli çıkışlıdır.” Seneca
“İnsana büyüklük veren şey, düşünceleridir.” B. Pascal
“Küçük olanlarla küçük işler yapılır; büyüklerin yanında
küçük adam büyük adam olur.”
“Gerçek büyüklük, kendine hâkim olmaktır.” D. Defoe
“Gurulu bir büyüklüğe ulaşmak isteyen ağaç, fırtınalı hava
ister.” I. D. Yalom
“Büyük insanlar, şikâyet etmeden bütün acılara katlanırlar.”
Schiller
“Büyük felaketler, büyük adamların yetiştiği okuldur.”
Napoleon
“Bir insanın hem büyük, hem de iyi olması çok enderdir.” T.
Fuller
“Büyük adamları meydana çıkaran, biraz da büyük
fırsatlardır.” J. J. Rousseau
“Büyüklük güçte değil, gücü yerinde kullanmaktadır.” M.
Orel
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“Büyüklük, ne olduğumuz değil, nereye gittiğimizdir.” O.
W. Holmes
“Yalnız suskun yücedir gerisi hep zaaftır.” Alfred De Vigny
“Hiçbir şey büyüklük kadar yalın değildir. Çünkü yalın
olmak, biraz da büyük olmak demektir.” A. Camus
“Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktürler,
fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.” Montandre
“Hep küçükler yanar, büyükler azıtınca.” La Fontaine
“Çocukluktaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam
denir.” Mencius
“Büyük görünen birçok adam, onlara yakından bakınca
büyüklüklerinden çok şey kaybederler.” W. S. Landor
“Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten
iyi ve büyük olmaktır.”
Beethoven
“Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten
yükselterek büyüyebilirsin.” Reich
“Gerçekten büyük olmayan büyük adamlar, çevrelerini
küçük adamlarla doldururlar.” Reich
“Küçük olanların büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey
yoktur.” S. Zweig
“Bazı insanlar büyük doğar, bazı insanlar büyüklüğü
kazanır, bazı insanlara da büyüklük yakıştırılır.” W.
Shakespeare
“Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktürler;
omuzlarımızdan attığımızda yerde sürünmeye başlarlar.”
Montandre
“Ne kadar çok verirsen o kadar çok büyürsün. Fakat alacak
biri olmalı, kaybetmek vermek değildir.” Exupery
“Büyük bir insan büyüklüğünü, kendisinden küçük insanlara
karşı davranışlarında gösterir.”
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“Basit insanlar, büyük adamların hatalarından büyük zevk
alırlar.” A. Schopenhauer
CAHİLLİK VE CEHALET
“Cehalet, korkunun anasıdır.” N. Homes
“İlim cesaret verir, cesaret ise küstahlık.” Tere
“Yeryüzündeki her türlü kötülük, daima cehaletten gelir.” A.
Camus
“Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.” S. Smiles
“Boş bir çuvalın dik durması zordur.” B. Franklin
“Cehalet, kafanın aysız, yıldızsız gecesidir.” Maupassant
“Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım ise cahil dostlarım.”
Diterot
“Bilgisizlik, insanın gönül rızasıyla arzu ettiği bir
talihsizliktir.” Cicero
“En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi
reddetmektir.” J. Brown
“Bilgisizliğini açığa vurmaktansa saklamak daha iyidir.”
Heraklitos
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“Kimse bile bile kötü değildir. Her kötülük, bilgi zannedilen
bir bilgisizlikten gelir.” Socrates
“Bilgisiz birini kanıtlarla mağlup etmek imkânsızdır.” M.
Ador
“Cehalet mutluluk değil, bir kayboluştur.” P. Wylie
“Bilgisizlik her zaman şiddeti doğurur.” S. Freud
CESARET
“Cesaret,
tehlike
karşısında
aklın
ve
zekânın
kullanılmasıdır.” Platon
“Cesaret iyi bir şeydir ama ölülerin işine yaramaz.”
Aristophanes
“Aşırı cesur olmak, aşırı ölçülü olmaktan daha iyidir.”
Machiavelli
“Erkek cesaretini emretmekle, kadın itaat etmekle gösterir.”
Aristotales
“Uzaktan cesur olmak kolaydır.” Demosthenes
“Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı
bilmelidir.” La Fontaine
“Hiç bir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit
beslemesin.” Schiller
“Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.” Napoleon
“Cesaret de aşk gibidir; ikisi de umutla beslenmek ister.”
Napoleon
“Felaketle karşı karşıya kaldığınızda, cesaret size mantıktan
daha çok yardım eder.” Napoleon
“Gerçek cesaret, şahit istemez.” Boraccio
“Cesaret; korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir.
Korkusuzluk değil.” M. Twain
“Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa
benzer.” B. Franklin
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“Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.” V. Alfieri
“Cesaret zafere, korku ölüme sürükler.” Seneca
“Altın, ateşte; cesaret felakette anlaşılır.” Seneca
“Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.” Aristotales
“Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil.” Schiller
“Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit
beslemesin.” Schiller
“Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden
birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyini
kaybetmiştir.” Goethe
“Cesaret bizi zorluklara tehlikelere götürür; fakat büyük
sevinçler sadece büyük çabalar sonucunda kazanılır.”
Goethe
“Cesaret, öğrenilmediği gibi, unutulmaz da.” Goethe
“Cesaretin en büyük imtihanı, yenilgiyi üzülmeden kabul
etmektir.” R. G. Ingersoll
“Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.”
Platon
“Cesaret bütün silahları mağlup eder.” Ovidius
“Korkuların üzerine çıkmazsak o bizi daima yer, kemirir.”
B. G. Niebuhr
“Cesur bir insan servet bakımından tahrip edilebilir, fakat
ruhen asla.” V. Hugo
“Cesareti olmayan kişinin başarısı da olmaz.” P. Syrus
“Cesur bir insan imanı çok olan bir insandır.” M. T. Cicero
“Servetini kaybeden çok zarar eder. Arkadaşını kaybeden
daha çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini
kaybetmiş demektir.” Cervantes
“Tahammül etmek zafer için ilk şarttır.” G. Cambell
“Cesaretten kuvvet almadıkça, hiç kimsenin mutlu olma
imkânı yoktur.” Alain
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ÇABA VE GAYRET
“Tarih boyunca gayret göstermeden yaşayanlar arasında,
isim bırakmış tek bir insan dahi yoktur.” T. Roosevelt
“Sonuna kadar çabalayın. Hiçbir şey göründüğü kadar zor
değildir, araştırın yeter.”
.
H
e
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“Hayat, insanlara zahmetsiz hiçbir şey vermez.” Horatius
“Çaba, ilginin yanında kendiliğinden filizlenir.” J. Dewey
“Sıradan bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki
bir adamın tembelliğinden daha iyidir.” G. Gracian
DEĞER VE KIYMET
“Yaşayanlardan esirgenen değer, kolaylıkla ölülere verilir.”
A. Gide
“İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm, fakat ne yapıp
ne başardığına daha çok değer veririm.” Goethe
“Gerçekten değerli bir şeye erişmenin kestirme yolu
yoktur.” J. Williams
“Birçok insanın değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde
saklıdır.” Juvenal
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“Bir kılıcın kıymeti hakkında, kınındaki pasa bakıp hüküm
verilir mi?” V. Hugo
“Ayak kangren olmuşsa, artık onun durumu önceki haline
göre değerlendirilmez.”
.
S
h
a
k
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“Vazgeçebileceğin hiçbir şeye değer verme.” Aristippos
“Bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz
gerekir.” Exupery
“Bir insana hak ettiğinden fazla değer verirsen, ya onu
kaybedersin ya da kendini.”
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DEHA – DAHİ
“Deha, uzun bir sabırdır.” T. Edison
“Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu ise alın
teridir.” T. Edison
“Acı çekmeyen dahi yoktur.” T. Monsen
“Dehayı ancak acı doğurur.” A. Maurois
“Yetenekler zamanla gelişebilir, fakat deha asla.” L. Bayron
“Dehadan beklenen ilk ve son şey, hakikati sevmektir.”
Goethe
“Bir çağın dehaları ne kadar çoksa, kişi o ölçüde
desteklenir.” Goethe
“Eğer sizde deha varsa, çalışkanlık bunu geliştirir; yok ise,
onun yerini çalışkanlık alır.”

