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İnsanoğlunun dünyaya geliş macerasıyla başladı 

konuşmak, söz söylemek... İçinde ayrı bir evren 

barındıran insan, bu evrendeki fırtınaları, durulukları, 

parlaklıkları, gölgeleri, çarpışmaları, kırılmaları, 

yansımaları, velhasıl evrende her ne hadise cereyan 

ediyorsa, onun bir sembolünü yüreğinde yaşayarak, 

bunları bir şekilde dış dünyasına aktarmaya çalıştı. 

Böylece güzel sözler çıktı ortaya ve sonra güzel eserler 

yazılmaya başlandı. Milyonlarca, milyarlarca kişi 

konuştu, söz söyledi ve yazdı…. Asırlardan bu yana da 

söylenmeye ve yazılmaya devam edilmekte… 

Her okuduğumuz kitap, ayrı ayrı dünyalara atar 

bizi. Ve böylece anlarız ki, her yazar ya da şair (gerçekte 

her insan) ayrı bir dünyadır. Üzüntüler, sevinçler, 

korkular, aşklar, serzenişler, velhasıl tüm insan duygular, 

kişinin söz söyleme ve sözcük yazma becerisine bağlı 

olarak, bir kıyafet giyerek çıkar insanlığın karşısına… 

Söz sözden, fikir fikirden etkilenir. Geçmişten günümüze 

kadar da böyle süregelmiş; her sözün, her fikrin üzerine 

yapılan eklemelerle, daha orijinal söz ve fikirler hasıl 

olmuş, herkes kendinden bir şeyler katarak, söz ve fikrin 

gelişimine katkıda bulunmuş. 

Sözler ve fikirler, bir kıvama gelince o kadar 

yoğunlaşmış ki, artık sayfalar dolusu eserlerde yer 

almaya başlamış. Biz de, kadim dönemlerden günümüze 

dek bu değerli eserleri sizler için inceleyerek, hayata dair 

önemli yol haritası sunan satırları paylaşmak amacıyla 

sizlere bu  kitabı hazırladık. 
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El elden üstün olduğu gibi, söz de sözden 

üstündür. Gerçekte her söylenen sözden birer ders 

çıkarmak mümkündür; iyi ya da kötü… Bilgelik ve 

hikmet yolcusu da, iyi ya da kötü her olaydan kendine bir 

ders çıkardığı gibi, bu yola baş koymuş eski bilgelerin ve 

günümüzün insanların dahi sözlerini dinleyerek, 

satırlarını okuyarak, hayata dair önemli dersler çıkarı 

kendine…  

Bilgelik ve hikmet yolculuğunuzda, heybenize 

anlamlı satırlardan dersler çıkarmanıza ve böylece bu 

kutsal yolculuktaki ruhsal yakıt ihtiyacınızı en güzel 

şekilde temin ederek, huzurlu ve mutlu bir yaşama doğru 

rotanızı yöneltmenize katkı sağlayacak olan bu eserle 

sizleri baş başa bırakıyoruz. 

 

 

 

 

SAINT-EXUPERY, KALE  
 

Belki de en büyük sevgi, zindanın duvarları 

ardındaki sevgidir. (s.63) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hasret ve özlem arttıkça, sevginin dozu ve şiddeti 

artar. 
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GEORGES PEREC,  UYUYAN ADAM 

 

Sürprizsiz yaşam. Güvenliktesin. Uyuyor, yiyor, 

yürüyor, yaşamayı sürdürüyorsun; tıpkı gamsız bir 

araştırmacının labirentinde unuttuğu bir laboratuar faresi 

gibi; sabah akşam, hiç yanılmadan, hiç duraksamadan 

yemliğin yolunu tutan, önce sola, sonra sağa dönen, 

bulamaç halindeki günlük yem miktarını almak için 

kırmızı kenarlı bir pedala iki defa basan bir laboratuar 

faresi gibi... (s.66) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dış dünyaya kapanmış rutin bir hayat, güvenli 

gibi gözükse de, insanı makineleştirme ve yozlaştırma 

tehlikesini içerir. Başkalarının telkinleriyle, 

iteklemeleriyle dolu, özgün olmayan bir yaşam güvenli 

de olsa, insanın ruhunu zamanla çürütmez mi? 

 

 

 

SABAHATTİN ALİ, KÜRK MANTOLU 

MADONNA 

 

İnsanlar, birbirinin maddi yardımlarına ve 

paralarına değil, sevgilerine ve alâkalarına muhtaçtırlar. 

Bu olmadıktan sonra, aile sahibi olmanın hakiki ismi, 

“birtakım yabancılar beslemek”ti. (s.149) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan insana muhtaçtır. Bu muhtaçlık, maddi 

şeylerden çok sevgi, şefkat, merhamet, empati, ilgi ve 

sevgi kaynaklı olmalıdır. Bu erdemlerden yalıtılmış 

sosyal ilişkiler yavandır, anlamsızdır. Hele ki ailede 

bunlar olmazsa, aile kavramı zedelenmiştir ve böyle bir 

aile, sadece birtakım farklı kişilerin bir arada bulunduğu 

ham bir topluluktan başka bir şey değildir. 

 

 

 

THICH NHAT HANH, FARKINDALIĞIN 

MUCİZESİ 

 

Şimdi, ölmenin nasıl olduğunu bilmeyen birinin 

nasıl yaşandığını bilmesinin zor olduğunu görüyorum; 

zira ölüm yaşamın bir parçası. (s.46) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşamın kıymeti, ancak onun kaybedileceği 

korkusunun, insanın en derin noktalarına kadar nüfuz 

ettiği anda hissedilir. Yaşamın, elinden gideceği 

endişesine kapılmayan insan, kolay kolay onun değerini 

anlayamıyor. 

 

 

 

STEPHEN KING, KARANLIK ÖYKÜLER 
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Marketlerdeki yiyeceklerin nereden geldiğini kim 

biliyordu ki? Tamam, paket içinde olabilirler ama 

paketlenmeden önce kirli ellerle tutmadıklarını, 

sümüklerini saçarak üzerine hapşırmadıklarını veya 

kıçlarını silmediklerini kim garanti edebilir? Midenizi 

bulandırmak istemem ama haksız mıyım? Dünya 

yabancılarla dolu ve çoğu da kötü niyetli. İnanın bana, bu 

konuda tecrübeliyim. (s.222) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünyada iyiler kadar kötüler var. İyi niyetli 

olmak, güven duymak güzeldir ancak kontrol ve emniyeti 

de elden kaçırmamak gerek. Tedbirsiz güven, safdillik 

olur. 

 

 

PEYAMİ SAFA, FATİH-HARBİYE  

 

Ah, insanlar niçin her şeyi anlayamıyorlar? Beş 

dakika, on dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, 

kendilerini karşılarındakinin yerine koysalar, tam onun 

gibi -fakat hiç eksiksiz ve tam- onun gibi duysalar, her 

şey ne kadar yerli yerinde olacak. Hayır! İllâ ki 

zıddiyetler,  öfkeler,  yanlış anlaşmalar, kıskançlıklar, 

inatlar, şüpheler, hâkim olmak arzuları... (s.103) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanlığın kaybettiği en önemli nokta, empati 

kuramamasında yatmaktadır. Bu nedenledir ki birçok 

kişi, hayata, olaylara sadece kendi penceresinden 

bakmakta ve karşıdakini anlamadığı için de krizler 

meydana gelmektedir. Bazen duruma, karşımızdaki 

kişinin penceresinden bakabilme becerisini 

gösterdiğimizde, onun da kendine göre nedenleri 

olduğunu anlayacak ve anlaşmazlıkları en az seviyeye 

düşürmek mümkün olacaktır. 

 

 

 

ROBİN SHARMA, FERRARİSİNİ SATAN 

BİLGE 

 

Herkes tatlı ve derin uykularının kozasına 

çekildiğinde, ormanda uzun yürüyüşler yapabileceğim bir 

arkadaşım yok. Beni derinden etkileyen bir kitabı 

elimden bıraktığımda, düşüncelerimi paylaşabileceğim 

kimsem yok. Muhteşem bir sonbahar gününün ışıkları 

kalbimi ısıtıp içimi sevinçle doldurduğunda ruhumu 

açabileceğim kimse de. (s.173) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan, sosyal bir varlıktır. Yaradılış kodlarında, 

başka insanlarla birlikte yaşama özelliği bulunmaktadır. 

Pek tabi, insan yalnız da yaşayabilir, ancak konuşacağı, 
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dertleşeceği, güleceği, ağlayacağı, paylaşacağı bir insana 

her zaman ihtiyacı vardır. 

 

 

 

GEORGES PEREC,  UYUYAN ADAM 

 

Yaşamını bir saat gibi kuruyorsun, sanki kendini 

kaybetmenin, tamamen dibe vurmanın en iyi yolu, 

kendini gülünç işlere vermek, her şeyi önceden 

kararlaştırmak, hiç bir şeyi rastlantıya bırakmamakmış 

gibi. Yaşamın, tıpkı bir yumurta gibi dışa kapalı, 

pürüzsüz, yuvarlak olsun; hareketlerin her şeyi senin 

adına kararlaştıran, seni sana rağmen koruyan değişmez 

bir düzen tarafından saptansın. (s.84) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Birçok insan, yaşamını kendisi rutinleştiriyor, 

kalıplaştırıyor ve sonra da hayatın anlamsızlığından 

bahsediyor. Kalıpların dışına çıkıp, özgün bir yaşam 

sürebileceği hatırlatılınca da, başka çaresinin olmadığını 

söylüyor. Peki, gerçekte, kendi duvarlarımızı kendimiz 

örüp, yaşamın rutinliğinden ve başkalarından şikâyet 

eden yine biz değil miyiz? 