“Deha, sonsuz zorluklara katlanabilme yeteneğidir.” T.
Carlyle
“Samimiyet, bütün dehanın kaynağıdır.” Boerne
“Biraz deliliğin dokunmadığı hiçbir dahi yoktur.” Aristo
“Deha, gayretin ve sabrın çocuğudur.” Dwight
“Deha sınırlı olabilir, fakat aptallıkta sınır yoktur.” Diterot
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“Deha, ancak özgür olduğu zaman nefes alabilir.” J. S. Mill
“Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanan yıldızlardır.”
Napoleon
“Deha, gerçekleri alışılmışın dışında görmekten başka bir
şey değildir.” W. James
“Başkaları için zor olan işleri yapmak yetenekli olmaktır;
yetenekliler için imkânsız olanı yapmak ise, dahi olmaktır.”
H. Amiel
“Deha, kabullenebilir fakat asla çalamaz.” J. H. Fussli
DERS ALMAK – İBRET ALMAK
“Tecrübeyle sabittir ki, kimse tecrübelerden ders almıyor.”
B. Shaw
“Verilmesi en kolay olan şey, öğüt; alınması en zor olan şey
ise ibrettir.” G. Droz
“Senden evvel gelmiş olan insanlardan ibret al, fakat sonra
gelenlere ibret olma.” Sokrates
DİNLEMEK
“Konuşmak bir ihtiyaç ise, dinlemek bir sanattır.” Goethe
“Başkalarını inandırmanın en iyi yolu, onları dinlemektir.”
D. Rusk
“Güzel konuşmak için tek yol vardır; dinlemeyi öğrenmek.”
C. Morley
“Dinlemek, kişiye kendini tartma ve değerlendirme
imkânını verir.” F. W. Foersten
“Dinlemesini
bilirsen,
kötü
konuşmalardan
dahi
yararlanabilirsin.” Plutark
“Kulak, kalbe giden bir yoldur.” Voltaire
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“Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel dinleme
sanatı vardır.” Epictetos
“Dinlemek, düşünmeye, konuşmak ise düşünmemeye sebep
olur.” E. Gibbon
“Çok dinlememiz ve az konuşmamız için, iki kulağımız ve
bir dilimiz vardır.” B. Shaw
“Başkalarını iyilikle ve saygı ile dinlemek, içsel zenginliğin
en güzel belirtisi ve daha iyi olmanın en büyük
yardımcısıdır.” J. S. Mill
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
“Doğruluk, şartlar ne olursa olsun meyvesini verir.” Schiller
“Doğruluğun en güzel meyvesi, ruhun huzurudur.” Epicuros
“Zaman değerlidir; fakat doğruluk daha değerlidir.” B.
Disraeli
“Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.” W.
Shakespeare
“Diğer insanlara karşı dürüst olmadan evvel kendine karşı
dürüst ol.” W. Shakespeare
“İnsanlar için mutluluk ümidi ancak doğruluktadır.”
Euripides
“Dürüst insan daima gerçeği söyler; akıllı insan ise, yalnızca
zamanında.” B. Shaw
“Yanlışlıklar fare deliğinden geçer, doğruluk ise kapılardan
sığmaz.” B. Shaw
“Doğru olan, haklı olandır.” A. Pope
“Doğruluk diye bir anayasa var; hiçbir temel de bunun kadar
sarsılmamıştır.” Voltaire
“Dürüstlük cesareti gösteren kişi, hiçbir zaman yalan
söylemeye gerek duymaz.” G. Herbert
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“İnsanların
doğrulukları
yaptıkları
işlerle
değil,
davranışlarıyla ölçülür.” Junius
“Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir; nasıl olsa doğar.” W.
Phillips
“İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli
değildir; doğruyu istemesi ve yapması da gerekir.” Goethe
“Doğru yolda yürüyen bir topal, yoldan çıkan bir koşucuyu
geçer.” F. Bacon
“Dürüst insan, incindiği zaman uzaklaşır ve hiçbir şey
söylemez.” F. Amiel
“Doğruluk, prensiplerin, karakterin ve bağımsızlığın ruhunu
oluşturur.” S. Smiles
DOST VE DOSTLUK
“Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.” Platon
“Dostluk, kanatsız sevgidir.” L. Byron
“Dostluk, sunulmuş saygıdır.” Exupery
“Dost, her şeyden önce, yargılamayan kişidir.” Exupery
“Dostluktan saygıyı kaldıran, onun en büyük süsünü de
kaldırmış olur.” Cicero
“Dostluğu doğuran ve sürdüren, erdemdir; erdem olmadan
dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.”
“Kendisiyle dost olabilen, herkesle de dost olabilir.” Seneca
“Dostların
sıkıntıdayken,
onları
mutlu
oldukları
zamanlardan daha sık ara.” Chilon
“Yürek acısını sadece bir dost eli dindirebilir.” C. A.
Helvetius
“İyi bir ağaca sarılan insan, gölgesiz kalmaz.” Cervantes
“Çok dostu olanın, gerçekte hiç dostu yoktur.” Aristo
“Hayatta hiç bir şey dostluk kadar değerli olamaz.” Aristo
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“Çabuk dost edinme, dost edindiklerini de çabuk gözden
düşürme.” Solon
“İyi dostluklar, hesapsız kurulurlar.” H. Balzac
“Felaketlerin bir iyiliği varsa, o da gerçek dostlarımızı
tanıtmasıdır.” H. Balzac
“Dostlarınıza, bir gün düşmanınız olacaklarmış gibi;
düşmanlarınıza da bir gün dostunuz olacaklarmış gibi
davranın.” B. Shaw
“Dostlar öyle bir ailedir ki; insan o ailenin bireylerini sadece
kendisi seçer.” A. Karr
“Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir.” Emerson
“Dost, yanında yüksek sesle düşünebildiğin kişidir.”
Emerson
“İçinde bir dostu barındıran ev mutludur.” Emerson
“Dostunun mutluluğunda payını alamayan kişi, bu
dostluğun yıkılmasından da yakınmaz.”
“Bütün çiçekler bir gün solar. Çelik ve demir kırılır; fakat
gerçek dostluk ne solar ne de kırılır.” Nietzsche
“Dostu severim, fakat dümen da işe yarar. Dost kuvvetimi
gösterir, düşman da yapacaklarımı.” Schiller
“Bir dostta yanılmak, bir dostu yanıltmaktan iyidir.” Goethe
“Kardeşlerimi Allah yarattı fakat dostlarımı ben buldum.”
Goethe
“İnsanın, dostlarını ne kadar sevdiğini sonradan fark ettiği
zamanlar vardır.” Goethe
“Dostu olmayan kişi, en fakir insandır.” J. M. Bechstein
“Dostun evine giden yol uzun gelmez.” G. Einsenberg
“Gerçek dostlukta, adi insanların alamayacakları bir lezzet
vardır.” La Bruyere
“Bitmiş dostluklar üzerine aşılanmış kin ağacı en öldürücü
meyveleri verir.” Lessing
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“Dostluğun kolları, birbirimizi dünyanın öteki ucundan
kucaklayacak kadar uzundur.”
“Dostumla beraber olduğumda yalnız değilim; o andan
itibaren iki kişide değilim.” Pisagor
“Bir dostun üzüntüsüne kim olsa katılır; bir dostun
başarısına ise ancak yüksek bir ruhta olanlar katılır.” O.
Wilde
“Düşman kazanmaktan korkan kişi, gerçek bir dost
bulamaz.” W. Hazlitt
“Dostlara acılarını paylaştığını göstermek, birlikte yas
tutmakla değil, onlara el birliği ile yardım etmekle olur.”
Epicuros
“Dostluğun asıl yararı, türlü acılar çekerek dertleri dolmuş
taşmış gönüllere, dertlerini döktürüp ferahlık vermesidir.”
F. Bacon
“Dertleşecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini
kemirirler.” F. Bacon
“Hiçbir insan tek başına bir bütün değildir. Onu bütün yapan
dostlarıdır.” H. Emerson
“Birçok arkadaşımız olabilir, fakat dostlarımız azdır.” H.
Johnson
“Gerçek bir dost, nimetlerin en büyü olmasına rağmen; elde
etmek için en az uğraştığımız şeydir.” La Rochefoucauld
“Dostlarının iyi günlerine yavaş yavaş, kötü günlerine ise
koşarak git.” L. Khingeon
“Eski bir dosta rastlamak kadar keyif verici bir şey olamaz.”
R. Kipling
“Güvensiz dostluk olmaz, güven için ise dürüstlük şarttır.”
S. Jackson
“Birçok defa kötü başlangıçlardan büyük dostluklar
doğmuştur.” Terence
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“Dostluk, dünyayı bir arada tutabilecek tek bağdır.” Wilson
“Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolaylıkla çözer.”
W. Shakespeare
DÜŞÜNCE VE DÜŞÜNMEK
“Düşüncelerini tam olarak ifade edemeyen insan, yanlış
teraziyle eksiksiz iş görmeye çalışan satıcıya benzer.”
Goethe
“İnsan düşünür, mecburiyetler ve akıl yön verir.” Goethe
“Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince harikalar
ortaya çıkar.” Goethe
“Düşünmek, görmektir.” H. Balzac
“İyi olmayan yaralar gibi iyi olmayan düşünceler de vardır.”
H. Balzac
“Düşünüyorum, öyle ise varım.” Descartes
“İyi
düşünce
yetmez.
Marifet,
düşünceyi
iyi
kullanmaktadır.” Descartes
“Düşünceler, düşüneni değiştir.” E. D. Peat
“Düşünmeyen kişi tutucudur. Düşünemeyen kişi aptal,
düşünemediğine aldırmayan ise köledir.” W. Drummond
“İnsanı varlıktan üstün yapan ve ona onurunu veren, ondaki
düşünme gücüdür.” B. Pascal
“Satrançta olduğu gibi, hayatta da önceden düşünmek
iyidir.” B. Pascal
“Dünyayı yöneten düşünceler değil, güçtür; ancak gücü
kullanan, düşüncelerdir.” B. Pascal
“Her sabit düşünce, sahibi için bir zindandır.” Nietzsche
“Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur.” Euripides
“Düşüncenin gizeminde gücümü buldum.” Euripides
“İnsanlar, karınları doyunca ve yatacak yerleri olunca
düşünmekten vazgeçerler.” Voltaire
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“Başkalarının isteklerine göre değil, kendiniz için düşünün.”
Voltaire
“Bazıları yanlış düşünür, bazıları hiç düşünmez, gerisi de
düşünenleri kötüler.” Voltaire
“Düşünmek, ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.” Platon
“Bilsek de bilmesek de, düşüncelerimizle yaşar ve
düşüncelerimizle görürüz.” B. Tarkington
“Aklınız karışık değilse, düşünmüyorsunuz demektir.” I.
Peter
“Düşünceler yarasalara benzerler, hep alaca karanlıkta
uçuşurlar.” F. Bacon
“Bir düşünceye saplanıp kalma, hakikati tek bir düşünce
aydınlatmaz.” Sophokles
“Hiçbir şey insan düşüncesi kadar sonsuz gözükmez.” D.
Hume
“Düşünmek zor bir iştir. bu nedenle çok az kişi düşünür.” H.
Ford
“İnsan nasıl düşünür ise öyledir.” J. Allen
“Doğru düşünmek, daha iyi anlamak demektir.” Alain
“Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmek
demektir.” D. Waitley
“Bir düşünce, bir ateşten daha ileriyi ısıtabilir.” H. W.
Longfellow
“Düşünce, içimizde olana yönelttiğimiz dikkattir.” Leibniz
“Yoldaşı asil düşünceler olan kişi asla yalnız değildir.” P.
Sidney
“Düşünce bir kere uyandığı zaman, bir daha uyumaz.” T.
Carlyle
“İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.”
Montesquieu
“Düşüncenin gücü, zekânın gücüdür.” L. Byron
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“Hayatınızın
akışını
değiştirmek
istiyorsanız,
düşüncelerinizi değiştirin.” M. Aurelius
“Düşüncelerini değiştirmeyenler, deliler ve ölülerdir.” T.
Lowell
“Düşünceler, kurşuna dizilemez.” Napoleon
“Siz, düşündüğünüz gibi değilsiniz; gerçekte siz olan,
düşüncelerinizdir.” N. V. Peale
“Bazı düşünceler vardır ki; kişi onların efendisi olmalıdır,
aksi takdirde düşüncelerin uşağı olur.” P. Syrus
“Uzun düşünmek fırsatları kaçırtır.” P. Syrus
“Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce tart.” W.
Shakespeare
“Bir adam bütün gün ne düşünüyorsa, o dur.” Emerson
“Mütevazı kalplerde yaşayan düşünceler, en yüksek değerde
düşüncelerdir.” Montaigne
“Herkes aynı düşünüyorsa, hiç kimse bir şey düşünmüyor
demektir.” A. Lipmann
“Her insanın, iradesi dışında binlerce kötü düşüncesi
olabilir.” O. Goldsmith
EĞİTİM
“İnsan eğitimle doğmaz fakat eğitim ile yaşar.” Cervantes
“Vatan savunmasının en etkili ve ucuz yolu, eğitimdir.”
Buchner
“Eğitim, yetenekleri olgunlaştırır fakat vücuda getiremez.”
Voltaire
“Eğitim, kişinin yaşama sanatını anlayabilmesi için rehber
olmalıdır.” A. Whitehead
“En eğitimli insan, yaşadığı hayatı en iyi anlayabilen
kişidir.” H. Keller
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“Eğitimli insanda ilk fark edilen şey, kafasının sistemli
çalışmasıdır.” Coleridge
“Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek
ve özü geliştirmektir.” Galiani
“Eğitim, kovayı doldurmaya değil, ateşi yakmaya benzer.”
W. B. Yeats
“Eğitim, ekmekten sonra bir milletin en büyük ihtiyacıdır.”
L. Byron
“Bir heykeltıraş için mermer parçası ne ise, ruh için de
eğitim o dur.” T. Edison
“Bir ülkenin geleceği, vatandaşlarının göreceği eğitime
bağlıdır.” A. Einstein
“Eğitim, kafayı geliştirmek demektir. Zihni doldurmak
değil.” M. Twain
“Eğitimin sınırlarından dışarıya çıkanlar, bir daha içeri
giremezler.” N. Boileau
“Eğitimin amacı, insanı çevresiyle uyumlu hale gelebilmesi
için geliştirmektir.” A. Carrel
“Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, lider olmasına
yarar.” Braugham
“Eğitimin kökleri acı, fakat meyvesi tatlıdır.” Aristo
“Gençleri eğitmenin gayesi, onları hayatları süresince kendi
kendilerini eğitmeye hazırlamaktır.” R. Hutchins
“Eğitim görmüş bir halkı yönlendirmek kolay, sürüklemek
zordur; yönetmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.”
Montaigne
“Eğitimin insanı bozmaması yeterli değildir, daha iyiye
doğru değiştirmesi gerekir.”