 

  

 

HERMANN HESSE,  BOZKIR KURDU (DER 

STEPPENWOLF) 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?georges_perec
http://www.alintidir.com/kitap/?uyuyan_adam
http://www.alintidir.com/yazar/?hermann_hesse
http://www.alintidir.com/kitap/?bozkirkurdu_der_steppenwolf_
http://www.alintidir.com/kitap/?bozkirkurdu_der_steppenwolf_
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Düş kırıklığına uğramış, yürüdüm; nereye 

gittiğimi bilmiyordum, ne bir hedef vardı önümde, ne 

uğrunda çaba harcayacağım bir şey, ne de bir ödev... 

İğrençti tadı yaşamın, içimde epeydir biriken tiksintinin 

doruk noktasına ulaştığını duyumsuyordum, yaşam beni 

içinden kusup atmıştı. (s.70) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Şiddetli düş kırıklıkları insanı yaşamdan soğutur, 

hayatın anlamsız olduğu, her şeyin boş olduğu izlenimini 

verir. 

 

 

 

O.HENRY, SON YAPRAK  

 

John yavaş yavaş dairesine doğru yürüdü. Yavaş 

yürüdü; çünkü onun günlük yaşam sözlüğünde “belki” 

diye bir kelime yoktu. İki yıldır evli olan ve apartman 

dairesinde oturan bir adamı sürprizler beklemezdi. John 

Perkins yürürken monoton geçen günün kaçınılmaz 

sonuçlarını mahzun ve ezik bir kötümserlikle önceden 

tahmin ediyordu. (s.55) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayatı monotonlaştıran, gerçekte yine kişinin 

kendisidir. Bu, kendisine hatırlatıldığında ise, öne 

sürecek bahaneleri çoktur. Monotonluktan sıkıldığı halde, 
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kendi tel örgülerini kendi örüp, sonra da şikayet eder 

insan… 

 

 

 

JOHN VERDON, GÖZLERİNİ SIMSIKI 

KAPAT 

 

Hikâyelere çok düşkünüz. Onlara inanma ihtiyacı 

taşıyoruz. Ve ne oluyor biliyor musun? Bu inanma 

ihtiyacı seni bataklığa sürüklüyor. (s.502) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Birçok insan, kendi hazırladığı yaşam 

senaryosuna  o denli inanır ki, bunu yaşadığında elde 

ettiği hüsranlara, ilginçtir ki kendisi bile şaşırır. 

 

 

 

PANAİT ISTRATI, ANGEL DAYI 

 

Bil ki, sıradan şeyler paylaşılıp birlikte 

yaşanabilir. İnsan fazla mutlu olunca yalnız kalır; fazla 

mutsuz olunca da yalnız kalır. Öyledir; küçük çukuru 

herkes seninle beraber atlayabilir; ama uçurumda kimse 

seni takip edemez. (s.126) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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İnsanların çevresi olabilir, dostları olabilir. Bu, 

gereklidir de… Bununla birlikte gerçek mutluluklarda, 

sevinçlerde veya hüzün ya da acılarda insan çoğunlukla 

yalnızdır. 

 

 

 

JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS,  

ŞEKER PORTAKALI (O MEU PE DE LARANJA 

LİMA) 

 

Şimdi acının ne olduğunu gerçekten biliyordum… 

Ayağını bir cam parçasıyla kesmek veya eczanede dikiş 

artırmak değildi bu… Acı, insanın birlikte ölmesi 

gereken şeydi... 

Kollarda, başta en ufak güç bırakmayan, yastıkta kafayı 

bir yandan öbür yana çevirme cesaretini bile yok eden 

şeydi… (s.184) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Birçoğumuzun anlatacak acı hikâyeleri vardır. 

Çektiğimiz acılar, bizim için çok önemlidir ve belki de 

kimse bu acıları çekmemiş ve yaşamamıştır. Ancak 

çevremize baktığımızda, bizim çektiğimiz acıların kat be 

kat fazlasını çekenler ve hatta  nefes alacak derman 

bırakmayan acılar içindeki insanları fark ettiğimizde, 

şükredecek o kadar çok şey buluruz ki… 
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OSCAR WILDE, DORİAN GRAY’IN 

PORTRESİ 

 

Dostlarımı güzel olanların, tanıdıklarımı kişilikli 

olanların, düşmanlarımı da zeki olanların arasından 

seçerim. İnsan düşmanlarını seçerken çok dikkatli olmak 

zorundadır. Benimkiler arasında budala diyebileceğim bir 

tane bile yok.  (s.11) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Evlâ olan, düşman sahibi olmamaktır. Ancak ille 

de bir düşmanınız olacaksa,  cahil olmayan zeki birisi 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 

MİCHAEL ENDE, MOMO 

 

Nasıl gözleriniz görmeye, kulaklarınız duymaya 

yarıyorsa, insan yüreği de zamanı algılamaya yarar. Kör 

bir insan için gök kuşağının renkleri ve sağır bir insan 

için kuş sesleri nasıl boşunaysa, bütün bir yürekle 

algılanamayan zaman da öyle boşuna gider, kaybolur. 

Ama ne yazık ki, düzgün çarpmasını bildiği halde kör ve 

sağır nice yürekler vardır.  

“Ya kalbim bir gün artık çarpmazsa?” diye sordu 

Momo.  
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“O vakit senin için zaman biter, çocuğum.” diye cevap 

verdi Hora Usta. (s.179) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğunlukla geçmişi keşkeleri ve geleceğin 

kuşkularıyla yaşar insan. Bunu yaparken, yaşadığı anı 

kaçırır. Zaman, yaşanılan andır. Onu doyasıya 

yaşayamayan bir yürek, ne kadar atsa da, ruhen ölmüştür. 

 

 

 

CHUCK PALAHNİUK, DÖVÜŞ KULÜBÜ 

 

Hiçbir zaman tamamlanmış olmayayım, ne olur. 

Hiçbir zaman halimden memnun olmayayım. Hiçbir 

zaman kusursuz olmayayım. Kurtar beni, Tyler, kusursuz 

ve tamamlanmış olmaktan. (s.40) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek ve büyük bilgeler bile hiçbir zaman 

“oldum, piştim” diyememiş… Sokrat bile, “bildiğim tek 

şey, hiçbir şey bilmediğimdir” diyerek, olmanın, 

tamamlanmanın, kemâle ermenin bir sonu olmadığını 

anlatmak istemiştir. Olmak, yaşam boyu süren bir 

yolculuktur, hiçbir insan kusursuz değildir. 
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THOMAS BERNHARD, YOK ETME 

 

Ömür boyu iğrenç ve itici bulunan kişiler için 

öldüklerinde birdenbire sanki yaşamları boyunca hiç 

iğrenç ve itici olmamışlar gibi konuşulduğunu sık sık 

gördüm. Bu türden zevksizlikleri her zaman utanç verici 

buldum. Bir insanın ölümü, ondan bir başkasını 

yaratmaz... (s.67) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kel ölür sırma saçlı olur; kör ölür badem gözlü 

olur. Önce değersiz bulunan, beğenilmeyen bir kimse, 

küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca 

birden kıymet kazanır; çok önemli ve iyi gibi görülür. 

 

 

 

KÜÇÜK İSKENDER, CİDDİYE ALINDIĞIM 

KARA PARÇALARI 

 

Bu gece, gökyüzü yeryüzüne düşecek, altında 

durma! Bir süre yalnız, bir süre sırsız kalacak  gezegen... 

(s.62) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanlar her ne kadar diğer insanlarla iç içe 

yaşasalar ve buna gerçekten ihtiyaçları varsa da, zaman 

zaman insan denilen o gizemli dünyanın kendi başına 
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kalması, kendini dinlemesi ve böylece ruhunu tamir 

etmesi ciddi bir ihtiyaçtır.  

 

 

 

 

 

 

GEORGE S. CLASON, BABİL’İN KERVAN 

TACİRİ 

 

Balıkların alışkanlıklarını, yıllar boyunca, 

rüzgârın her değişmesinde ağını nereye atacağını 

öğrenecek kadar gözlemleyen bir balıkçıya şanslı 

diyebilir misiniz? Şans hazır olmadıklarını düşündüğü 

kişiler için zaman harcamayacak kadar gururlu bir 

tanrıçadır. (s.24)| 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Şans, kader, kısmet değimiz şey, biraz da insanın 

kendi emeğinin bir ürünüdür. 

 

 

 

 

AHMET ŞERİF 

İZGÖREN,  AVUCUNUZDAKİ KELEBEK 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?ahmet_serif_izgoren
http://www.alintidir.com/yazar/?ahmet_serif_izgoren
http://www.alintidir.com/kitap/?avucunuzdaki_kelebek
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Davranışlarımız için sosyal onay beklerken koca 

bir hayatı ıskalarız. (s.88) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu çoğunlukla yaptıklarının onaylanmasını 

ister, buna ihtiyaç duyar ve böylelikle zaman kaybeder. 

Gerçekte insan, akıl,vicdan, kalp ve zihin süzgecinden 

geçirip kendi yaptıklarını kendi onaylıyorsa, bu, güzel 

şeyler  yaptığına işarettir. Böylece çaba sarf etmeden, 

zaten başkalarının onayına maruz kalacaktır yaptıkları…. 

 

 

 

AHMET ERHAN,  DENİZ, UNUTMA ADINI! 
 

Nereye baksam, hangi sözü söylesem, bir tufanın 

önsözü gibi oluyor. (s.3) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlunun yüreği zaman gelir, öylesine 

volkanvari bir şekilde kaynar ki, tek bir harekete bile 

gerek kalmadan, söyleyeceği tek bir kelime bile, bu 

taşışı, fırtına ve borayı ateşlemesine yeter. 

 

 

 

İSKENDER PALA,  KİTAB-I AŞK 

http://www.alintidir.com/yazar/?ahmet_erhan
http://www.alintidir.com/kitap/?deniz__unutma_adini_
http://www.alintidir.com/yazar/?iskender_pala
http://www.alintidir.com/kitap/?kitab-i_ask
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Çünkü canına sevgili isteyenle, sevgili için can 

isteyen arasında hayat yolculuğunun ta kendisi gizlidir. 

(s.8) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek aşık, kendi nefsi için herhangi bir sevgili 

arayan değil, sevgili için can taşıyan, onun için kalbi atan 

kişidir. 