M
“İnsan aptal değil, cahil doğar; onları aptallaştıran,
eğitimdir.” B. Russell
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ENGELLER
“Bütün setler, üzerinden aşılmak için yapılmıştır.” Novalis
“Yanına gelmeden hiçbir köprüyü geçemezsiniz.” B.
Bornak
“Engeller, gözünüzü hedefinizden ayırdığınızda karşınıza
çıkan korkunç şeylerdir.” H. ford
“Aşılmaz bir duvarın önünde yaşamak, köpekçe
yaşamaktır.” A. Camus
“Yapamayacağın işlerin, yapabileceklerini engellemelerine
izin verme.” J. Wooden
FAZİLET – ERDEM
“Onur, faziletin hediyesidir.” Cicero
“Erdemin ödülü, yine erdemdir.” Emerson
“Erdemle mecburiyet arasında ince bir çizgi vardır.” W.
Shakespeare
“Bir insanın erdemi, tehlike anında belli olur.” Schiller
“Yalnız erdemi bilmek yeterli değildir, ona sahip olmak ve
onu yapmak da gerekir.” Aristo
“Erdemlilik, insanın gücünü kendisinden alması ve bu gücü
kendi üzerinde kullanabilmesidir.” Alain
“Sağlam ve mutlu bir hayata, sadece erdemlilik yolundan
gidilebilir.” Juvenal
“Erdem, yaşamaktan korkmakta değil, belalara karşı
direnmekte ve yolundan dönmemektedir.” Seneca
“Erdem, varlığın bilincidir.” Hegel
“Şeref ve fazilet, ruhun süsüdür; bunların olmadığı beden
güzel görünmez.” Cervantes
“Erdem, ezilip büzüldükçe kokusu güzelleşen şeylere
benzer.” F. Bacon
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“Erdemsiz bir hayat, zaten ölüm demektir.” Goethe
“Güzellikler kaybolur, erdem ise devam eder.” Goethe
“Erdem, iyi olanı elde etme gücüdür.” Platon
“Allah katında ölçülü olmak, erdemdir.” Origenes
“Çocuklarınıza erdemi öğretin, insanı ancak o mutlu eder.”
Beethoven
“Erdem, güzel ile iyi olanın uyum sağlamasıdır.”
Shaftebury
“Erdemli olmak, keskin bir kılıcın üzerine oturmak kadar
zordur.” Bhartrihari
“Fazilet, iyi olarak kabul ettiğimiz şeyleri yapmakta
gösterdiğimiz kararlılık ve sabırdan ibarettir.” Descartes
“Aklın hâkimiyeti, gerçek erdemdir.” Spinoza
“Erdem, çıkarların çatıştığı yerde ortaya çıkar.” M. Morgan
“Fazilet olmadan mutluluk da olmaz.” Aristo
“Fazilet, ruhun güzelliğidir.” Socrates
“Fazilet, ne kadar yalın, ne kadar alçakgönüllü, ne kadar
gösterişten uzak olursa, o kadar saygı görür.” Fenelon
FIRSATLAR
“Fırsatların kapınızı iki defa çalacağını zannetmeyin.” R.
Chamfort
“Büyük insanları ortaya çıkaran, biraz da büyük
fırsatlardır.” J. J. Rousseau
“Fırsatlar, nazlı bir kadın gibidir; kapıyı bir defa kapalı
bulursa bir daha gelmez.”
.
G
r
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“Fırsatların sayısı, onları görebilen insanlardan daha
fazladır.” T. Edison
“Bütün zorlukların bağrında fırsatlar yatar.” A. Musset
“Büyük işlerde, fırsatları kollamaktan ziyada, önümüze
çıkan fırsatları değerlendirmek daha iyidir.”
La
Rochefoucauld
“Fırsatları gözlemek, mal almaya benzer. Biraz beklerseniz
fiyatlar düşer.” F. Bacon
“Zaman, içinde fırsatların bulunduğu; fırsat da içinde
zamanın bulunmadığı şeydir.”
FİKİR
“Çatabilirsen, önce fikirlerime çat; sonra bana.” Montaigne
“Önce fikirlere çatarız sonra da insanlara.” Montaigne
“Fikirler, ordulardan daha güçlüdür.” Paxton
“Fikirler, elektrik akımları gibidir, birbirlerini tutuştururlar.”
J. Eugel
“Fikirlerini hiç değiştirmeyenler, kendilerini çok
sevenlerdir.” J. Joubert
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“Fikirler, kullanılmadığı sürece yararsızdır. Onların
değerlerinin ispatı, uygulanmaklarıdır. o zaman kadar
mahkum sayılırlar.” Levitt
“Büyük fikirler, kalpten doğar.” Vauvenargues
“Bazı insanların fikirleri, bulutlarla bezenmiş tepelere
benzer.” Bualo
“Kötü fikirleri zihinden uzaklaştırmak zordur.” B. Franklin
“Sadece akıllı olanlar fikir sahibi olurlar; diğer insanlar
fikirlerin eseridir.” Coleridge
“Kim büyük fikirler için yaşıyor ise, kendini düşünmeyi
unutur.” B. Reverbach
“Her yeni fikir, ilk aşamada diğerleri arasında azınlıkta
kalır.” T. Carlyle
“Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük
beyinler ise kişileri konuşurlar.”

GEÇMİŞ VE GELECEK
“Geleceğin en iyi kâhini, geçmiştir.” L. Byron
“Hiçbir insan, geçmişini satın alacak kadar servet sahibi
değildir.” O. Wilde
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“Gelecek; zayıflar için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmezlik,
cesurlar için şanstır.” V. Hugo
“Yüzü geleceğe dönük olarak geçmişi hatırlayanlar, nereye
gideceklerini bilirler.” Alain
“Hiçbir zaman geçmişi düşünerek geleceği planlayamazsın.”
E. Burke
“Gelecek, umudu olanlar için vaatlerle doludur.” Goethe
GELİŞİM VE DEĞİŞİM
İnsanlar gelişmeyi tatmin olmayanlara borçludur. A. Huxley
“Değişiklik, zevkin anasıdır.” B. Disraeli
“İnsanın gelişmesi, içeriden dışa doğrudur.” S. Freud
“Başarı için ilk şart gelişimdir.” G. Campell
“Artık değişemeyecek duruma geldiğin zaman tükenmiş
sayılırsın” B. Barton
“Gelişmeleri duran milletlerin, hayatları da durmuş
demektir.” E. Burke
“Değişimden başka hiçbir şey sürekli değildir.” Heraklitos
“Değişim, risk almaktır. Bu bizi güvensiz yapar.
Değişmemek ise en büyük risktir, fakat nadiren böyle
algılanır.” Waterman
“Değişiklik yapmakta başarılı olan insanlar, değişikliğe
kendilerinden başlayanlardır.”
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GERÇEK VE HAKİKAT
“Gerçeklere tek yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaşırken çok
yol vardır.” La Bruyere
“Gerçeğe yardım ederseniz, gerçek de size yardım etmekte
gecikmeyecektir.” H. Newman
“İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.
Gerçeğin mayasını gözler göremez.”
“Önemli olan ilme büyüklük kazandırmak değil, gerçeklere
ulaşmaktır.” A. Carrel
“Yalanın yararı bir anlıktır, gerçeğinki ise sonsuzdur.”
Diterot
“Bir şeyi çoğunluğun kabul etmesi, o şeyin gerçek
olduğunun ispatı değildir.” S. Maugham
“Gerçeği arayanlar, bütün insanlığın malı olur.” Voltaire
“İnsanın kendine karşı en önemli görevi, hakikati
bulmaktır.” Nietzsche
“Gerçek, kişinin hayat yolculuğunda dayandığı bastondur.”
R. Gourmonth
“Hayatınızı ancak gerçeklere kurban edin.” J. J. Rousseau
“Hakikat çoğu zaman karartılsa da hiçbir zaman sönmez.”
Livius
“Dünyadaki insan sayısı kadar hakikat vardır. Maupassant
“Gerçeği arayanlar, gürültülere kulak asmamalıdır.
Claudius
“Daima gerçeği savun. Anlayan olmasa dahi vicdanına karşı
hesap vermekten kurtulursun.”
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“Hakikati açıklaman istersen, zarafeti terziye bırak.” A.
Einstein
“Bazı insanlara gerçekleri söylemek tahrik edicidir.” Seneca
“Gerçekler, gecikmeyi sevmezler.” Seneca
“Gerçekler, uçurumun dibindedir.” Demokritos
“Hakikat değişmez. Değişene de hakikat denmez.” Bossuet
“İnsanı asli görevi, her durumda hakikati aramaktır.” T. S.
Eliot
“Gerçekler, büyük ruhlu insanları besler, küçük ruhları ise
yaralar.” Napoleon
“Gerçeklerin ömrü sonsuzdur.” F. Herczeg
“Gerçekler, dosttur.” J. I. Miller
GÖZ
“Dilin yavaş, gözün çabuk işlesin.” Cervantes
“Gözlerin konuştuğu lisan, her yerde aynıdır.” G. Herbert
“Gözler, kendisinden başka her şeyi görür.” T. Fuller
“Ruhu seyretmenin en güzel yolu, gözleri kapatmaktır.” V.
Hugo
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“İnsanın gözü karanlıkta da iyi göremez, fazla aydınlıkta
da.” Montaigne
GÜÇ VE KUVVET
“Kuvvet daimidir; fakat kuvvetle kazanılmış zaferlerin ömrü
kısa olur.” A. Lincoln
“Güçlü olanın mutlaka haklı olması gerekmez.” Aristo
“Hiç kimse denemeden neye gücünün yettiğini bilemez.”
Goethe
“Güç, akıl ve düşüncenin yardımıyla zafere ulaşır.” Trumph
“Güç, hakka hizmet etmelidir; hak, güce karşı güçsüz
olmamalıdır.” V. Cousin
GÜLERYÜZLÜLÜK - GÜLÜMSEMEK – GÜLMEK
“Güler yüz, altın anahtardır.” T. Macaulay
“İnsan, güldüğü kadarıyla insandır.” Moliere
“Gülümsemek, yan etkileri olmayan sakinleştirici bir
ilaçtır.” A. Glashow
“Hiçbir şeye gülemeyenlerden ve her şeye gülenlerden uzak
durun.” A. Glashow
“Gülümsemek, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.” V.
Bourge
“Güzellik büyük bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır.”
C. Reade
“Unutup gülümsemek, hatırlayıp üzülmekten çok daha
iyidir.” C. Rosetti
“Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden keder ve hüzün
kışını defeder.” V. Hugo
“Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin.” V. Hugo
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“Gülmekten aciz insan, ya kendine ihanet eder ya da
dostlarını satar.” T. Brooks
“Kahkahasız geçen gün, harcanmış bir gündür.” Charlie
Chaplin
“Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik
olmasın.” Victor Pauchet
GÜNEŞ
“Güneş her yere girmesine rağmen hiçbir yeri kirletmez.”
Diogenes
“Güneş, aynı gün iki kere doğmaz.” V. Scheffel
“Güneş her gün yenidir.” Heraklitus
GÜVEN
“Güvensizliğin başladığı yerde dostluk biter.” Epicuros
“Güvenmediğiniz zaman hayatınız cehennem azabından
farksız olur.” F. Crane
“Güvenilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifattır.” G.
McDonald
“İnsanın birine güvendiğinin en açık işareti, ondan nasihat
istemesidir.” F. Bacon
“Dostlara güvenmemek, onlar tarafından aldatılmaktan daha
utanç vericidir.” La Bruyere
GÜZELLİK
“Güzellerin sonbaharı da güzeldir.” Plutark
“Güzellik, kusurları gizleyen bir örtüdür.” H. Balzac
“Güzellik, kısa süren bir saltanattır.” V. Hugo
“Güzellik, yaz meyvesi gibidir, çabucak çürür.” F. Bacon
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“Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini
belirtir, kusurunu gizler.”
.
B
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“Soysuz güzellik, kokusu olmayan menekşeye benzer.”
Seneca
“Güzellik, bakanın gözündedir.” M. Hungerford
“Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.” John Keats
“Güzellik, altından daha çok hırsız çeker.” W. Shakespeare
“Güzellik, her yerde aranan bir misafirdir.” Goethe
“Güzel daima güzeldir, zamanın önemi yoktur.” E.
Delacroix
“Ruh güzelliği, beden güzelliği kadar kolay görülür.” Aristo
“Güzellik Allah’ın ihsanıdır.” Aristo
“Güzelliği bulmak için bütün dünyayı dolaşsak bile, onu
içimizde taşımıyorsak asla bulamayız.” R. W. Emerson
“Gerçek, akıllı olan insanlar için; güzellik ise duygulu
kalpler için yaratılmıştır.” Schiller
“Kişi kimi seviyorsa, en güzel kişi o dur.” Sappho
“Güzellik, insanı acı gibi deler.” T. Mann
HAK VE HAKSIZLIK
“Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim.” H.
Clay