 

 

AHMET ÜMİT,  BAB-I ESRAR 

 

Aşk yolculuğu tek kişilik başlar, maşukunu 

bulunca bir müddet iki kişiyle sürer, ama yolun sonunda 

yine tek başımıza kalırız. Bizde başlayan, bizde sona 

erer. (s.309) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek aşk, çokken bir olmak, ikilikten TEK’e 

dönüşmektir. 

 

 

 

PAULO COELHO, ZAHİR  

 

http://www.alintidir.com/yazar/?ahmet_umit
http://www.alintidir.com/kitap/?bab-i_esrar
http://www.alintidir.com/yazar/?paulo_coelho
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Bir gün, içinde sadece haritalar, otel adresleri olan 

ve diğer sayfaları boş bırakılmış bir gezi rehberi 

yazacağım. Bu şekilde insanlar kendi programlarını 

yapmak, lokantaları, anıtları ve hemen her şehirde 

bulunan, fakat bize öğretilen tarihte “görmeniz 

gerekenler” başlığı altında asla söz edilmeyen bütün o 

harika şeyleri kendi başlarına keşfetmek zorunda 

kalacaklar. (s.211) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Şu evrende, güzel ya da çirkin diye tanımlanan 

birçok şey, başkalarının beyinlerinin ürettiği ve bize 

telkin edilen şeylerdir. Gerçekte hayat,  bize telkin edilen 

bu sınırlılıkların çok ötesindeki sonsuz bir hazinedir. 

Keşfetmeye bak! 

 

 

 

NAZIM HİKMET,  HENÜZ VAKİT 

VARKEN GÜLÜM (SEÇME ŞİİRLER) 

 

Seni seviyorum, ama nasıl; kilometrelerle derin, 

kilometrelerle dümdüz, yüzde yüz, yüzde bin beş yüz, 

yüzde hudutsuz kere yüz. (s.26) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek sevgi, çoğunlukla kelimelere bile sığmaz; 

onu, sonsuzluğu tarif eden kelimeler bile anlatamaz… 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?nazim_hikmet
http://www.alintidir.com/kitap/?henuz_vakit_varken_gulum__secme_siirler_
http://www.alintidir.com/kitap/?henuz_vakit_varken_gulum__secme_siirler_
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EMİLE ZOLA,  DREYFUS OLAYI 

 

Gençlik! Babalarının çektiği acıları anımsa. Şimdi 

senin yararlandığın özgürlüğü elde etmek için onların 

kazanmak zorunda kaldıkları korkunç savaşları düşün. 

Bugün kendini bağımsız hissediyorsan, dilediğin gibi 

geziyorsan, düşündüğünü basında açıklayabiliyorsan, bir 

kanı sahibi olabiliyor ve bunu halka duyurabiliyorsan 

unutma ki, ataların bunun için kafalarını ve kanlarını 

vermişlerdir. Sen zorba bir yönetim altında dünyaya 

gelmedin. Her sabah göğsünde bir efendinin çizmesiyle 

uyanmanın ne demek olduğunu bilemezsin. (s.57) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bugünkü rahat ortamı yaşayan gençliğin, bu 

rahatlığı babalarının, dedelerinin birçok acı tecrübesinden 

sonra elde ettiğini unutmaması gerekiyor. Zira huzur, 

barış ve düzen içerisinde doğan bir nesil, bu huzurlu 

ortamı elde etmek için atalarının nasıl da canını, kanını 

feda ettiğini iyi bilmesi, idrak etmesi ve kıymet bilmesi 

gerekiyor. Aksi halde, kıymeti bilinmeyen özgürlük 

duvarları erimeye başlar ve yine başkalarının eline 

geçerek, esareti de beraberinde getirir. 

 

 

 

MOLİÉRE,  CİMRİ 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?emile_zola
http://www.alintidir.com/kitap/?dreyfus_olayi
http://www.alintidir.com/yazar/?moli_re
http://www.alintidir.com/kitap/?cimri
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Anlıyorum ki, insanlara kendini sevdirmek için 

onların huylarını benimser görünmekten, görüşlerini 

paylaşmaktan, kusurlarını göklere çıkarıp her yaptıklarını 

alkışlamaktan iyisi yok. (s.10) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

İnsanoğlu böyledir, egosunu ne kadar 

pohpohlarsan o derece memnun olur. Pohpohlama 

bittiğinde ise senden kötüsü yoktur. 

 

 

 

AHMET ERHAN,  ŞEHİRDE BİR YILKI ATI 

 

İyi ki sen varsın; ekmek arası balık gibi girdin 

hayatıma… (s.58)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bazen öyle insanlar girer ki hayatımıza, bizde 

olan bir boşluğu doldurmak için gelmiştir adeta… 

 

 

 

PEYAMİ SAFA,  MATMAZEL 

NORALİYA’NIN KOLTUĞU  

 

Birdenbire gururu silkindi. İçinin bir köşesinde, 

babasının bir gözü, onun bütün ruh hallerini 

seyrediyordu. Gerçekten seyretseydi, ona belki “deli ol, 

http://www.alintidir.com/yazar/?ahmet_erhan
http://www.alintidir.com/kitap/?sehirde_bir_yilki_ati
http://www.alintidir.com/yazar/?peyami_safa
http://www.alintidir.com/kitap/?matmazel_noraliya_nin_koltugu
http://www.alintidir.com/kitap/?matmazel_noraliya_nin_koltugu
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aşık olma” diyecekti. “Delilik, şüphesiz aptallıktan iyidir. 

Delilik, var olmuş bir zekânın yok oluşudur; aptallık, var 

olmamış bir zekânın olmamaya devam edişidir. Deliliğin 

hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile 

yok.” (s.127)  

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Aşık olan kimsenin artık, mantığından çok kalbi 

konuşmaya başlamıştır. Aşk, zekâ ya da mantık tanımaz. 

O kalpten çıkan, sınır tanımaz yoğun bir duygu 

enerjisidir. 

 

 

HAKAN GÜNDAY,  MALAFA 

 

Takım elbiseli hastabakıcılara tezgâhtar denir. 

(s.112)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hastabakıcı, kendini insanlığın sağlığına adamış 

kimse olsa gerek. Ancak çarpıtılmış ve yozlaşmış sağlık 

sistemlerinde hastabakıcılar da ne yazık ki, insanların 

sağlığı üzerinden kendi ceplerini dolduran tüccarlara 

dönüşürler. 

 

 

 

ELİF ŞAFAK,  AŞK (PEMBE KAPAK) 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?hakan_gunday
http://www.alintidir.com/kitap/?malafa
http://www.alintidir.com/yazar/?elif_safak
http://www.alintidir.com/kitap/?ask__pembe_kapak_
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Beşinci Kural: Aklın kimyası ile aşkın kimyası 

başkadır. Akıl temkinlidir. Korka korka atar adımlarını. 

“Aman sakın kendini” diye tembihler. Hâlbuki aşk öyle 

mi? Onun tek dediği: “Bırak kendini, ko gitsin!” Akıl 

kolay kolay yıkılmaz. Aşk ise kendini yıpratır, harap 

düşer. Hâlbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında 

olur. Ne varsa harap bir kalpte var. (s.95) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk, kalp işidir; akıl, mantık işi değil. Aşık kişi, 

yüreğinin sesiyel hareket eder. Aşk ile mantık çoğunlukla 

beraber yürümez. 

 

 

 

NİKOS KAZANCAKİS,  ZORBA 

 

Selam, insan düşüncesi için aşılması güç 

yükseklik; selam, meleklerin gözüyle bile görülmesi 

olanaksız derinlik. Selam, gelin olmamış gelin. (s.202) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Selam vermek öyle bir büyüdür ki; birçok insanın 

kalbini yumuşatır da, arada dostluk bağlarının oluşmasına 

zemin hazırlar. 

 

 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?nikos_kazancakis
http://www.alintidir.com/kitap/?zorba
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MELİH CEVDET ANDAY,  RAHATI 

KAÇAN AĞAÇ 

 

Sen tane tanesin sevgilim; denizim ben batık 

aşklarla dolu. (s.213) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşık bir derya, maşuk deryada bir incidir. 

 

 

 

OĞUZ ATAY,  TUTUNAMAYANLAR 

 

Aşk sağlığı enstitüsünün bültenine göre, bir yıl 

içinde sadece 12.716 muhallebicide buluşma, 7008 

durakta buluşma (bunun 1825'i gerçekleşmemiş) 1462 

çeşit açık yer gezintisi ve yalnız 612 sinema locası olayı 

tespit edilmiş. Buna gizli aşkları da ekleyin. (Bültende 

Selim'in adına rastlanmadığı için, bunu gizli aşk olayları 

arasında düşünebiliriz.) Gizli aşk sayısının da muhtemel 

hesaplara göre 4600 kadar olduğu tahmin ediliyor. 

Emniyetin tespit ettiğine göre de 126.800 bakıp da iç 

geçirme, 44.000 otobüs ya da dolmuşta hafif temas, 

4.200 de peşinden gidip de vazgeçme, 850 eve kadar 

izleme ve 15.700 uzaktan âşık olma ve sadece (bu sayı 

http://www.alintidir.com/yazar/?melih_cevdet_anday
http://www.alintidir.com/kitap/?rahati_kacan_agac
http://www.alintidir.com/kitap/?rahati_kacan_agac
http://www.alintidir.com/yazar/?oguz_atay
http://www.alintidir.com/kitap/?tutunamayanlar
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kesin) 814 ümitsiz aşk olayı tespit edilmiş. Bu arada park 

bekçileri, 82.000 kadar çifti düdük çalarak, tabanca 

çekerek ve benzeri tehditlerle korkutmuş. (s.451) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk, istatistiklere, hesaplamalara sığamayacak 

kadar yoğun yaşanan bir duygudur. Aşk, kendinden 

geçiş, maşuk’un ruhunda ve  bedeninde can bulmaktır. 

Kendilerini namus bekçileri addedenlerin bile aşka 

ucundan, kenarından tutulmaması mümkün mü? 

 

 

 

VİKTOR ŞKOLOVSKİ-

S.VLADİMİROV,  MAYAKOVSKİ 

 

Kimin hıncıdır dünyayı ikiye bölen? Kimdir 

dumanları yükselten, mezbahaların kızıllığı üstünde? 

Yoksa bir tek güneş yetmiyor mu herkese? Ya da 

üstümüzdeki gök yeterince mavi değil mi? (s.53)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünyada yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olanlara 

fazlasıyla yetecek kadar o kadar nimet vermiştir ki 

Yaratan… Bununla birlikte, insanoğlu bu sonsuz nimetler 

sanki kıtmış gibi birbirini yer durur. Cennet olabilecek 

bir dünyayı cehenneme çevirir… 

 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?viktor_skolovski-s_vladimirov
http://www.alintidir.com/yazar/?viktor_skolovski-s_vladimirov
http://www.alintidir.com/kitap/?mayakovski
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ZÜLFÜ LİVANELİ,  SERANAD 

 

Bu dünyada sana kötülük yapmak isteyen insanlar 

çıkacak karşına; ama unutma ki iyilik yapmak isteyenler 

de çıkacak. Kimi insanın yüreği karanlık, kimininki 

aydınlıktır. Geceyle gündüz gibi! Dünyanın kötülerle 

dolu olduğunu düşünüp küsme, herkesin iyi olduğunu 

düşünüp hayal kırıklığına uğrama! Kendini koru, 

insanlara karşı kendini koru! (s.88)  

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünya, kurulduğundan bu yana, iyi ve kötü hep 

var olmuştur. Kötüleri bu dünyadan silmek bizim 

elimizde değil ve yüksek ihtimalle de imkânsızdır. Bunu 

böyle kabul etmek gerek yaşayabilmek için…  Dünya 

belki cennet değildir ancak, kötülere karşı kendimizi 

koruduğumuzda ve iyilerin kıymetini bildiğimizde, güzel 

bir yaşam bizi niçin beklemesin? 

 

HAKAN GÜNDAY,  KİNYAS VE KAYRA 

 

“Omnes vulnerant ultima necat!” Hepsi yaralar, 

sonuncusu öldürür.. (s.9) 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?zulfu_livaneli
http://www.alintidir.com/kitap/?seranad
http://www.alintidir.com/yazar/?hakan_gunday
http://www.alintidir.com/kitap/?kinyas_ve_kayra
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu gerçekte oldukça dayanıklıdır. Birçok 

acı yaşar da yıkılmaz; ancak bu yaralar insanın yüreğine 

doğruysa, binlerce kez dayanabilen bu yürek, gelebilecek 

en son küçük bir hamle ile parçalanır gider…. 

 

 

 

PEYAMİ SAFA,  DOKUZUNCU HARİCİYE 

KOĞUŞU 

 

Meçhul ümitlere inanmadığım an, beni kurtaracak 

şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Ümit etmek bile az. 

Emin olmak ihtiyacı. Yalancı istikbalin şüpheli vaatlerine 

değil, teminatına ve senedine ihtiyacım var.  Hâlbuki o 

vaat bile etmiyor ve kendine beni nasıl karşılayacağını 

sorduğum vakit, korkunç bir dilsizlikle susuyor. (s.27) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Umut ile belirsizlik arasında kalmak kadar insanı 

yaralayan bir şey var mıdır? Umut ağacını yeşertirsin de, 

etrafına bakındığında gördüğün o korkunç belirsizlik 

sahrası ne de çaresiz bırakır seni… 

 

 

STANİSLAW LEM,  SOLARİS 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?peyami_safa
http://www.alintidir.com/kitap/?dokuzuncu_hariciye_kogusu
http://www.alintidir.com/kitap/?dokuzuncu_hariciye_kogusu
http://www.alintidir.com/yazar/?stanislaw_lem
http://www.alintidir.com/kitap/?solaris
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Yalnızca İnsan’ı arıyoruz biz, başka dünyalara 

gereksinimiz yok. Ayna gerek bize. Başka dünyaları ne 

yapacağımızı da bilmiyoruz. Tek bir dünya, kendi 

dünyamız yetiyor bize. Ama olduğu gibi de kabul 

edemiyoruz onu. (s.85)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğluna muhteşem bir dünya sunulmuş, içi 

sayısız zenginliklerle dolu. Bunun kıymetini bileceğine, 

başka ufuklarda arayışlara girer insan ve kendi kendini 

mutsuz eder. 

 

 

 

WİLLİAM FAULKNER,  SES VE ÖFKE 

(THE SOUND AND THE FURY) 

 

Pencerenin gölgesi perdelerin üstüne vurduğu 

zaman, yedi ile sekiz arası idi, sonra zaman içinde 

yeniden buldum kendimi, saati işitince. Büyükbabamındı 

ve babam bana verdiği zaman; “Quentin, sana bütün 

umutların ve özlemlerin mezarını veriyorum.” demişti; “o 

daha çok insan yaşantılarının saçmalığına varman için 

acıta acıta kullanılmaya elverişlidir, böylece senin kişisel 

ihtiyaçlarını babanın ve onun da babasının ihtiyaçlarını 

karşıladığından daha çok karşılayamayacaktır. Bu saati 

sana zamanı hatırlayasın diye değil, ara sıra onu bir an 

unutasın ve soluğunun hepsini onu elde etmek için 

harcamayasın diye veriyorum. Çünkü şimdiye kadar 

hiçbir savaş kazanılmamıştır.” demişti. Dahası 

http://www.alintidir.com/yazar/?william_faulkner
http://www.alintidir.com/kitap/?ses_ve_ofke_the_sound_and_the_fury_
http://www.alintidir.com/kitap/?ses_ve_ofke_the_sound_and_the_fury_
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savaşılmamıştır bile. Savaş alanı insanların delilikleri ile 

umutsuzluklarını ortaya çıkarır ve zafer felsefecilerle 

budalaların hayalidir. (s.68) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Zaman…. Ne unutulmalı, ne de tümünü elde 

etmek için tüm soluk, uğruna harcanmalı…  Zamana 

kendini bırakmalı bazen kendini ve o anı doyası 

yaşamalı… Geçmiş zaman ve gelecek zaman korku 

endişeleriyle, bugünü kaçırmamalı. Bu savaşta galip olan 

yoktur; öyleyse zamanla barış yapmalı… 

 

 

 

GEORGES PEREC,  UYUYAN ADAM 

 

Pek yaşadın denemez, oysa her şey çoktan 

söylendi, çoktan bitti. Topu topu yirmi beş yaşındasın, 

ama yolun çizilmiş bile. Roller hazır, etiketler de: 

Bebekliğindeki oturaktan, yaşlılığındaki tekerlekli 

sandalyeye varana kadar oturacak tüm yerler orada… 

Durmuş sıralarını bekliyorlar. (s.33) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Doğar doğmaz hazırlanmıştır bizim için 

yaşanmamız istenen hayat. Adımız konulurken bile bize 

sorulmaz. Her şey hazırdır…. Ancak bu hazırlık, bizim 

http://www.alintidir.com/yazar/?georges_perec
http://www.alintidir.com/kitap/?uyuyan_adam
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özgeliğimizden, biricikliğimizden çoğunlukla uzak ve 

ona düşmandır. 

 

 

 

 

 

 

EMRAH SERBES,  SON HAFRİYAT 

BEHZAT Ç. (BİR ANKARA POLİSİYESİ) 

 

Bir nefes kadar yakın ama dokunması imkânsız 

olduğunda, tam giderayak, bir kadının birden bire 

güzelleşivermesi; baş komiser bunun da bir nevi cinayet 

olduğunu anladı. Bahar gittikten sonra şöyle bir çevresine 

göz attı. Aylar sonra ilk defa evi bok götürdüğünün 

ayrımına vardı. (s.109)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu böyledir. Elinin altındayken kıymetini 

bilemedikleri, ondan uzaklaşınca birdenbire 

değerleniverir.  Marifet, sevdiklerin yanındayken, onların 

güzelliklerini görebilmek, değerini bilebilmektedir. 

Yoksa, davulun sesi uzaktan hoş gelse de, o davul artık 

senin değildir. 

 

 

 

LEYLÂ ERBİL,  TUHAF BİR KADIN 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?emrah_serbes
http://www.alintidir.com/kitap/?son_hafriyat_behzat_c__bir_ankara_polisiyesi
http://www.alintidir.com/kitap/?son_hafriyat_behzat_c__bir_ankara_polisiyesi
http://www.alintidir.com/yazar/?leyl__erbil
http://www.alintidir.com/kitap/?tuhaf_bir_kadin


30 

 

Hiç durmadan yaz, yaz, yaz; at bir köşeye, 

arkasını bırakma yazmanın. İşte benim tek sığındığım, 

tek avunduğum şiirlerden de umudum kesildi artık. 

Yaşamanın anlamı ne olacak artık, ölebilirim artık. (s.18) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her insanı hayata tutunduran şeyler farklıdır. 

Kiminin hoşlandığı şeyler onu hayata tutundururken, aynı 

şey başkası için bir eziyet olabilir. Önemli olan 

tutunabilmektir. Anlam kaybedildiğinde, beden yaşar 

ama kalp ölmüştür ve böyle bir hayat, hayat değildir… 

 

 

 

 

CEZMİ ERSÖZ,  ŞİZOFREN AŞKA 

MEKTUP 

 

Ve sonra giderdin... Beni, ay ışığının rutubet 

kokulu duvarlarına vurduğu, tek odalı sessizliğimde, 

aşkımla, deliliğimle, bu hayata hep yabancı ruhumla bir 

başına bırakır, masanın üzerinde senin için bıraktığım o 

tek sigarayı yakar ve giderdin. Hep giderdin... (s.77) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Ayrılık acıdır. Ayrılık, öyle bir imtihandır ki; 

insanın yüreğini liğme liğme eder. Ve şarkıların, şiirlerin 

http://www.alintidir.com/yazar/?cezmi_ersoz
http://www.alintidir.com/kitap/?sizofren_aska_mektup
http://www.alintidir.com/kitap/?sizofren_aska_mektup
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en dokunaklıları da işte bu liğmelerden çıkar. Çünkü 

hazineler, viraneler altındadır çoğunlukla… 

 

 

 

 

NEZİHE MERİÇ,  KORSAN ÇIKMAZI 

 

Odayı, masayı, duvardaki yağlı boya sonbaharı 

görüyorum. Hiçbiri bana duygulanışlar getirmiyor. 