218

“Bir insana karşı yapılan haksızlık, bütün insanlara karşı
yapılmış bir tehdittir.” Monteguieu
“Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.” Platon
“Haklı
olduğunuza
inanıyorsanız,
sakin
olmayı
başarabilirsiniz.” B. Holiday
“Bir insanın haklı olduğuna inanması, sanıldığından daha
zordur.” Goethe
“Dünyayı haksızlık idare ediyor, adalet sadece sahnede var.”
Schiller
“İnsanlar nerede güç olduğunu görürlerse hak orada
zannederler; oysaki hak ile güç çok az birleşirler.” J. Roux
“Haksızlık yapmam veya haksızlığa uğramam gerekseydi,
haksızlık yapmayı değil haksızlığa uğramayı tercih
ederdim.” Socrates
“İnsan olabilmek için dünyadaki haklarımızı istemek
zorundayız.” Malcom X
HATALAR - KUSURLAR
“Hata değil, çözüm üretin.” H. Ford
“Aynı hatayı iki kere tekrar etmeyen, en mükemmel
insandır.” Einstein
“Hata, her türlü bilginin ilk şeklinden başka bir şey
değildir.” Alain
“Hayatta yapılabilecek en büyük hata, sürekli bir hata
yapma korkusudur.” E. Hubbard
“Hata yapmaktan korkan insan, hiçbir şey yapamaz.” A.
Lincoln
“Hata, hatadır. İster büyük adam yapsın, ister küçük adam.”
Goethe
“Hiç kimse, başkasının hata yapmasına göz yummaz.”
Goethe
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“Geçmişteki hatalarını unutanlar, aynı hataları tekrarlamaya
mahkûmdur.” G. Santayana
“İlk hata saflığın, sonraki hatalar ise suçun ürünüdür.” O.
Goldssmith
“Nehirler denizlere, insanların hataya koştuklarından daha
hızlı koşmazlar.” Voltaire
“Hatalarımızın hesabını tutmak, başarılarımızla övünmekten
daha kârlıdır.” T. Carlyle
“Hataların en büyüğü, kişinin tüm hatalarından habersiz
oluşudur.” T. Carlyle
“Hatalar, saman çöpleri gibi suyun yüzeyinde giderler.” J.
Dryden
“En usta kişi, bir zamanlar en çok hatayı yapan kişidir.” E.
Langen
“Arzulara kesin bir sınır koymamak, bütün insanların ortak
olduğu bir hatadır.” Machiavelli
“Bugünün gerçeklerine göre yaşamak mecburiyetindeyiz ve
yarın bunları hatalı bulmaya alışmalıyız.” W. James
“Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır.
Mutsuz olunuyorsa bu kendi hataları yüzündendir.”
Epiktetos
“Hatalar hayatın bir parçasıdır. Önemli olan onlara nasıl
cevap verdiğimizdir.” N. Giovanni
“Bir hatanın açıklığı, o hatayı yapan kişinin akıl ve erdemi
ile değerlendirilirse daha çok göze batar.” J. S. Mill
HAYALLER VE İSTEKLER
“Hayalleri
gerçekleştirmenin
en
kestirme
yolu,
uyumamaktır.” J. M. Powe
“İnsan bir şeyi istemeye görsün, hiçbir şey ulaşılamayacak
kadar yükseklerde değildir.”
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“Hayal gücü, ruhun gözüdür.” J. Joubert
“İnsanın yaşamı, insanın hayalidir.” A. Gide
“Hayal kurmak, bilgiden daha önemlidir.” Einstein
“Hayallerinizi kaybettiğiniz an, hayatınız sona erdi
demektir.” M. Twain
“Hayallerinizi kovmayın. Çünkü onlar gidince siz kalırsınız
belki, fakat artık yaşamıyorsunuz demektir.” M. Twain
“İnsan ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya
başladığında ise hepsini kaybeder.”
Voltaire
“Hayal gücü olan insanlar, görülmeyeni görürler.” J. Swift
“Hiçbir şey, hayal gücü kadar özgür değildir.” D. Hume
“Hayaller, tatminsizlikten doğar; her şeyi olan bir insan
hayal kuramaz.” H. Montherland
“En büyük iler, büyük hayaller kuran insanlar tarafından
başarılmıştır.” W. Russell
“Gözler az gördüğü, kulaklar az işittiği ölçüde hayal gücü
artar.” S. Zweig
“Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük
şeyleri yapma imkânı bulursun.”
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“Dünyadaki her büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük
çınar bir tohumda, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi.”
Allen
HAYAT - ÖMÜR
“Hayat hareket, hareketsizlik de ölümdür.” I. Morris
“Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır.” A. Gide
“Hayat bir define avı değildir, hayatın kendisi bir
hazinedir.” D. Waitley
“Hayatın güzel olması için eksiksiz olması şart değildir.” A.
Funicella
“Hayat, fanilere sıkı çalışmadan hiç bir şey vermez.”
Horace
“Hayat, mutlular için kısa; mutsuzlar için ise uzundur.”
Apollonius
“Hayat, yaşamı aramak değil, kendimizi aramaktır.” C.
Pavese
“Geçmişini övünçle hatırlayan insan, hayatını iki kere
yaşıyor demektir.” Martial
“Onurla bitirilmesi gereken en ağır görev, hayattır.”
Tacqueville
“Hayattan şikâyet edenler, ondan olmayacak şeyler
isteyenlerdir.” E. Renan
“Hayatı komedi zannedenler, son espriyi iyi düşünsünler.”
Seneca
“Bazen hayatta kalabilmek dahi cesaret ister.” Seneca
“Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, o da hayatın
anlamını kaybetmektir.” Seneca

222

“Nasıl yaşamam gerektiğini anladığımda, nasıl ölmekte
olduğumu gördüm.” L. Da Vinci
“Hata yaparak geçirilmiş bir yaşam, boşa geçirilmiş bir
yaşamdan daha yararlı ve şereflidir.”
B.Shaw
“Hayat, büyük davranışlardan bulunulduğu, sabır ve metanet
gösterildiği derecede değer kazanır.” C. Liddon
“Hayat, bisiklete binmek gibidir; pedal çevirdiğiniz sürece
düşmezsiniz.” C. Pepper
“Hayat, ya gözü pek bir macera ya da hiçbir şeydir.” H.
Keller
“Her insanın yaşamı, Allah’ın yazdığı bir peri masalıdır.”
Andersen
“Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denir.” J.
Christian
“Hayat, hızlı akan bir nehir gibidir; altın gibi ışıltıları akar
gider, sonunda bize kalan sadece kumdur.” G. Elliot
“Anacak yok olmak için yaşayanları severim. Çünkü öteye
geçenler onlardır.” Nietzsche
“Gündelik hayat, en etkili kitaptan da öğreticidir.” Goethe
“Hayat bir şiire benzer; bir başı, bir de sonu vardır fakat bir
bütün değildir.” Goethe
“Sefaletle geçen hayata katlanmak zordur; mutlulukla geçen
hayatı elden kaçırmak, korkunçtur. Her ikisi de aynı kapıya
çıkar.” La Bruyere
“Kusursuz bir yaşam yolu seçin; bu seçim hayatınızı
yüceltecektir.” Pisagor
“Hayatta tatlı ile acı daima iç içedir.” L. Tieck
“Biz, istediğimiz gibi değil; imkânını bulduğumuz gibi
yaşarız.” Menander
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“Yaşam şartlarının zorluğu, insanın yükselmesi için şarttır.”
A. Carrel
“Rahat bir hayat sürmek istersen, varken sevinme yokken de
üzülme.” St. Augustin
“Hayat ne bir bayram ne de bir yas günüdür. Hayat iş
günüdür.” H. Nelson
“Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi
yaşanmasındadır.” Montaigne
“Hayat bir rüyadır; uyanınca uyuruz, uyuyunca uyanırız.”
Montaigne
“İnsan, yaşamının büyük çoğunluğunu yapamayacağı şeyleri
istemekle geçirir.” Diterot
“Hayat; felaket, yalnızlık, yüz üstü bırakılmışlık, yoksulluk,
kendine göre kahramanları olan bir savaş alanıdır.” V. Hugo
“Hayat, insana bahşedilmiş değil; ödünç verilmiştir.” P.
Syrus
HIRS
“İnsanların hırsı ve tamahı, mesut olmamalarının tek
sebebidir.” Fenelon
“Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır.” O. Wilde
“Fakir, çok şey ister; hırsı bir insan ise her şeyi ister.” P.
Syrus
“Arzular ve hırslar, aklın sesini duymazlar.” W.
Shakespeare
“Hırs deyip geçme; bu dünyada yapılanlar onun sayesinde
yapılır.” A. France
“Hırsın başladığı yerde, safça duygular sona erer.” H.
Balzac
“Hırs ortadan katlığında, adalete karşı koyacak bir güç
kalmaz.” Goethe
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“Hırs ve mutluluk, birbirlerini hiç görmezler.” B. Franklin
“İnsanlar büyük hırsların peşinden gitmemiş olsalardı;
birçoğu küçük şeylerle başarılı olabilirlerdi.” Longfellow
HOŞGÖRÜ
“Hoşgörü, karşımızdakini kendi istediğimiz gibi değil,
onları kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek
yüceliğidir.” Robinson
“Kamburunun, dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun
sivilcelerini hoş görmelidir.”
Horaitius
“İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük fazilet,
hoşgörüdür.” W. Von Loon
“Başkalarının erdemlerine karşı lütufkar; yanlışlarına karşı
biraz kör olun.” M. Prior
HÜRRİYET - ÖZGÜRLÜK
“Hürriyet verilmez, alınır.” Robespierre
“Hürriyet insanı asil yapar.” J. J. Rousseau
“Başkalarının özgürlüklerini tanımayanlar, özgürlüğe layık
değillerdir.” A. Lincoln
“İnsanlar özgür olarak doğmalarına karşın, her yerde zincire
vurulmuş gibi yaşarlar.”
.
J
.
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“Özgürlük, çok pahalıdır; paradan daha değerli olan kırmızı
kan ile alınır.” J. J. Rousseau
“İnsanların hürriyetleri, kendilerine yapılanlar karşısında
takındığı tavırlarda saklıdır.”
.
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“İnsanlar eskiden sadakate ve itaate bağlanırlardı. Şimdi ise
insanlar hürriyete ve eleştiriye önem veriyorlar.” A. Carrel
“Güç, gücü durdurmazsa, özgürlük de olmaz.” Montesquieu
“Hürriyet, kanunların izin verdiği her şeyi yapma hakkıdır.”
Montesquieu
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“Hürriyete karşı bir güveni kalmayan halklar, hemen
yıkılırlar.” S. Beauvoir
“Özgürlüğün fazlası hayvanlara mahsustur. Dizginleri kısa
tutulduğu zaman atın azgınlığı hemen yatışır.” Sophokles
“Hürriyet, sorumluluk getirir. İnsanların çoğunun
özgürlükten korkmasının nedeni de budur.”

“İnsan özgürlüğü başkasından dinlemez; özgürlüğünü
kazanmasını bilmesi gerekir.” I. Slione
“İnsan özgür olmadan mutlu da olamaz.” Dante
“Kendine yetebilmenin en güzel meyvesi, hürriyettir.”
Epicuros
“En özgür insan dahi efendisiz değildir.” Schiller
“Her kayırma, özgürlüğe yapılmış bir saldırıdır.” Diterot
“Özgürlük, tarihin yok olmayan tek değeridir.” A. Camus
“Özgür olan insan, silahını bırakır.” Alain
“Özgür olmadan kendini özgür farz eden insan, her
zamankinden daha köledir.” Goethe
“Özgürlüğü ve hayatı hak edenler, onu her gün yeniden
kazanmak zorunda olanlardır.”
“Özgürlük sadece bir kişinin hakkı değil, herkesin
hakkıdır.” H. Spencer
Özgürlük, milletlerin sonsuz gençliğidir. M. Foy
Başkaları vermeden sahip olamayacağımız tek şey,
hürriyettir. W. A. White
227

En güzel özgürlük rüyaları, hapishanedeyken görülür.
Schiller
Her şey olma özgürlüğümüz vardır; fakat özgür olmama
özgürlüğümüz yoktur. Sartre
İDEALLER
“İdeal olanda coşku, gerçek olanda ise tutarlılık önemlidir.”
Goethe
“Seneler cildi kırıştırır; fakat idealsizlik ruhu öldürür.” G.
Arthur
“Büyük insanların idealleri, sıradan insanların hevesleri
vardır.” W. Irwing
İLETİŞİM
“İnsanların mantıklarını etkilemek yerine duygularına hitap
ederek, onlarla ilişkilerinizde daha başarılı olursunuz.” P. P.
Parker
İLERLEMEK
“İlerleme arzusu, dehayı beslediği gibi, çekememezlik de
kalbi zehirler.” Voltaire
“Her ilerleme bir cesaret gerektirir ve ancak cesaret
sayesinde kesin bir ilerleme olabilir.”
“Yanında onu eleştiren bir dostu olan insan, daha çabuk
ilerler.” Goethe
“İleri doğru olduktan sonra, her yere gitmeye hazırım.” D.
Livingstone
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“Yozlaşmadan aynı yönde ilerlemeyi arzuluyorsak, çok şey
bilmek zorundayız.” A. Carrel
“Önemli olan şuanda ne olduğumuz değildir, nereye
gittiğimizdir.” A. Lenehan
İNANMAK - İNANÇ
“Gördüğüm her şey beni, görmediğim yaratıcıya inanmaya
mecbur kılıyor.” Emerson
“Bir ağacın taşıdığı elmalar gibi, bizde inanç taşıyoruz.”
Emerson
“İnsanlar, istediklerine inanırlar.” J. Caesar
“Batıl inanç, insan yapımı bir dindir.” J. Tyndall
“İnanç kaybolup da şeref öldüğü an, insan da yok olur.”
Whither
“Güçlü bir inançtan başka hiçbir şey, kuvvetli bir iş
üretemez.” H. Balzac
“Balmumundan inançlara sahip olduğunuz sürece güneşten
uzak durun.” Epictetos
“Hiçbir şeye inanmayan kişi, bir vazodaki köksüz çiçeğe
benzer.” L. Borne
“İnanç, arzuya dönüşen bir aşktır.” W. Channing
“İnançlı olan insanın gücü, yalnızca ilgisi olan doksan
dokuz kişinin gücüne eşittir.” S. Milll
“Bir şeyi başaracağına inandığın zaman, başaramaman
imkânsızdır.” M. Maltz
“İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirebilmek, bir şeye
inandırmaktan daha zordur.”
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“Anlamadığım inanmıyorum, anlamak için inanıyorum.”
Tertullianus
“Her insan, inandığı şeyi yapabilecek kadar gücü kendi
içinde bulur.” Goethe
“İnandığı şeyi yapan kişinin enerjisi asla tükenmez.” Goethe
“Bir şeye hâla inanmakla, yeniden inanmak arasında çok
büyük fark vardır.” W. H. Auden
“İnsanların en çok inandıkları, en az anladıkları şeylerdir.”
Montaigne
“İnanç, görmediğimize inanmaktı. Bunun ödülü ise
inandığımızı görmektir.” St. Augustinus
“İnanılmayacak şeylere inandığını söylemek, yalancılıktır.”
Voltaire
İNSAN VE İNSANLIK
“İnsan, söylediklerinden çok söylemedikleriyle insanlaşır.”
A. Camus
“İnsan, ne ise o olmayı kabullenmeyen tek yaratıktır.” A.
Camus
“Hayat anlayışımızı kurtarmayı arzuluyorsak, önce insanı
kurtarmalıyız.” A. Camus
“İnsan, küçük bir dünyadır.” Demokritos
“Bir insanı avucunuza almanın en iyi yolu, onun kalbini
kazanmaktır.” La Cordaire
“Hiç ses yapmayan insan, tehlikelidir.” La Fontaine
“İnsan, gülümseme be gözyaşı arasında gidip gelen bir
sarkaçtır.” L. Byron
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“Bütün insanlıkla anlaşabilmenin, bir
anlaşmaktan daha kolay olduğu gerçektir.”