Hepsini oldukları gibi, oldukları yerde görüyorum. Böyle 

anlarda bir düş havasında yaşayamıyorum.  Düşler beni, 

başka odalara, başka masalara götürmüyor. İstediğim bir 

şey yok. İstekli ya da isteksiz değilim. 

Sedirin üzerinde yatıyorum. Hepsi bu. (s.71) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bazen odada yalnız kalmak ve içinde bulunduğun 

ortamı doyası yaşamak, müthiş bir terapidir. Odanızı 

dingin bir ruhla incelediğinizde her gün gördüğünüz 

şeylerden farklı şeyler görmeye başlayacak ve anı 

yaşamın hazzını elde edeceksiniz çoğunlukla… 

 

 

PAULO COELHO,  ON BİR DAKİKA 

 

Maria bir kez daha fark etti ki, aşkı yaratan, 

ötekinin varlığından çok yokluğuydu. (s.17) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

http://www.alintidir.com/yazar/?nezihe_meric
http://www.alintidir.com/kitap/?korsan_cikmazi
http://www.alintidir.com/yazar/?paulo_coelho
http://www.alintidir.com/kitap/?on_bir_dakika


32 

 

 

Aşk, çoğunlukla gücünü ayrılıktan alır. Mesafeler 

uzadıkça, aşkın gücü daha da artar. 

 

 

 

 

YUSUF ATILGAN,  AYLAK ADAM 

 

Çevresine bakındı. Yoktu. Oturma odasını da 

aradı. Orada da yoktu. Bunca lüzumsuz eşya vardı da, 

neden en gereken bir sigara küllüğü yoktu? Kadınlar da 

böyleydi. Dünyada gereğinden çok kadın vardı ama, 

yalnız bir teki yoktu… (s.96) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her gün elimizin altında sandığımız eşya ya da 

kişiler, çoğunlukla onlara gerçekten ihtiyaç 

duyduğumuzda bir yere mi saklanırlar; yer yarılıp da 

içine mi girerler? Bilinmez… 

 

 

KADİR AYDEMİR,  SONSUZ UNUTUŞ 

 

Ayrılığa katlanabilirdim, ama sana aldığım 

çiçekler ne olacaktı? Bunu düşünüyordum. (s.59) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

http://www.alintidir.com/yazar/?yusuf_atilgan
http://www.alintidir.com/kitap/?aylak_adam
http://www.alintidir.com/yazar/?kadir_aydemir
http://www.alintidir.com/kitap/?sonsuz_unutus
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Ayrılık, çoğu zaman mesafelerin uzaklığından 

değil, birlikteliğe anlam katan değerlerin yıkılmasıyla 

acılaşır. 

 

KEMAL SAYAR,  BİRAZ YAĞMUR 

KİMSEYİ İNCİTMEZ 

 

Bir toplumun uygarlık seviyesi, içindeki en zayıf 

üyelerine nasıl davrandığıyla ölçülür. (s.77) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gelişmiş bir toplumda, en alt seviden, en üst 

seviyeye kadar olan tüm bireyler, ayırt edilmeksizin, aynı 

ve kaliteli hizmeti alırlar… 

 

 

 

MURAT AYDIN,  SİNEKLERİN KANADI 

YOKTUR 

 

Eskiden insanlar, kahramanlarına kendilerinden 

bir şey katarlardı. Artık onlara ruhlarını teslim ediyorlar. 

Bunlardan biri de bendim. Ruhum, öteki olarak 

nitelendirilen her şeyindi. Onlarınki de başkalarındaydı. 

Böyle bir hâle gelmiştik işte; ruhlarımızı kendimizden 

soyutlayarak onları boşluğa itivermiştik. Ütopik 

kahramanlaşmamız... (s.138) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?kemal_sayar
http://www.alintidir.com/kitap/?biraz_yamur_kimseyi_incitmez
http://www.alintidir.com/kitap/?biraz_yamur_kimseyi_incitmez
http://www.alintidir.com/yazar/?murat_aydin
http://www.alintidir.com/kitap/?sineklerin_kanadi_yoktur
http://www.alintidir.com/kitap/?sineklerin_kanadi_yoktur
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Her insanın bir kahramanı vardır, bu doğaldır. 

Önemli olan, kendimizi kahramanda kaybetmek değil, 

kendi özgeliğimizden erdemleri katarak, özgün birer 

kahraman olabilmektir. 

 

 

AYFER TUNÇ,  AZİZ BEY HADİSESİ 

 

Onların; kapının, telefonun sık sık çaldığı, sıcak 

ve süslü evlerindeki yalnızlık, kendisinin çürümekte olan 

evindeki yalnızlıktan çok daha acıklıydı. (s.92) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğu zaman, başkalarının imrendiği o renkli 

hayatlar içinde yaşayanlar, birçoğumuzdan daha acı 

durumdadır; birçoğumuzdan yalnız ve mutsuzdur. 

 

 

RAHMİ VİDİNLİOĞLU,  AŞK VE ACI 

 

Sen geldiğinde oyun değişti! Yeniden başladı her 

şey! Öyle mutlu ederdi ki her sözün beni! Bakışlarının 

arkasındaki cenneti gördüm! Ama unuttum; Cennet’in 

varlığına sığınmak için, Cehennem’in varlığını 

kabullenmek gerektiğini! Çok geçmeden Cehennem’i 

duydum dudaklarından çıkan büyülü sözlerde! (s.59) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

http://www.alintidir.com/yazar/?ayfer_tunc
http://www.alintidir.com/kitap/?aziz_bey_hadisesi
http://www.alintidir.com/yazar/?rahmi_vidinlioglu
http://www.alintidir.com/kitap/?ask_ve_aci
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Her şey zıddıyla yer almakta şu evrende. Tatlılık, 

acılıklarla; huzur, kaoslarla, mutluluk, mutsuzlukla 

sınanır durur… 

 

RAHMİ VİDİNLİOĞLU,  AŞK VE ACI 

 

Seni düşündükçe sığmazdı ki avuçlarım ellerime! 

Yasak bir dua gibi yazılmıştı çünkü kutsal adın, boylu 

boyunca günah defterime! (s.51)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk ve acı çoklukla birbirini besler. 

 

 

 

SADIK HİDAYET,  KÖR BAYKUŞ (BÛF-İ 

KÛR) 

 

Böyle durumlarda herkes, güçlü bir alışkanlığa, 

bir tutkuya sığınır: Ayyaş içer, edebiyatçı yazar, yontucu 

taşı yontar, acısını dindirmek için her biri, en kuvvetli 

içgüdüsünden medet umar ve gerçek sanatçı, kendi 

bağlarından şaheserler yaratır. Ama ben, ki zevksiz ve 

biçare biriyim, ben ne yapabilirim? (s.26)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sanatçılar, yazarlar,şairler, bir bakıma içlerinde 

biriktirdikleri duygu yoğunluklarını, acılarını, 

sevinçlerini ve içlerinde kopan fırtınaların bir yansıması 

http://www.alintidir.com/yazar/?rahmi_vidinlioglu
http://www.alintidir.com/kitap/?ask_ve_aci
http://www.alintidir.com/yazar/?sadik_hidayet
http://www.alintidir.com/kitap/?kor_baykus_b_f-i_k_r_
http://www.alintidir.com/kitap/?kor_baykus_b_f-i_k_r_
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olarak eserlerini hayata geçirirler. Düz ve yoğunlaşmayan 

duygulardan sanat eseri çıkmaz. 

 

 

SİBEL ATASOY,  SIRITKAN KIRMIZI AY 

 

Acı ve zevk... Yalnızca Aşk’ta birleşiyor bu kadar 

umarsızca, teklifsizce... “Bir” olmak istiyorlar, Yaradan’a 

öykünürcesine… (s.56) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk, acı çekmektir bir bakıma… Acının içinde 

gizlenmiş bir zevk vardır ama… Bu yüzden kanatlanır ya 

insanoğlu aşka… 

 

 

HENRİ CHARRİERE,  KELEBEK 

 

Bir, iki, üç, dört, beş, dönüş… Bir, iki, üç, dört, 

beş, dönüş: Yürüyorum; durmak, yorulmak bilmeden 

yürüyorum, hırsla yürüyorum, genellikle gevşek olan 

bacaklarım bugün gergin. Başıma gelenlerden sonra, 

sanki bir şey ezmek ister gibiyim. Ayaklarımla neyi 

ezebilirim ki? Altımda betondan başka bir şey yok. 

Hayır, böyle yürümekle pek çok şeyi ezebiliyorum. 

Yönetime hoş görünmek için bu kadar alçalabilen 

doktorun ödlekliğini eziyorum. Başka sınıfın acı ve 

sıkıntılarına kayıtsız kalan bir sınıfın kayıtsızlığını 

eziyorum. ... 

http://www.alintidir.com/yazar/?sibel_atasoy
http://www.alintidir.com/kitap/?siritkan_kirmizi_ay
http://www.alintidir.com/yazar/?henri_charriere
http://www.alintidir.com/kitap/?kelebek
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Belirli bir cinayet işlediği gerekçesiyle bir adam 

hakkında patırtılı yazılar yazan polis muhabirlerinin 

birkaç ay sonra aynı adamın varlığını bile 

unutabilmelerini eziyorum. Suçlayanla kendini savunan 

arasında bir “hitabet oyunu” halini alan ceza 

mahkemeleri usulünü eziyorum.  

... 