tek

insanla

“Her insanda, insanlığın tüm halleri bulunur.” Montaigne
“Düşünce, rüzgâr; bilgi, yelken; insanlık ise bir kayıktır.” R.
Hare
“İnsanlar; kalpleriyle duyarlar, kafalarıyla düşünürler ve
mideleriyle de isterler.”
.
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“Her insan aya benzer, bir yüzü hep karanlıktır.” M. Twain
“İnsan her şeyin hem en kutsalı hem de en kötüsüdür.”
Platon
“İnsan üç çeşittir: Bilgiyi sevenler, şöhreti sevenler ve
parayı sevenler.” Platon
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“İnsan, bir nefesten ve bir gölgeden başka bir şey değildir.”
Epictetos
“İnsan, yalnız başına hayal eder, yalnız başına acı çeker ve
yalnız başına ölür.” F. Amiel
“İnsanlar mutlu olmak için yaşamazlar. Acı çek, öl, fakat
insan ol.” R. Rolland
“Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve insan kadar
alçalamaz.” Hölderlin
“İnsan, mutlaka eğitilmesi gereken tek yaratıktır.” I. Kant
“İnsanlar, sevmek, inanmak ve düşünmek için yaratılmıştır.”
J. J. Rousseau
“En
çok
hoşlandığımız
insanlar,
kendimize
benzettiklerimizdir.” Moliere
“Hiçbir insan tek başına bir ada değildir. Her insan,
anakaranın bir parçasıdır.” J. Done
“İnsan her şeyden vazgeçebilmesine rağmen, insanlardan
vazgeçemez.” L. Borne
“Bozulduğu zaman insandan daha tehlikeli bir yaratık
yoktur.” Sophokles
“Olağanüstü şeyler çoktur fakat hiçbirisi insan kadar
olağanüstü değildir.” Sophokles
“Kötü olan insanlar vardır; hiç iyi tarafları olmasa daha az
tehlikeli olurlardı.”
a
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“Kötü insanlar, dünyaya yayılmış bir avuç iyi insanı
denemeye yararlar.” Voltaire
“Kötü insanlar güvenilebilir, çünkü en azından
değişmezler.” W. Faultner
“İnsanın yurdu kendi içindedir.” Exupery
“İnsanoğlunun en büyük sırlarından biri; özlerini
kaybetmelerine rağmen kaybettiklerini bilmezler.” Exupery
“İnsan içinde yaşadığı dünyayı, onun içinde hapsolmadıkça
anlamıyor.” Exupery
“İnsan için en değerli şey, yine insandır.” Spinoza
“Mükemmel insanların hataları daha çok dikkat çeker.”
Goethe
“İnsanı yücelten iki büyük erdem vardır: Erkekte mertlik;
kadında namus.” Napoleon
İNSANI TANIMA
“İncelendikten sonra, bir püf noktası bulunmayan insan
yoktur.” Moliere
“İnsanlar, kendileriyle iyi geçindikleri müddetçe,
çevresindeki insanlarla iyi geçinirler.”
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“İnsanları tanımayı arzuluyorsan, onların iyi ve kötü
dediklerinin ne olduğuna bak.” Epictetos
İRADE
“Bedenimiz bahçemiz, irademiz ise onun bahçıvanıdır.” W.
Shakespeare
“İradeyi eğitmek için en uygun zaman, gençlik çağıdır.” J.
Locke
“İnsanın en kötü hali, kendini bilmez be yönetemez olduğu
andır.” Montaigne
“İnsanların arasındaki fark; yetenek ve bilgi farkı değil,
irade farkıdır.” Gassion
“Hastalılar, vücut için bir engeldir; fakat irade güçsüz
olmadığı müddetçe, irade için engel teşkil etmez.” Epiktetos
“Hiçbir irade, kendinden daha güçlü bir iradeye karşı
duramaz.” Dante
“Birkaç atsineği, kuvvetli bir atı yolundan çeviremez.”
Beethoven
“Kendinize hâkimiyeti kaybettiğiniz anda, özgürlüğünüzü
de kaybedersiniz.”
.
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“Güçlü insanlara özgü azimli irade, her durum ve şartta yine
bir yolunu bulup geçmesini bilir.” Alain
“İnsanı büyük yapan da küçük yapan da kendi iradesidir.”
Schiller
İSTİŞARE VE DANIŞMA
“Ölmüş danışmanlar, en iyi öğreticilerdir. Çünkü onlar,
sabırla ve saygıyla dinlenirler.”
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“Bir kere kaybolmaktansa iki kere yol sormak iyidir.” E.
Langlois
“Başkalarına danıştığımda öyle olaylar ve konular
öğreniyorum ki, bunları kendi başıma öğrenmem mümkün
değil.” John Lubbock
“Akıllı insana danış; o nefsine hâkim olup ilmiyle meşgul
olduğu için zamanla uyum içindedir.” Socrates
“Düşmanınla bile istişare et ki onun neden düşman olduğu
ortaya çıksın.” Socrates
“Akıllı insana danış; o nefsine hakim olup ilmiyle meşgul
olduğu için zamanla uyum içindedir.” Socrates
“Önemli işlerde, bilgili insanlarla konuşmak ve onlara
danışmak, onların bilgilerine ortak olmaktır.” Emil
Kraepelin
“Eğer çok bildiğini söylüyorsan, şapkanı önüne koy ve ona
danış.” Walter Hunter
“En büyük düşünür ve ilim adamı, kendisinin başkasına
danışmaya ihtiyacı olduğunu söyleyendir.” Harrison
Rhodes
“İşini danışarak titiz ve soğukkanlı bir şekilde yaptığın
zaman, ciddi ve dakik olman gerekir.”
Napoleon
“Danışan kişi, danıştığı için rahatlar, ama danıştığı kişiyi de
düşünceye boğar.” August Wolf
“Danışın ve danıştığınız kişinin görüşlerini kendi
görüşlerinizle birleştirin ki, doğru ortaya çıksın.” Gerald
Massey
İYİ – İYİLİK
236

“Gençliği iyiliğe yönelten, insanlığı iyiliğe yöneltmiş olur.”
Leibniz
“İyi insanlar yemek ve içmek için yaşarlar. Kötü insanlar ise
yaşamak için yerler ve içerler.”
Socrates
“İyi şeyler yapmak için ilk önce iyilere inanmak lazımdır.”
Goethe
“İyilik, insanları birbirine kenetleyen altın bir zincirdir.”
Goethe
“Sadece iyilik yapmak kâfi değildir. İyiliği zarafetle yapmak
gerekir.” Diterot
“Kötülüğe engel olmak da iyiliktir.” H. Balzac
“İyiliği gizleyerek yapanlar, Allah’a inananlardır.” H.
Balzac
“İnsanlar, daima kendilerine göre iyi olanı isterler. Fakat asıl
iyi olanı istemezler.” Diogenes
“Bir iyilik yaptığında o iyiliği hemen unut; bir iyilik
görürsen o iyiliği hiç unutma.” Chillon
“Her türlü kötülüğü yapabilecekken, kötü bir şeyler
yapmamak, asıl iyiliktir.” A. Gide
“Her milletin geleneği türlü türlüdür, fakat iyilik her yerde
aynıdır.” H. Heine
“İyiliğinize inanmalarını istiyorsanız, ondan hiç söz
etmeyin.” B. Pascal
“İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını
kullanmalarını öğretmektir.” Moliere
“İyiliğin ilmine haiz olmayana, diğer bütün ilimler zarar
verir.” Montaigne
“İyiye giden yol çok zorlu görünüyorsa da bulunabilecek bir
yoldur.” Spinoza
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“Zayıflıklarından dolayı iyilik yapanlar, başka durumlarda
kötülük de yaparlar. Senancour
“Daha iyi, iyinin düşmanıdır.” W. Shakespeare
“İnsanların yaptıkları kötülükler, arkalarından yaşar;
iyilikler ise çoğu kez kemikleriyle gömülür.” W.
Shakespeare
“Adi insanlara iyilik yapmak, kovayla denize su taşımaya
benzer.” Cervantes
“İyilik yapabildiği halde bundan kaçan insan, suç işlemiş
demektir.” H. Pastalozzi
“İyilik, asla boşa gitmeyecek bir yatırımdır.” H. D. Thoreau
“İyilik yapma kapasitesi, hayata en derin anlamı ve önemi
veren bir özelliktir.” P.Casals
“Kendine iyiliği dokunmayan kişinin, başkalarına da iyiliği
dokunmaz.” S. Smiles
KADIN
“Dediklerine göre yeryüzünü aramışlar, aramışlar ve bir tek
dilsiz kadın bulamamışlar.”

“Kadınlar, sevmedikleri adama acımazlar.” A. Dumas
“Kadınların gözleri keskin, zekâları uyanık, düşünceleri
şüpheci olur.” Maupassant
“Kadının en tatlısı dahi acıdır.” Nietzsche
“Kadının gözünde gerçek hükümdar, kocasıdır.” L. Byron
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“İyi kadınları yetiştiren iyi kocalardır.” Labiche
“Kadınlar ve değirmenler, sürekli bir şeyler isterler.”
Guazzo
“Aynalar, kendilerine güvenmeyen kadınlar içindir.”
Plautus
“Sıkı bir yönetim, kadınlığın özelliklerinden biridir.” Dante
“Kadınlar, erkeklerden daha çok hikmet sahibidirler; daha
az bilmelerine karşın daha çok anlarlar.” J. Duhamel
“Kadın, kocasının gençliğinde sevgilisi; olgun çağında
arkadaşı; yaşlılıkta ise, hastabakıcısıdır.” F. Bacon
“Çiçek, koku vermesi için; ateş, ısıtması için; kadın da
mutlu etmek için yaratılmıştır.”
G. Gardony
“Kadınlar kadar intikam almaktan haz duyan bir canlı
yoktur.” Juvenal
“Bir kadın, reddedilmenin dışında her şeyi affeder.” A.
Musset
“Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar,
kaçarsanız kovalar.” Chamfort
“Aşk hayatında kadın, ancak yetenekli bir çalgıcının elinde
dile gelen bir lir gibidir. “
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“Kadınlar, güçsüz olana kendilerini bir idol; güçlü olana ise
kendilerini bir eşya gibi sunarlar.” C. Pavese
“Bir kadını, erkeğin küçücük bir ilgisinden daha fazla hiçbir
şey gençleştiremez.”
.
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“Havayı, soluduğunuz gibi; rüzgârı, estiği gibi; kadını da
olduğu gibi kabul edin.” A. Musset
“Şımarık bir kız, mutsuz bir kadın olur.” A. Maurois
“Bir kadının kusurlarını öğrenmek isterseniz, onu bir kız
arkadaşına övün.” B. Franklin
“Dürüst bir kadının güzelliği ateşe benzer; yaklaşmayana
hiçbir zararı olmaz.” Cervantes
“İyi bir kadın seremoni kemanı gibidir; yaşlandıkça değeri
artar.” O. W. Holmes
“Kadın ya sever ya da nefret eder; ikisinin ortası yoktur.” P.
Syrus
“Kadınlar, gül gibidir, bir kere açıldıkları zaman, yaprakları
hemen dökülmeye başlar.”
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KANAAT – KANAATKÂRLIK
“Elinde olanın değerini anla ve memnun ol, insan her şeyde
birinci olamaz.” Ezop
“Kanaatkâr olanlar mutludurlar.” Aristo
“Az olanla mutlu olmak, çok olanla didişmekten daha
iyidir.” B. Franklin
“Eğer sahip olduklarınızı yeterli bulmuyorsanız, dünyaya
sahip olsanız dahi yine de mutsuz olursunuz.” Seneca
“En çok kanaat edenler, Allah’a en yakın olanlardır.”
Socrates
“Kanaatkârlık, diyet gibidir; insan daha fazla yemek ister,
fakat kendine kötülük etmekten korkar.” La Rochefoucauld
“Büyük insan büyüklüğünü, kendisinden küçük insanlara
karşı davranışlarıyla gösterir.”
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“Kime yeteri kadarı az gelirse, ona hiçbir şey yetmez.”
Epikuros
“Çıplak ayaklı olmak, ayaksız olmaktan çok daha iyidir.”
George Herbert
“Hiç bir şey beklemeyenlere ne mutlu! Hiç hayal kırıklığına
uğramazlar.” Alexander Pope
KARAKTER
“Bozuk karakterler, kendilerini fikri hayata veremezler.” A.
Carrel
“Her insanın üç türlü karekteri vardır: Belli ettiği, sahip
olduğu ve sahip olduğunu sandığı.”
Alphonse Karr
“Karakteri sağlam olanlar, yoldan çıkarılamazlar.” W.
Shakespeare
“Karakter şekillendirilmiş iradedir.” Novalis
“Karakter, güçten ve uzun süreli bir alışkanlıktan başka bir
şey değildir.” Plutark
“İnsanın en büyük sermayesi, yüklü bir servet değil;
mükemmel bir karakterdir.” E. Young
“Bir kişinin karakterini anlamak isterseniz; onun okuduğu
ve güldüğü şeylere bakın.”
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“Başarılar bizi ilgilendirmez, önemli olan karakterdir.”
Beethoven
“Karakterinize şöhretinizden daha çok önem verin, çünkü
karakteriniz, aslında ne iseniz odur, oysa şöhretiniz,
başkaları sizi ne sanıyorsa odur.” John Wooden
KARAR – KARARLILIK - KARARSIZLIK
“Kararlılığı olmayanların, yaptığı işleri sonuna kadar
sürdürmelerine imkân yoktur.” Solon
“Sinirliyken karar vermek, fırtınalı havada yelken açmak
gibidir.” Euripides
“Herhangi bir konuda bir karar almak, bir sonuca
ulaşmaktır: fakat bu, bir şey yapma anlamı taşımaz.” F.
Amiel
“Her insan hafızasından şikayet eder, fakat aldıkları
kararlardan şikayet etmez.”
a
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“Küçük kararları, akıl yoluyla; büyük kararları ise, kalp
yoluyla almak lazımdır.” H. J. Brown
“Doğru kararlar, iyi bir deneyim ışığında alınır. İyi bir
deneyim ise, zamanında alınmış kötü kararlarla elde
edilmiştir.” J. Long
“Görünenlere göre bir karara varanlar, ne kadar az şey
gördüklerini bilmeyenlerdir.”
R
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“Bazı kişiler, yalnızca alınan kararlara engel olmada
kararlıdırlar.” B. Francis
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“Düşünürken dikkatli, uygularken ise kararlı olun.” C. Hale
“Bir gencin hata yapmasına engel olursan, onun kendi
kararlarını kendisinin vermesine de engel olmuş olursun.” J.
Erksin
“Bir karara karşı olmak ile kararı verene karşı olmak
arasında fark vardır.” M. S. Trotter
“Zamanından önce alınmış kararların sonu yoktur.” O.
Wilde
“Zamanı çalan en büyük hırsız, kararsızlıktır.” C. Flory
“En büyük hastalık kararsızlıktır.” Descartes
“Kararlılık ve süreklilik, insanın en saygı değer tarafıdır.”
Goethe
“En iyi netice veren davranış ve hareket, üzerinde
kararlılıkla durulan davranıştır.” S. Smiles
“Kararlılık, keskin bir bıçak gibidir; keskin ve düzgün keser.
Kararsızlık ise kör bıçak gibidir; kestiği şeyleri parçalar ve
yırtar.” J. Mc Keithen
KENDİNE GÜVEN
“İnsanın kendine güvenmesi, büyük ilere girişmesinin ilk
şartıdır.” S. Johnson
“Kendinizi tam olarak tanımadan, kendinize eksiksiz bir
güven duymanız imkânsızdır.”
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“Hiç merdiven olmasa dahi, kendi başının üstünde
tırmanmayı öğrenmelisin.” Nietzsche
“Kendine güvenmek; aklın kesin bir inançla ve güvenle,
büyük ve gururlandırıcı işlerde kullanılmasıdır.” Cicero
Kendine güvenmenin yegâne yolu, başarısızlığa sebep
olmayacak ölçüde bir şeye iyi hazırlanmaktır.” L. Thorpe
“Kendinize güveniniz yoksa önünüzdeki bütün yollar
kapanacaktır.” Alain
“Her zaman aklımızın peşinden gidelim, halkın takdiri de
canı isterse arkamızdan gelsin.”
Montaigne
“İnsanın kendine yapabileceği en büyük kötülük, kendine
güvenini kaybetmesidir.”
.
B
e
n
e
d
i
c
i
KENDİNİ TANIMA
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“İnsan kendine ne kadar değer verirse o kadar insandır.”
Rabelais
“Dünyanın en zor işi, insanın kendini tanımasıdır.” Thales
“Dünyayı en iyi bilen, kendini bilendir.” Novalis
“İlk yapılacak iş, kendini tanımaktır.” La Fontaine
“Kendinizi inceleme, kendinizi her zaman ve dürüst biçimde
imtihandan geçirmenizi kapsar.”
“İnsana “kendini bil” nasihatleri, sadece gururunu terk
etmesi için değil, kendi değerini de bilip anlaması içindir.”
Cicero
“Kendimizden ne kadar bihaber olduğumuzu, yazdıklarımızı
yeniden okurken anlarız.”

“Başka insanlara yanancı olduğumuz ölçüde kendimize de
yabancıyız.” Montaigne
KONUŞMAK
“Konuş ki seni görebileyim.” Aristo
“Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi için en kısa ve en
emin yoldur. “La Bruyere
“Az konuşmaktan nadiren, çok konuşmakta ise genellikle
pişman oluruz.” La Bruyere
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“Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır.” Platon
“Söyleyeceğin şeyin doğruluğundan emin olmadıkça ağzını
açma.” Platon
“İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır.” Sterh
“İnsan, dilini dişlerinin ardında korumalıdır.” H. Fielding
“Konuşacağı zamanı bilmeyen, dinleyeceği zamanı da
bilmez.” P. Syrus
“Bizi anlamışlarsa, bu iyi konuştuğumuzun delilidir.”
Moliere
“Konuşma yaparken bir yanlış yapama kadar kimse bizi
dinlemez.” Murphy
“Konuşmak, insanın aklını diliyle kullanma sanatıdır.”
Seneca
“Karşılıklı konuşmalar, düşünceden çok güvene dayanır.”
La Rochefoucauld
“Konuşurken hiçbir şey öğrenilemez.” L. Lohnson
“İnsan ne kadar çok konuşursa o kadar az düşünür.”
Montesquieu
“Dünyada kekemelerden çok konuşmayı, topallardan çok da
yürümeyi seven kişi yoktur.”
“Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmek
gibidir.” Lichtenberg
“İnsanın söyleyecek çok şeyi varken söylememesi,
olgunluğunun başlangıcıdır.” H. Huxley
“İnsanlar sadece bildikleri konular hakkında konuşsalardı;
yeryüzünde sessizlik hüküm sürerdi.” M. Weber
“İnsanların birbirlerine söyleyecek sözleri olmasa da yine de
konuşurlar.” Senancour
MUTLULUK VE MUTSUZLUK
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“En büyük mutluluk, özgür düşünceli olmaktır.” A. France
“Birçok insan, olmaya karar verdikleri kadar mutludur.” A.
Lincoln
“Her mutluluk, acıyla elde edilir.” Manzoni
“Mutlu olduğumuzda kendimizi iyi hissederiz, fakat
kendimizi iyi hissettiğimiz zaman mutlu değilizdir.” O.
Wilde
“Sizden daha az mutlu olan kişiye, mutlu olduğunuzu
söylemeyin.” Pisagor
“Mutluluk, bir macera ya da tecrübe dizisi değildir; bir
tavırdır.” F. Reigler
“Mutluluk, verdiği sanılanı satar.” F. Amiel
“Olgun insan, mutluluğun kaynağının kendi içinde olduğunu
bilir.” Q. Crisp
“Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.” Corneille
“İnsanın elde edebileceği en büyük mutluluk, içinde olduğu
durumdan memnun olmasıdır.”

“Kendini tanıyan, fakat yönetemeyen insan mutsuz olur.”
Alain
“İnsanlar bütün istediklerini elde ettikten sonra mutlu
olamazlar.” Ezop
“İnsanın tek başına mutlu olması, utanılacak bir durumdur.”
A. Camus
“Dünyada herkese yetecek kadar mutluluk yoktur.” S.
Maugham
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“Mutluluğu tatmanın tek yolu, onu paylaşmaktır.” L. Byron
“Mutluluk öyle çok parçadan oluşur ki, birkaç parçası
mutlaka eksiktir.” Bossnet
“İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutlu olmanın bir
parçasıdır.” B. Russell
“Bir yere kadar mutlu olabilmek için, o yere kadar acı
çekmiş olmak gerekir.” E. A. Poe
“İnsanların mutlu olabilmeleri için tutkusuz olmaları
kâfidir.” Voltaire
“Bizi, şartlardan çok, ruhsal yapımız mutlu yapar.” Voltaire
“Mutluluk, elimizde olmamasına rağmen, başkalarına
verebileceğimiz tek şeydir.”

“Başka insanlara mutluluk verebilen kişi, mutludur.” Diterot
“İşini zevkle yapan ve yaptığı işten zevk alan kişi,
mutludur.” Goethe
“Mutluluk; hür topraklarda, hür insanlar arasında, hür olarak
iş yapabilmektir.” Goethe
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“Çoğu zaman insanlar, burunlarının üstünde olduğunu
unuttukları gözlükleri gibi mutluluğu etraflarında ararlar.”
Droz
“İnsanın beklediği mutluluk, tatmakta olduğu mutluluktan
daha güzeldir.” A. Maurois
“Mutlu olduğunuzda, size bu mutluluğu kazandıran
erdemleri sonradan kaybetmeyin.”
“Dişi ağrıyan insanlar, dişleri ağrımayanları; fakir insanlar,
zengin insanları mutlu zannederler.” B. Shaw
“Mutluluğu, isteklerimi elde etmekte değil, onları
sınırlamakta buldum.” S. Mill
“Kendinize mutlu olup olmadığınızı sorduğunuz an
mutluluğunuz kaybolur.” S. Mill
“Parayla satın alınmış mutluluk, daha çok para ile
kaybedilir.” Seneca
“Mutluluk, elde ettiğini sevmektir.” La Fontaine
“Mütevazı, gösterişten uzak, iddialı olmayan bir mutluluk;
mutluluğun en güzel şeklidir.”
La Fontaine
“Mutluluk, çoğunlukla eğlenceden değil, zaferden ibarettir.”
H. Emerson
“Mutluluk, varılacak herhangi bir yer değil, yolculuğun
kendisidir.” B. Williams
“Mutluluğun iki büyük düşmanı, can sıkıntısı ve acıdır.” A.
Schopenhauer
“Mutluluk, elin ulaşabildiği çiçeklerle bir demet yapma
sanatıdır.” B. Goddard
“Dünyaya, mutluluğu aramaya gedik, bulmaya değil.”
Colette
“Mutluluğun her zaman dostları vardır.” Euripides
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“Mutluluk, problemden uzak bir hayat değil, onlarla
mücadele edebilme yeteneğidir.”
H. J. Brown
“Mutlu olmayı engelleyen şeylerden biri de hayattan çok
fazla mutluluk beklemektir”.
“İnsanların en mutsuzu, diğer insanları sefil ederek mutlu
olduğunu zannedendir.” Fenelon
“Mutluluk, karşımıza çıkmasını beklemek değil; karşısına
çıkmayı bilmekle elde edilir.”
“Mutluluk, maddiyatta bağlı sevinçlerden ibaret olsaydı,
otlaklara koşan öküzleri mutlu saymak gerekirdi.”
Heraklites
“Mutlu insanlar, asla mutluluğa doymazlar.” Heredotus
“Bizi mutlu eden şey, bir şeye sahip olmak değil, sahip
olduğumuzun tadına varmaktır.”
“Mutluluk, erdemin ödülü değildir, kendisi bir erdemdir.”
Spinoza
“Mutluluğun, zenginliğe nazaran avantajı şudur; kimse onu
borç olarak istemez.” Brickwork
“Mutluluğu, başkalarının evinde arayanların, kendi
evlerinde mutluluk yoktur.”
MÜCADELE
“Değerli olan hiçbir şey, mücadelesiz kazanılmaz.” H. J.
Brown
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“Bir kez değil, yüzlerce kez de mağlup olsanız mücadele
etmekten vazgeçmeyin.”
.
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“Uçurtmalar, rüzgârın kuvvetiyle yükselmezler; o kuvvete
karşı koydukları için yükselirler.”
“İnsanı mutlu
Schopenhauer

yapan,

mücadele

ve

zaferdir”.