Hiçbir örgüt ya da kuruluşun bu yönetim 

sorumluluklarını sorguya çekip çürüme yolunda, iki yılda 

bir, neden mahkûmların yüzde seksenini yok olduğunu 

sormayışını çiğniyorum. İntihar, düşkünlük, devamlı 

açlık, iskorbüt, verem, delilik ve erken bunama 

teşhisleriyle imzalanan resmi ölüm raporlarını 

çiğniyorum. Kim bilir daha neler eziyorum ayaklarımın 

altında? Ama bütün bu olup bitenlerden sonra herhalde 

eskisi gibi yürümüyorum, her adımda bir şeyler 

çiğniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş... Ve saatler... Ağır ağır 

akıp geçerken, yorgunluk sessiz isyanımı bastırıyor. 

(s.282) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünyadaki güçlü haksızlar, öylene kulparla 

haklıların haklarını çiğnerler ki, bir de bunu prosedürlere 

uydururlar. Haksızlığa karşı isyan eder, mazlumların 

yürekleri... Ama bu prosedürler, onların seslerini bastırır 

da, onlar ancak iç dünyalarından doğru haykırır bu 

adaletsizliğe… Ve sonra yorulurlar… 

 

OLASILIKSIZ, ADAM FAWER 
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Bir an için doğanın tüm güçlerinin ve bunu 

oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir 

canlı olduğunu düşünürsek -ve bunun bu verileri 

inceleyebildiğini de düşünürsek- aynı anda evrendeki en 

büyük varlıkları ve en küçük atomları da hesaba katarak 

bir hesap yaparsa, hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek 

de, aynen geçmiş gibi gözlerinin önündedir. (s. 261) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kainattaki, her zerrenin ve kürenin kontrol altında 

olduğu düşüncesi ne muhteşemdir. Bir toz zerresinin bile 

hareketi tesadüfi değildir aslında. Her şey, Evrenin 

Mutlak Sahibi’nin ilim ve kontrolü altındadır. O sahip, 

Allah’tır… 

 

 

OĞUZ ATAY,  TEHLİKELİ OYUNLAR 

 

Aslında hepimiz, başkalarına daha iyi yerler 

açabilmek için katlanmış bir konumda yaşıyoruz. (s.45)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Herkesin emeği, gerçekte bir başkasına yarar ve 

bu sirkülasyon böylece zincirleme şekilde ilerler, gider… 

 

CEMİL KAVUKÇU,  UZAK NOKTALARA 

DOĞRU 
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Yalnızca şu an, sen varken varız. Ve sen, 

ardındaki her şeyi silerek gideceksin. (s.116) 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk böyledir; âşık ile maşuk buluştuğunda evren 

yerindedir. Ayrılıksa, her şeyi bir anda yok eder. 

 

 

SİNAN YAĞMUR,  AŞKIN GÖZYAŞLARI 

TEBRİZLİ ŞEMS 

 

Bir gün Urfa’da bir adam gördüm. Kırbaçlandığı 

halde çıkmıyordu sesi. Kırbaçlandıkça susuyordu. Peşine 

takıldım ve niçin kırbaçlandığını sordum. Bir kadına âşık 

olduğundan bu hale düştüğünü söyledi. “Bu kadar acı 

çektiğin halde neden ses çıkarmadın?” diye sordum. 

“Sevgilim bana bakıyordu…”, dedi. Bunun üzerine 

kendisine: “Ya yüce Allah’ın seni hep gördüğünü 

bilseydin!” dediğimde haykırarak yere düştü. (s.39)  

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğunlukla kulların görüşüne, ne dediğine önem 

veririz de, gizliyi saklıyı bilen,  bize yaşamı veren o Yüce 

Varlığı unuturuz. Halbuki O, bize bizden yakındır ve 
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O’nun memnun olduğu şeyleri yapsa insanlar,  o uhrevi 

aşkın nehrinde yüzecekler; bir bilseler… 

 

 

HIDIR IŞIK,  BOŞLUĞUN KALBİNDEKİ 

AŞK 

 

Ve şu an, bir uçurumun kenarında, kendimi 

önümdeki boşluğa atıp atmamanın o sonsuz düşüncesine 

boş gözlerle ayak uydurmuş gibi ölümcül soluyorum 

zamanı. Çünkü bir aşka yapılacak en büyük 

haksızlıklardan birini yaptın. İşte o yüzden şimdi kırık 

cam parçalarının üzerinde çıplak ayaklarıyla duran bir 

çocuğun kırılganlığıyla bekliyorum 18:15 trenini. 

Yıllarımı bir aşkın yaşama şansına feda etmiş bir 

sevgiliye yapılacak o son ölümcül darbeyi indirdiğinden 

beri kalbim intiharını ifşa ediyor. Artık bu aşkın 

atlasında, gitmenin hüznünü giymekten başka bir 

seçeneğim yok. Trene binince bilincini kaybetmiş bir 

bedenin şuursuzluğunda bir camın kenarında buluyorum 

kendimi. Tren, içime kurşun gibi saplanan o hareket 

düdüğünü çalıyor ve sonra tren ağır ağır hareket etmeye 

başlıyor. Ve ben sanki ölümün o yeniden doğuş iklimine 

girmeye başlıyorum. Bu ayrılık, öncekilerine benzemiyor 

demiştim, gerçektende hiç benzemiyormuş sevgili. Bu 

ayrılık, ölüm tadında dönüşsüz bir ayrılıkmış. 

Kafamı yasladığım camdan şuursuzluğun 

gergefindeki boş bakışlarla dışarıya bakıyorum. Bir 

cam... Bir ayrılık... Ve bir tren…  Adın ki, artık ayrılığın 

öteki yüzüdür sevgili ama yine de suretin “aşk” kalsın bu 

çığlıkta! Bilirim, şimdi uzak kıyılara doğan Güneş’sin; 
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hoşça kal, mutlulukla kal! Aşk da benden sana, yarası 

kan götürmez bir çığlık olsun! (s.78) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Ayrılık, aşkın arkadaşıdır adeta. Ayrılınca harlanır 

bir kez daha aşkın ateşi. Aşık, yüreğini feda etmiştir, 

hediye etmiştir maşukuna. Mesafeler ne kadar uzak olsa 

da, yüreği artık sevgiliyle birlikte gitmiştir… 

 

 

 

 

KEMAL SAYAR,  BİRAZ YAĞMUR 

KİMSEYİ İNCİTMEZ 

 

 

St. Augustine’nin söylediği gibi, “başkalarının 

günahları bizi aziz kılmaz.” Ne ki, pek çok insan 

başkalarının hata ve günahlarını anlatmakla rahatlar; 

sanır ki kendisi o hatalardan münezzehtir ve bu yüzden 

yerdiği kişiye göre daha iyi bir yerde durmaktadır.  (s.45) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sürekli günahtan, namustan bahseden insanlara 

dikkat edin. Birçoğu, başkalarını kötülerken, kendi 

günahlarını perdelemeye çalışıyordur. 
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GEORGE ORWELL,  BİN DOKUZ YÜZ 

SEKSEN DÖRT (NİNETEEN EİGHTY-FOUR) 

 

Her siyasi kuram kendine ne ad takarsa taksın, 

hiyerarşiye ve baskıya dönüş yapmıştır. (s.178) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yüz binleri, hatta milyonları peşinde sürükleyen 

doktrinlerin hepsine bir bakın. Orada muhakkak efendiler 

ve onları taht-ı revanında taşıyan gönüllü köleler vardır. 

 

 

ELİSABETH ROUDİNESCO ,  HER ŞEYE 

VE HERKESE KARŞI LACAN 

 

Aşkta, diyordu, insan kendi kendisini sever, ayna 

boş kalır, sevdiğim kişi orada gördüğümü sandığım kişi 

değildir. (s.69) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğunlukla insanlar, aşka kendilerini ararlar; 

buldukları maşuk, bir bakıma ken di yansımasıdır 

gerçekte… 

 

AHMET ALTAN,  İÇİMİZDE BİR YER 

 

Teninin bir parçası olmuş niceleri uzaklaşıyorlar; 

bir zamanlar adını bile bilmediklerin ise daha sonra en 

mahrem gülüşlerin sahibi oluyorlar. (s.26) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşamın ilginç olan yönlerinden birisi de, çok şey 

paylaştıkların değil, ummadığın anda karşına çıkanların 

mahremlere girişidir. 

 

 

 

FRANÇOİSE SAGAN,  GÜNÜBİRLİK ACI 

(UN CHAGRİN DE PASSAGE) 

 

Mathilde Tournon Sokağı’nda onun çok iyi 

bildiği bir meyhanenin ilerisinde oturuyordu; oysa 

yıllardan beri Mathilde’nin dünyanın bir ucunda 

olduğunu düşünmüştü; ya da en azından ‘başka bir yerde’ 

olduğunu, ‘başka bir yerde’ yaşadığını düşünmüştü. 

Çünkü uzun bir süre, Mathilde’nin onun yakınında ama 

onsuz yaşadığı fikrine katlanamamıştı. Çünkü, -yalnız 

kendisi için geçerli olsa bile- Mathilde’nin ulaşılabilir 

olması ona katlanılmaz geliyordu. (s.88) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Burnunun dibindeki ayrılık; sevdiğinin mekân 

olarak sana çok yakında olması ama ruhen çok uzaklarda 

olması, en büyük acılardandır heyhat! 

 

 

ALPER CANIGÜZ,  OĞULLAR VE 

RENCİDE RUHLAR 
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Eğitim şeyi ne zannediyorsun ki? Okulda insanın 

asıl öğrenmesi istenen, anlatılan dersler değil ders 

anlatılırken susması gerektiğidir. Erzurum’da da bu işin 

kralının yapılacağından emindim. (s.31) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Eğitim denilen şeyin ulvi amacının, kişinin kendi 

olmasını sağlamak olsa gerek. Bununla birlikte mevcut 

eğitim sistemleri ne yazık ki, çocuklara susmayı ve itaat 

ederek robotlaşmayı telkin ediyor. 