A.

NASİHAT
“En kötü insan dahi bazen en iyi nasihati varabilir.” P.
Bailey
“Bilgili bir insana nasihat etmek gereksizdir. Bilmeyen bir
insana ise yetersiz.” Seneca
“Nasihat verirken cömert olduğumuz kadar hiçbir zaman
cömert değiliz.” La Rochefoucauld
“En cömertçe bağışlanan şey nasihattir.” La Rochefoucauld
“Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.” La
Rochefoucauld
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“Nasihat, nadir olarak iyi karşılanır ve ona asıl muhtaç
olanlar, ondan en az hoşlananlardır.”
Chesterfield
“Sizi övenlerde değil, size nasihat edenlere yaklaşın.” N.
Boileau
“En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.” Malcom X
“Vaaz vereceksiniz, lekesiz olmalıdır.” Jaques Rogge
“İyi bir nasihatle ilgili yapılacak tek şey başkasına
devretmektir. Kendine bir yararı dokunmaz.” O. Wilde
ÖĞRENMEK - ÖĞRETMEK
“Biz, düşmanlarımızdan dahi öğrenebiliriz.” Ovid
“Bir şeye ait her şeyi öğrenin, fakat her şeye dair de bir
şeyler bilin.” H. Van Dyke
“Öğrenme sanatının şartları: İrade, düzen ve zamandır.” M.
Proust
“Bildiğinizi sanmanız, öğrenmemenizin en büyük
düşmanıdır.” C. Bernard
“İnsana hiçbir şey öğretilemez, ancak öğrenmek istediklerini
kendi içinde bulmasına yardım edilebilir.” G. Galilei
“Öğrenme sanatının ilkeleri; iradeli, intizamlı olmak ve
zamanı iyi kullanmaktır.” M. Proust
“Öğrenmenin sonsuzluğu, insanın ne kadar az bildiğinin
göstergesidir.” E. Young
“Birçok şeyi orta düzeyde öğrenmektense, az şeyi tam
öğrenmek daha iyidir.” A. Maurois
“Öğrencisini etkilemeden öğretmeye çalışanlar, soğuk
demiri boş yere döverler.” Horace
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“Aklını kullanan insanlar kendi istediklerini; vasat insanlar
ise başkalarının öğrenmelerini istediklerini öğrenirler.” G.
Moore
“Her alanda sadece sevdiğimiz insandan öğrenebiliriz.”
Goethe
“Lüzumsuz şeyler öğrenenler, lüzumlu şeylere kulak
tıkamışlardır.” E. Burke
“Öğretmek, iki defa öğrenmektir.” J. Joured
“Bir insana her şeyi öğretmeye kalkarsanız, hiçbir şey
öğrenemez.” B. Shaw
“İnsan bu dünyada çok az şey öğrenmelidir ki, sonunda ne
kadar az şey beklediğini anlayabilsin.” J. Swift
“Hiçbir insana rastlamadım ki, ondan öğrenilecek bir şey
olmasın.” A. Vigny
“Yenilikleri denemediğiniz müddetçe, yeni bir şeyler
öğrenemezsiniz.” H. J. Brown
“Öğretmek, yeniden öğrenmek demektir.” H. J. Brown
“Keyif alarak öğrendiğimizi hiçbir zaman unutamayız.” A.
Mercier
“Bir şeyi ezberlemek, öğrenmek anlamına gelmez.”
Montaigne
“Yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, dün gittiğiniz
yollardan gitmeyin.” Burroghs
ÖLÇÜ – ÖLÇÜLÜ OLMAK
“Doğru ve temiz işler her zaman ölçülü ve olgundur. Ölçü
olmayan her yerde kavga ve haksızlık vardır.” Montaigne
“Sevilmek istiyorsanız, sizde ölçüyü sevin.” Emerson
“Haddi aşan şiddet, amacındaki hikmeti kaybeder. Çünkü
yay bile gereğinden fazla gerilirse kırılır.” R. Kipling
“Yumuşak olma ezilirsin; sert olma kırılırsın.” V. Hugo
255

“Aşırıya kaçmayıp, ölçülü kaçırmamak kadar güzel bir şey
yoktur.” J. Locke
ÖNYARGILI OLMAK
“Önyargılı olmak demek, her zaman zayıf olmak demektir.”
S. Johnson
“Bir önyargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur.”
Einstein
“Önyargı ve kibirli olmak, ilmin iki büyük düşmanıdır.” C.
C. Colton
“Merhem iyi etki etsin diye nasıl ki ovarak sürmek lazımsa,
önyargılar için de bir ön söze ihtiyaç vardır.” F. Bacon
ÖZGÜRLÜK
“Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar özgürdür.”
Horatius
SABIR
“Sabrı olmayan insanlar ne kadar da yoksuldurlar.” W.
Shakespeare
“Sabır, bilgeliğin dostudur.” St. Augustinus
“Hayatın büyük kederleri için cesaret, küçük kederleri için
ise sabır gereklidir.” V. Hugo
“Sabır ve zaman, güçten ve öfkeden daha güçlüdür.” La.
Fountaine
“Her fırtınada gemiler terk edilseydi, kimse okyanusu
geçemezdi.” C. F. Kettering
“Kayan kumda sabır göstermenin bir anlamı yoktur.” Runes
“İnsanlarla bir arada yaşamak için gereken asıl vasıta,
sabırdır.” P. Hallermund
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“Sabır sayesinde zaman, değerli sonuçlar doğurur.” S.
Smiles
“Sabırsız insan iki defa bekler.” M. Ginnis
SAĞLIK
“Gücün ve saadetin temeli, sabırdır.” B. Disraeli
“Sevebilen ve çalışabilen insanlar, sağlıklıdır.” S. Freud
“Hastalıklar hissedilmesine rağmen, sağlık hissedilmez.” T.
Fuller
“Eğer insan sağlığına dikkat etmezse, sağlığı onun
hakkından gelecektir.” T. Park
“Milletlerin sağlıkları, servetlerinden daha değerlidir.” W.
Durant
SEVGİ – SEVMEK – SEVİLMEK
“Sevmenin sınırı olmaz.” A. Camus
“Sevmek, insanın kendi kendisini aşmasıdır.” O. Wilde
“Sevgi bir akıştır, biri erkekten diğeri kadından doğan bir
duygu nehridir.” D. H. Lawrence
“Sevmeye başlayınca, eskisinden daha farklı bir insan
olduğumuzu anların.” B. Pascal
“Eğer sevilmek isterseniz, önce sevin ve sevimli olun.” B.
Franklin
“İnsan sadece sevdiği zaman kötülük yapmaz.” A. France
“Sevmekten sonraki en büyük saadet, sevgiyi itiraf
etmektir.” A. Gide
“İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek bir mutluluktur.” P.
Hallermund
“Hayatın en büyük mutluluğu, sevildiğimize inanmış
olmaktır.” V. Hugo
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“Sevgi ne birden ortaya çıkar, ne de birden ortadan
kaybolur.” C. Dickens
“Sevgisine karşılık bekleyen insan, acıdan başka bir şey elde
edemez.” D. M. Craik
“Sevginin ölçüsü, ölçüsüz sevmektir.” Spinoza
“Sevgi, çiçeklerin açmadığı yere uğramaz.” Platon
“Yalnızca akıllı olanlar sevmesini bilirler.” Seneca
“Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.” H. Balzac
“Sevmek ve sevilmek; güneşi her iki taraftan da
hissetmektir.” D. Visconti
“Sevgi sağlığa faydalı, nefret ise zararlıdır.” Descartes
“Sevginin fethetmediği şey yoktur, bizde sevgiye teslim
olalım.” Virgil
“İnsanın gerçekten sevgisinin kalmadığı şeyi tekrar sevmesi
imkânsızdır.” La Rochefoucauld
“İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı
kalırız.” La Rochefoucauld
“Bir şeyi sevmek için, önce onu kaybetmeyi göze almak
gerekir.” G. K. Chesterton
“Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğin şeyi sevmeye çalış.”
P. Corneillie
“Sevinin ve ilginin gücü dünyayı yerinden oynatabilir.” J.
Autry
“Sevmek, birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır.”
Exupery
“Sevgi ne kadar büyük ise kederi de o derecede büyük olur.”
Spinoza
“Sevmek, iki kez yaşamaktır.” G. Sand
“Ölçülebilen sevgi, zavallıdır.” W. Shakespeare
“Amaç, sevgi uğruna ölmek değil; uğruna ölünecek sevgi
bulmaktır.” W. Shakespeare
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“Sevgi, insanları iyileştirir; hem sevenleri hem de
sevilenleri.” Menninger
“Sevilmek için sevmek, insanlara; sevmek için sevmek ise,
meleklere hastır.” La Martine
“Hayat, insanlara kendi tarzınızla sevginizi vermeniz için bir
fırsattır.” B. Siegel
“Birbirini seven iki insan, bir mabetten daha kutsal bir
yerdedir.” W. Phelps
“Sevmek acı çekmektir, ölmektir. Sevmek zevktir fakat
yalnız sevilmenin hiçbir zevkli yanı yoktur.” Aristo
“İnsan, taşkın yüreklerle sevilmek istiyorsa, sünger gibi
olmayı öğrenmelidir.” Nietzsche
“Sevdiğinin kusurlarını hoş görmeyen kişi, sevmiyor
demektir.” Goethe
“Sevmek, inanmak demektir.” Goethe
SIR SAKLAMAK
“Bir sırı sürekli olarak saklamak, insanın ruhunu en fazla
olgunlaştıran şeydir.” H. Balzac
“Üç kişi bir sırı saklayabilirler, eğer diğer ikisi ölmüş ise.”
B. Franklin
“Bazı insanlara göre sır saklamak, söylerken sesini
alçaltmaktan ibarettir.” F. Jones
“Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz.” J. P.
Richter
SORUMLULUK
“Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da
sorumluyuz.” Moliere

259

“Bugünden
kaçarak
yarının
sorumluluğundan
kurtulamazsınız.” A. Lincoln
“Düşen bir çığda, hiçbir kar tanesi kendini sorumlu tutmaz.”
O. Wilde
“Sorumsuz ve haklı olmak, sorumlu ve hatalı olmaktan daha
iyidir.” W. Churcill
“Hiçbir insan, hem sorumluluk hem de ümitsizlik hissine
aynı anda kapılamaz.” Exupery
SUSMAK
“Susmak, doğru sözün anasıdır.” B. Disraeli
“Susmak, kadına anlamlı bir zarafet verir.” Sophokles
“Konuşmak bir ihtiyaç olabilir ancak susmak bir sanattır.”
Goethe
“Kelimelerin söyleyemediği şeyi, bırak da susmakla
söyleyelim.” Goethe
“Sadece susmak, konuşmanın parçalarını birbirinden
ayırmaktır.” T. Mann
“Susmak, sonsuza kadar derin; konuşmak ise zaman kadar
sığı.” T. Carlyle
“Çocuklarınıza dillerini tutmalarını öğretin, konuşmasını
nasıl olsa öğreneceklerdir.”
.
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“Susmak, tahammül edilmesi zor bir cevaptır.” G. K.
Chesterton
“İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en kötüsüdür.” G.
Lorca
“Konuşmanın yeterli olmadığı anlarda, masumiyetin
sessizliği ikna edicidir.” W. Shakespeare
ŞEREF
“Şeref; faziletin, parmağına taktığı altın yüzüktür.” Voltaire
“Ölüm hiçbir şeydir, şerefsiz yaşamak ise her gün ölmektir.”
Napoleon
“Şerefli bir insan düştüğü zaman, ona ilk vuranlar ayak
takımıdır.” Cervantes
“Şeref, uçurumlarla çevrili kumsalsız bir ada gibidir; çıkınca
bir daha içeri girilmez.”

“Önce şeref, sonra hayat.” Schiller
“Ayakta ölmek, diz çökerek yaşamaktan iyidir.” E.
Roosevelt
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“Şeref, erdemin ödülüdür.” Cicero
“Şerefini kaybeden bir insanın kaybedeceği başka şey
yoktur.” Schopenhauer
TECRÜBE
“En iyi hayat kuralları, insanın şahsen tecrübe ettikleridir.”
A. Feurbach
“Tecrübe, bir insanın yaşadıkları değil, yaşadıklarının
bıraktığı izlerdir.” A. Huxley
“Tecrübenin bir değeri varsa; o da bir acı sonunda
kazanılmış olmasındandır.” A. Maurois
“İnsanlar, tecrübeleri ölçüsünde değil, tecrübelerinden
aldıkları dersler ölçüsünde olgundurlar.” B. Shaw
“Tecrübe, hatalarımıza verdiğimiz isimdir.” O. Wilde
“Tecrübelerin en büyük amacı, görev ve sorumluluklarımızı
öğretmektir.” B. Auerbach
“Tecrübeler, en iyi öğretmenlerdir; sadece okul masrafları
biraz çoktur.” T. Carlyle
TEMBELLİK VE ÇALIŞMA
“Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan
bir insana benzer.” Descartes
“İnsanlar, benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı
çalıştığımı bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir şey
olmadığını anlarlardır.” Michelangelo
“İyi çalışmaların çoğu, biraz daha çalışmamaktan dolayı
kaybolur.” Harriman
“Şeytanın zaferi için gereken tek şey, iyi insanların boş
oturmasıdır.” E. Burke
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“Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa
kalkıp kalkmamandır.” V. Lombardi
“İnsanlar kendilerini okumaktan ziyade; çalışmakla
geliştirip yükseltirler.” S. Smiles
“Tembel bir zihin, şeytanın çalışma odasıdır.” S. Smiles
“Çalışarak kendimizi keşfedebiliriz, kendimizi keşfettikçe
de evreni keşfederiz.” Ritsos
“Çalışmak uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay,
yeniden başlaması zor bir alışkanlık.” V. Hugo
“Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.” V. Hugo
“Tembellik, iki çocuğu olan bir annedir; kızının adı, açlık;
oğlunun adı, hırsızlık.” V. Hugo
“Tembellik, bedenin ahmaklığıdır; ahmaklık da, kafanın
tembelliğidir.” J. G. Seume
“Gençliğe üç öğüdüm var: çalışın, çalışın, çalışın.”
Bismark
“Yuvarlanan taş yosun tutmaz.” P. Syrus
“Çalışmak, her şeyi fetheder.” Virgilius
“Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.” Motley
“Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde
bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.” T. Edison
“İnsan çalışmadıkça ne yapacağını kestiremez.” A.
Hamilton
“İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan
çalışma ise vahşiliktir.” Victoria
“Dolaşan köpek açlıktan ölmez.” P. Merimee
“Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün
ilaçlarından iyidir; çalışmak.” D. Carnegie
“Çalışmayana Tanrı yardım etmez.” Sophokles
“İş yapmayan insana tembel denmez. Çünkü tembel; iş
yapmaya zorlandığı zaman elinden bir şeyler gelendir.”
Socrates
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“Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: Can sıkıntısı,
kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.”
“Çalışmak, her şeyi fetheder.” Virgil
“Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir
adamın tembelliğinden iyidir.”
Baltasar Gracian
“Bilginin efendisi olmak istersen, çalışmanın kölesi
olmalısın.” H. Balzac
“Durmak ölmek, taklit etmek ise uşaklıktır; çalışmak ve
yetişmek ise hayat ve özgürlüktür.”
“Çalışan insanın gözyaşı dökmeye vakti yoktur.” L. Byron
“Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.” A.
Maurois
“Çalışmak ve iyilik etmek, Tanrı’nın bize öyle bir ihsanıdır
ki, seven ve bedbaht olan kalplerde aşkın yerini tutar”.
Goethe
“Çalışın, emin olunuz ki emeğinizden daha kıymetli bir şey
elde edersiniz.” E.B. Browning
“Uğraşır çabalarsın bir şey elde demezsin, bir de bakmışsın
ki kısmet ayağına gelmiş.” Ezop
“Kuru pantolon ile balık tutulmaz.” Cervantes
“Ne kadar çok çalışırsan, o kadar çok mutlu olursun.” C.
Dickens
“Vücudun çalışması, zihnin dertlerini hafifletir; yoksulları
mutlu eden de budur.”
La Rochefoucauld
“Ruh, neşesini çalışmak sayesinde kazanır.” B. Shelly
“Tembel insan, daima ‘yapacağım’ der.” Alain
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“Ahlaksızlıkların anası, tembelliktir.” J. J. Rousseau
“Tembellik, dünyadaki en büyük şey olan hayatın israf
edilmesidir.” J. Taylor
TEVAZU
“Büyük insan, büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük
olduğunu bilir.” A. Maurois
“Tevazunun yokluğu demek, anlayışın yokluğu demektir.”
B. Franklin
“İnsan ne kadar yükselir ise gönlü de o kadar alçalmalıdır.”
Diterot
“Gönlünü alçakta, hayalini yüksekte tut. Ancak böyle bir
tevazu ile yükselirsin.” G. Herbert
“Kendini büyük bir kişi sanmayan kişi, aslında sandığında
daha büyüktür.” Goethe
“İnsan, sivrilmekten hoşlansa dahi, kendi derecesindeki
insanlar arasında kaybolmaktan da hoşlanır.” Goethe
“Gereğinden fazla tevazunun da, tıpkı gurur gibi kendine
özgü zararları vardır.”
.
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“Alçakgönüllü kalplerde yaşayan düşünceler, en yüksek
düşüncelerdir.” Montaigne
UMUT VE ÜMİT ETMEK
“Umutlar, uyanık adamın rüyasıdır.” Aristo
“Hayat olan yerde umut da vardır.” Cicero
“Ümit etmek, geleceği yalanlamaktır.” M. Cioran
“Ümidimiz tükendiği zaman hepimiz, arzularımızla
yaşamaya başlarız.” Dante
“Ümit, en mutsuz insanlardan bile ışığını esirgemez.” Victor
von Schetfell
“Ümit inatçıdır, beklemeyi ancak o bilir.” C. Dyan
“Ne bir gemi, ne de hayat, tek umuda bağlanmamalıdır.”
Epiktetos
“Ümit gittiği an da yaşama zevki de gider.” E. Zola
“Hayat dardır, ümit ise geniş.” Goethe
“Ümit, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.” Joseph
Joubert
“Tehlike arttıkça, ümit de artar.” Hölderlin
“Ümit, iyi bir kahvaltı, fakat kötü bir akşam yemeğidir.” F.
Bacon
“Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz, fakat bazılarımız
yıldızlara bakıyor.” O. Wilde
“Umutla yolculuk yapmak, gidilecek yere ulamaktan daha
keyiflidir.” R. Stevenson
“Umudumuz olmadan, umulmayanı bulamayız.” R. Graudy
“Ümit yaşam boyu sürer ve ölümle son bulur.” Theokritos
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“Yaşayanlar için umut her zaman vardır. Umutsuzluk ölüler
içindir.” Theokritos
“Hiç ümit etmemiş olan, ümitsizliğe düşmez.” B. Shaw
“Umudunu kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi
yoktur.” Boise
“Umut, fakirin ekmeğidir.” Thales
YARDIM ETMEK
“Sevmekten sonra gelen dünyanın en güzel davranışı,
yardım etmektir.” V. Suttner
“Kendine yardım etmeyi bilmeyen insana, hiç kimse yardım
etmez.” H. Pastaluzzi
“Başardığınız her ne olursa olsun, size yardım eden biri
mutlaka vardır.” A. Gibbson
“Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar da olmaz.” W.
Scott
“İnsanlar birbirlerine yardım etmeyi bıraktıkları gün,
insanlık yok olur.” W. Scott
“Dostuna da düşmanına da yardım et. Çünkü o zaman
dostuna daha yakın, düşmanınla da dost olursun.” Cledbul
YÖNETİM
“Kendini yönet, bu dünyayı yönetecek gücü bulursun.
Platon
“Devamlı olarak kendini yönetmek, insanın sahip
olabileceği en değerli yeteneklerden biridir.” B. Russell
“Başarılı bir ekibin elleri çok, fakat beyni tektir.” B. Betmel
“Kendini yönetme gücü bulduğunda dünyayı yönetecek
gücü de bulursun.” Platon

267

“Kendi kendimizi yönetmesini öğreten yönetim, en iyisidir.”
Goethe
“Dünyayı yönetenler, yaşayanlardan çok ölülerdir.” J.
Howell
“Güçsüz yönetici, en son konuştuğu kişinin tavsiye ettiği
yöntemi ve yolu seçer.” W. Bennis
“İyi idare; vasat insanlara, nasıl üstün insanlar gibi
çalışabileceklerini göstermektir.”
.
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“Hiç kimse zamanın yıprattığı düşüncelerle, kendi kuşağını
yönetmekte başarılı olamaz.”
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“Şartlar insanları yönetir, insanlar şartları değil.” Heredot

ZAMAN
“Zaman ilerlerken kendine bağlı olan her şeyi de peşinden
sürükler.” A. Gide
“Zaman, gerçekleri bulur.” Seneca
“Zaman her şeyi kolaylaştırır.” Sophokles
“Zaman, hayatın ta kendisidir.” B. Franklin
“Zamanın akıp gittiğini bilenler, acı çekenlerdir.” Dante
“Siz zamanı değil, zaman sizi harcar.” E. Fowner
“Zaman, birçok işi halleder. Hatta bugün dahi içinden
çıkamadığınız sorunları bile çözer.”

“Zaman her şeyi alıp götürür, hatta fikirlerimizi bile.” Virgil
“İnsan zamanın içinde değil, zaman insanın içinde yaşar.”
Bergson
269

“Zamana
verdiğimiz
değer,
başarımızı
veya
başarısızlığımızı belirler.” Malcom X
“Zamanın unutturamayacağı anı, ölümün silemeyeceği acı
yoktur.” Cervantes
“Zaman geçer derler, fakat heyhat zaman durur geçen
biziz.” A. Dobson
“Sıradan bir insan zamanını nasıl harcayacağını düşünür,
akıllı bir insan ise nasıl zaman tasarrufu yapacağını
düşünür.” Schopenhauer
“Zaman, ondan faydalanılabilecek kadar uzundur.” Voltaire
ZENGİNLİK
“Büyük bir servet, büyük bir köleliktir.” Seneca
“Zengin insan, sahip olduklarını yeterli görendir.” Emerson
“Milletlerin zenginliği ipek, pamuk ve altın değil insandır.”
R. Hovey
“Sahip olduğundan daha fazlasını istemeyen insan
zengindir.” Cicero
“Zengin olmayı ısrarla arzularız ve bu sebeple köle haline
geliriz.” Alain
“Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardıklarından daha
çoktur.” F. Bacon
“Dünyanın en zengin kişisi tutumlu olmayı bilen, en fakiri
ise cimri olan kişidir.” Chamfort
“Zenginlik, kullanılacak bir silahtır; fakat asla tapılacak bir
mabut değildir.” C. Coleridge
“Zenginler, ahlak bozukluklarını, yoksullar ise erdemi
keşfederler.” F. Bacon
“Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz
demektir.” J. P. Getty
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“Zenginlik bize ne iyilik eder ne de kötülük; sadece her ikisi
için de gerekli olan malzemeyi verir.” Montaigne
“Zengin olma isteğinden kurtulduğun zaman zengin olmuş
olursun.” Pisagor
“Akıl zenginleri, para zenginlerine acırlar.” V. Hugo
“Servet, cesaretli ve girişken olanların yüzüne güler.” Virgil
“Zengin olmak istersen, sadece para kazanmanın yollarını
değil, tutumlu olmanın yollarını öğren.” B. Franklin
ZORLUKLARLA MÜCADELE
“Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir.” Moliere
“İnsanların en büyük dostları zorluklardır, çünkü insanı
karşılaştığı zorluklar güçlendirir.”
“Acı ve tatlı şeyler, dıştan; zorluklar ise içten, kendi
çabalarımızdan ileri gelir.” Einstein
“Her zorluğun altında bir başarı yatar.” Einstein
“Hayatın nimetlerini değerini anlamamızı sağlayan, hayatın
zahmetleridir.” Goethe
“En büyük zorluklar, bizim onları aramadığımız
yerlerdedir.” Goethe
“Zor olan, zorluğu derinden kavrayabilmektir.” L.
Wittgenstein
“Hayatı sönüklükten kurtaran, hayatın ufak tefek
zorluklarıdır.” S. Maugham
“Yüksek bir dağın tepesine çıkma zorluğundan kaçarsanız,
güzellikleri tam olarak göremezsiniz.” W. Shakespeare
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