 

 

OĞUZ ATAY,  KORKUYU BEKLERKEN 

 

Ağlayacaktım neredeyse; fakat ağlamadım, 

yanımda beni daha fazla duygulandırabilecek kimse 

yoktu çünkü. Yatağımda, tanımadığım bir beton, tuğla, 

kireç yığını yatıyordu. (s.94) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

An gelir insan, dertleşecek bir dost, dayanacak bir 

omuz arar. Bulursa ne alâ! Bulamazsa, kahrını içine akıtır 

da kendi kendini zehirler… 

 

 

ENİS BATUR,  SIR 
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An gelir, bildik, tanıdık, anlamını iyi-kötü 

herkesin bildiğini düşündüğüm kelimelerin aklımı çeldiği 

olur, sözlükleri açar, bir dizi işlem başlatırım: Kelime, bu 

süreçte yeniden aydınlanır ya da bir özelliği nedeniyle 

kararmaya yüz tutar, sınırlarını açar ya da alan içinde 

büzüşmeye koyulur, yan anlamları yayılır ya da geri 

çekilir: Dil şehvetinin yatağıdır sözlükler.  (s.35) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kelimeler öyle bir büyüdür ki, onları deşeledikçe 

anlam üstüne anlam bulur, çıkarırsınız. 

 

 

PEYAMİ SAFA,  BİR TEREDDÜDÜN 

ROMANI 

 

Bir roman ya yazılır, ya yaşanır. Ben sana hemen 

tutkun olduğumu hissettim, fakat yazmak için değil, 

yaşamak için! Ben sana kollarımı uzatıyorum ve sen, 

bana ellerini, dudaklarını uzatacağın yerde, yazmak için 

mürekkepli kalemimi uzatıyorsun. (s.108) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşanılası şeyler, sözde kaldığı sürece kişiye 

büyük acılar verir. 
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SERVET SAYGINOĞLU,  BİR KAFES, KUŞ 

ARAMAYA ÇIKMIŞ 

 

“Yazıya bakmak” ile “manaya bakmak” 

arasındaki fark, “ekrandaki tozu görmek” ile “ekrandaki 

görüntüyü seyretmek” arasındaki fark gibidir. (s.1) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bakmakla görmek arasındaki fark, madde ile 

mana arasındaki fark kadar büyüktür. 

 

 

 

MUZAFFER TAYYİP USLU,  ŞİMDİLİK 

 

Böyledir mektup bekleyenin hali… Denizi görse 

rüyasında, sevinir bir haber var diye… (s.32) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Umut, öylesine bağlar ki insanı hayata; bir 

zerreden bile anlam çıkartır ve hayaline ulaşmak için ona 

kuvvet verir. 

 

 

SADIK HİDAYET,  ÜÇ DAMLA KAN 

 

Şimdiye kadar kimse benimle böyle konuşmadı. 

Herkes aptal ve deli diyor bana. Çünkü dilini 
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anlamıyorlar. Çünkü sen doğaya daha yakınsın ve onun 

dilsiz diline aşinasın. (s.104) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan, gerçek dostuyla ya da aşığıyla dilin, sözün, 

mananın ötesindeki boyutlarda anlaşır. Bu iletişimi, çoğu 

kimse anlayamaz; belki de saçma bulur… Ama onlar 

hallerinden memnundur; mesuttur… 

 

 

PAUL AUSTER,  ŞANS MÜZİĞİ (THE 

MUSİC OF CHANCE ) 

 

Paranın asıl yararı, ona bir şeyleri satın alma 

olanağı vermesi değil, parayı düşünmek zorunda 

bırakmamasıydı. (s.26) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Değerli şeylerden mahrum olmak çoğu insana acı 

verir de ona ulaşmak için çaba sarf eder durur. 

Matlubuna ulaştığında ise onu bir köşeye kor çoğunlukla. 

Belki istifade etmez ondan, ama onun varlığı ve kişiye 

yakın oluşu güç ve güven verir. 

 

 

SABAHATTİN ALİ,  İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN 

( YKY, 2012) 
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Azizim bu ne fedakarlık!.. Ben bir insanda bu 

kadar iyilik bulunabileceğine inanayım mı? Belki başka 

zaman inanırdım... Fakat bugün... Bugün inanmak 

mümkün mü? Bir insan bir insana kötülükten başka ne 

yapabilir? Kimi kandırıyoruz? Bana öyle riyakar gözlerle 

bakmayın! Masum tavırlar beni deli ediyor. Ben de sizin 

gibi masum suratlar almasını bilirdim... Ama bu suratın 

arkasında ne saklı olduğunu da biliyorum. İnsan dedikleri 

mahlukun bütün çirkef taraflarını artık gördüm. Burun 

buruna nefesini koklayarak gördüm. Hiçbir evliya benim 

karşımda maskesini muhafaza edemez. (s.179) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanlara olan güven duygusu kaybedildiğinde, 

karşınıza melek suretli biri çıksa bile ona iltimat edemez 

kişi… Ne acıdır, güven duygusunu kaybetmek ve buna 

vesile olmak… Güven kaybettiren insan, en büyük vebali 

yüklenmemiş midir? 

 

 

CHUCK PALAHNİUK,  GÖSTERİ 

PEYGAMBERİ 

 

Sahip olduğum altı yüz kırk balıktan sonra 

öğrendiğim tek şey, insanın sevdiği her şeyin bir gün 

öleceği oldu. O özel kişiyle karşılaştığın ilk anda, onun 

bir gün ölüp toprağın altına gireceğine emin olabilirsin. 

(s.278) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sevdiklerimiz de bize birer emanettir. Onlara ne 

kadar bağlanırsak bağlanalım, gözden çoğunlukla 

kaçırdığımız şey, tüm canlıların fani olduğudur ve biz 

de… Asıl gönül bağlanacak olan varlık sonsuz olandır. 

Yani bizi Yaratan’dır; gerisi ölümlüdür. Onları yine sev 

ama onu sana Veren’i daha çok sev ve O’na bağlan… 

IRVİN YALOM,  HER GÜN BİRAZ DAHA 

YAKIN 

 

Ben gördüğüm şeyim, diğerlerinin bende gördüğü 

şey değil, kendi gördüğüm şeyim. Çok uzak 

hissediyorum kendimi. Belki bu yüzden sözcüklerle size 

çok yaklaşamıyorum. Çünkü sözcüklerimle kendime çok 

yaklaşamıyorum. (s.91) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanların bildiği kişiler ile, kişinin bildiği kendisi 

arasında çoğunlukla muazzam farklılıklar vardır. “Surete 

aldanma!” diye ne güzel uyarıyor bizi Mevlâna! Sen de, 

dışarıya göründüğün “sen”den çok başka birisin 

aslında… 

 

 

 

KÜRŞAT BAŞAR,  BAŞUCUMDA MÜZİK 
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Bazı şeyler unutulmaz. Yanınızdayken bile 

özlediğiniz, yanınızdayken bile hatırladığınız biri gibi... 

Ve bana öyle gelir ki, bütün o dağınıklığa, bütün o 

bölünmüşlüğe, bütün o hüzne, ayrılışlara, bekleyişlere, 

bütün o yalnızlıklara ve ne yaparsam yapayım 

anlatılması, tanımlanması mümkün olmayan özleme 

rağmen bu, dünyanın en güzel hikayesidir. (s.6) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk böyledir. Sana çektirdiği büyük acıları bile 

zevkle hatırlarsın… 

 

 

GÜNDÜZ VASSAF,  CENNETİN DİBİ 

 

Türümüzün bir özelliği bu. Bir yandan beş para 

etmeyen şeylere dünyanın parasını verir, bir yandan da 

maddi değeri yok diye dünyanın en güzel şeylerinin 

bedava olduğunun farkına varmaz ya da küçümseriz. 

(s.59) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğunlukla insanlar, elinin altındaki paha 

biçilmez değerleri unutup, gereksiz olan birçok şeyin 

peşine düşer, varlıklarını onlar uğruna hebâ ederler. 

 

 

HERMANN HESSE,  ÇARKLAR ARASINDA 
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O da çevresindeki doğayla birlikte yok olmak, 

uykulara dalmak, ölmek istiyor, gençliğinin buna karşı 

çıkmasından ve suskun bir dayatışla hayata sarılıp 

bırakmayışından üzüntü duyuyordu. (s.162) 

 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bazen insan kendini koyverir, yaşam coşkusu 

biter de kendini doğanın uhdesine bırakarak kaybolmak, 

hatta yok olmak ister. Can, yaşadıkça buna müsaade 

etmez, bilinçdışı buna direnir. Çünkü nefes alındığı 

sürece, her zaman bir umut vardır. 

 

 

EMRAH SERBES,  ERKEN KAYBEDENLER 

 

Unutmanın acısı, ayrılığın acısından farklı. 

Ayrılık hüzne yakın, unutmak kasvete... Yani birini er 

geç unutmaya mahkum olduğunu bilmenin kasvetinden 

bahsediyorum. Birini yavaş yavaş unuttuğunun bilincine 

vardığın anların sıkıntısından bahsediyorum. O kişinin 

parça parça silinip alakasız hatıraların arasına 

karışmasından bahsediyorum. Belki de neden 

bahsettiğimi bilmiyorum, sadece üzülüyorum, vasıfsız 

keder. (s76) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Unutmak gerekir bazen… Zor olsa da, acı verse 

de unutmak…Geçiş süreci zordur; unutmaya mahkum 

olduğunu bilmek büyük hüzündür. 

 

 

İSKENDER PALA,  OD 

 

İnsanlar yaradılışları gereği madde ile mana 

dengesinde yaşamak isterlermiş. Madde tükenince geride 

bıraktığı boşluğu mana doldurur; yahut mana yükselince 

madde bedeni terk edip gidermiş. (s.67) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu sadece et ve kemikten ibaret değildir.  

Gerçekte o bir alemdir mana dünyasında. Maddeye ne 

kadar iltifat ederse manası küçülür, manaya ne kadar 

iltifat ederse o derece tekamül eder. 

 

 

HARUKİ MURAKAMİ,  SAHİLDE KAFKA 

 

Sen o rüyanın asıl sahibisin ve o rüyaya sen de 

katıldın. O yüzden yaşadığın rüyada olanlar yüzünden 

sorumluluğu sen almalısın. Nihayetinde bu rüya, senin 

ruhunun karanlıklarından geçip gelerek ortaya çıkmadı 

mı? (s.185)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Rüyalar da dahil, aklımızdan, zihnimizden 

geçenlerin birçoğu kendi düşüncelerimizin bir ürünüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

ALAİN DE BOTTON,  PROUST 

YAŞAMINIZI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR 

 

Bitirip de postalamamaya karar verdiğimiz 

mektuplar, postaladıklarımızdan çok daha ilginç olabilir. 

(s.126) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kendimiz olarak konuştuklarımız, yazdıklarımız, 

inanın ki, çeşitli maskeler takınarak sürdürdüğümüz 

günlük konuşmalarımız ve yazmalarımızdan çok daha 

içtendir ve orijinaldir. 

 

 

PAULO COELHO,  ELİF 

 

Sevmek rehber kitaplarla, yazmak kurslarla 

öğrenilmez. Gidip başka yazarlarla tanış demiyorum, 

farklı yetenekleri olan insanları bulsan yeter. Yazmak, 
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neşe ve coşkuyla yapılan herhangi bir işten hiç farklı 

değildir. (s.86) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İyi yazmak, özgün paragraflar ortaya çıkarmak 

için, sadece eğitim yetmiyor. Dünyayı gezmek, değişik 

insan ve mekanlarla tanışmak, sohbet etmek, incelemek, 

dinlemek, anlamak, zaten içimizdeki yazma cevherini 

ortaya çıkaracaktır. 

 

 

OSCAR WILDE,  DORİAN GRAY'İN 

PORTRESİ 

 

Nedenini bilemiyorum fakat birini çok 

sevdiğimde ismini kimselere söylemem. Söylemek 

sanki... Onun bir parçasını teslim etmek gibi gelir bana. 

(s.9) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hakiki âşık için, maşuk artık öylesine aşığın bir 

parçası haline gelmiştir ki, onun ismini bile ortalıkta 

söylemek, canından bir parça koparmak gibi gelir ona…. 

 

 

OSHO,  BOŞ KAYIK 
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Sevgi eğitim gerektirmez ve dostluk öğrenmen 

gereken bir şey değil. Öğrenilmiş bir dostluk, dostluk 

değil sadece sömürü olur. (s.125) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sadece eğitimle sevgi ve dostluk öğrenilmez. 

Öyle olsaydı, siber suçlular, katil doktorlar, yalancı 

avukatlar, savaş için bomba üreten profesörler olmazdı. 

 

 

CHARLES BUKOWSKİ,  FACTOTUM 

 

Yalnızlıkla beslenen biriydim; yalnızlığımı 

alırsanız yemeğimi ve suyumu almış kadar olursunuz. 

Yalnız kalamadığım her gün, gücümden bir şeyler alıp 

götürür. (s.32) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan, zaman zaman yalnız kalmaya muhtaçtır; 

ekmek, su gibi bir ihtiyaçtır bu… Yalnız kaldığında 

ruhunu onarır insan…. 

 

 

ALAİN DE BOTTON,  PROUST 

YAŞAMINIZI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR 

 

Her şey güzel giderken bazı şeyleri görmezden 

gelmemiz normal belki de. Eğer bir araba gayet iyi 

çalışıyorsa, onun o karmaşık işleyişini öğrenmemize ne 
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gerek var? Sevilen kişi sadakat gösteriyorsa, neden insan 

ihanetinin dinamikleri üzerinde duralım? Toplumda hep 

saygı görüyorsak, toplumsal yaşantının insanı nasıl 

aşağılayabileceğini incelememize ne sebep olabilir? 

Ancak kederin içine battığımız zaman, Proust’un yaptığı 

gibi, kabul edilmesi zor hakikatlerle yüz yüze gelir, 

başımızı yorganın altına gömüp, sonbahar rüzgarında 

dökülen yapraklar gibi ağlarız. (s.70) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her şey yolunda giderken, çoğunlukla önlemini 

almaz insan… Yolunda giden şeylere neden olan şeylerin 

dengesini sağlamayı aklından geçirmez. İşte kırılma 

noktası, bu dengenin bozulduğu andır ve bilyalar 

dağıldığında toplamak güç gelir insana; hayata küser, 

“niye böyle oldu” der. Oysa ki dengeyi sağlamak için her 

an bir çaba gerekir. 

 

ECE TEMELKURAN,  DÜĞÜMLERE 

ÜFLEYEN KADINLAR 

 

Başka kadınların çaresizliklerine öfkelenen 

kadınlar muhakkak kendi çaresizliklerine öfkeleniyordur. 

(s.76) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Başkalarının felaketlerine üzüldüğümüzde, 

çoğunlukla kendi felaketlerimize üzülmemize olan bir 

yansımadır bu… 
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TEZER ÖZLÜ,  KALANLAR 

 

Öyle anılar var ki gerçek mi yoksa düşünülmüş 

mü olduklarını bilemiyorum. (s.34) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu, yaşam yolculuğunda öylesine kısa ve 

mutlu anlar yaşar ki bazen, daha sonra  bunun düş mü 

gerçek mi olduğuna bir türlü karar veremez de, o mutlu 

anları hayal eder durur. 

 

 

AGATHA CHRISTIE,  ÖLÜMÜN TAM 

ZAMANI (THE MYSTERIOUS MR. OUIN) 

 

“Pek çok ortak yanımız var. Ve birbirimizi de çok 

iyi tanıyoruz. Aslında bu çok uzun süre önce başladı. 

Böyle olunca insan kendini güvende hissediyor. Öyle 

değil mi?” 

Bay Sattertwaite, “Bu kesin.” diye cevap verdi. “Ama 

deneyimlerimin sonucu insanın bir başkasını iyice 

tanımasının imkânsız olduğunu da öğrendim.” (s.79) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her insan bir gizemdir, bir sırdır. Sakın ola ki, bir 

insanı çok iyi tanıdığına kani olma. Çünkü insanın 

içerisinde öyle melekler ve şeytanlar vardır ki, onlardan 

biri harekete geçtiğinde, neler yaptığına hayret eder, onun 
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hiç de tanıdığınız kişi olmadığına kanaat getirirsiniz. 

Dikkat: İnsan eşittir muamma… 

 

 

ŞİRAZLI SADİ,  BOSTAN 

 

Mutluluk cennetine, mutsuzluk cehenneminden 

geçilmeden ulaşılmaz. (s.135) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her nimetin bir külfeti var. Üzülerek de olsa 

bilinir ki, maalesef bu dünyadaki mutluluk, birçok 

mutsuzluk cehenneminden geçmeyi başarabilenlere nasip 

oluyor. 

 

 

IRVİN YALOM,  BUGÜNÜ YAŞAMA 

ARZUSU 

 

Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında 

olduğumuz ölüme doğru çeker... Nihai olarak zafer 

ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten 

bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla 

yalnızca kısa süre için oynar. Bununla birlikte, 

hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi 

ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından 

emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun 

köpüğü üflememiz gibi. (s.7) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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İnsanoğlu, doğmakla birlikte ölüme aday 

olduğunu bilir de, ölüm geldiğinde şaşırır durur. 

 

STEPHEN KING,  KARANLIK ÖYKÜLER 

 

Hayatınızda bu tür çatlaklar meydana geldiğinde 

bir an önce çaresine bakmanız gerekir; aksi halde çatlak 

büyük bir yarığa dönüşür ve siz de dahil olmak üzere her 

şeyi yutar. (s.306) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşamda yolunda gitmeyen bazı şeyler 

başladığında, onları oluşturan nedenleri bulmak, yanlış 

giden şeylere karşı çare üretmek ve bunları düzeltmeye 

çalışmak gerekir. Aksi halde yanlışlar, yanlışları 

besleyecek ve bir gün hayatımızı alt üst edecektir. 

 

 

 

ELİF ŞAFAK, ARAF 

 

Birinin korkulardan, evhamlardan bahsettiğini 

dinlemen, onu esnerken seyretmeye benzer. Daha 

onunkiler bitmeden bir bakarsın sen kendininkileri 

saymaya başlamışsın. (s111) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 



60 

 

 

Sevinç kadar, kederler de bulaşıcıdır. Hangi 

taraftan kişilerle birlikte olduğuna dikkat et! 

 

 

GEORGE ORWELL,  BİN DOKUZ YÜZ 

SEKSEN DÖRT (NİNETEEN EİGHTY-FOUR) 

 

Bilmek ve bilmemek, gerçeği görmenize karşın 

özenle hazırlanmış yalanları söylemek, birbirine karşıt iki 

kavrama birbiriyle çeliştiğini bile bile inanmak, ahlâka 

bağlılığı ileri sürerken onu yadsımak, demokrasinin 

olanaksız olduğuna inanarak Parti’yi demokrasinin 

koruyucusu görmek, herhangi bir şeyi gerektiğinde 

unutmak ve gerektiğinde yeniden anımsamak. (s.38) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğu insanın yaptığı şey değil midir bu? 

İnandığını ileri sürdüğü ülkülere iç dünyasında 

inanmadan, bunları benimsemeden, sadece sloganlar 

savurarak bir şeyler yaptığını ispata çalışmak. Bu kadar 

çok mutsuzluk ve başarısızlıkların var olmasının sebebi 

belki de bu… 

 

 

MUSTAFA ULUSOY,  GİDERKEN BANA 

BİR ŞEYLER SÖYLE 

 

Boş boş konuşmaktan, sürekli sorunlarımızdan 

söz etmekten, insanların dedikodusunu yapmaktan 
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sıkılıyorum. Hayatın anlamı, varlığımız, sonsuzluk 

üzerine konuşacak kimseyi bulamıyorum. Bu yüzden 

topluluklara karışmaktan kaçınıyorum. Çağırıldığım 

birçok yere gitmek istemememin sebebi bu. (s.86) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çok okuyan, düşünen, tefekkür eden insan, kuru 

kalabalıkların dedikodu mahallerinde kalmaktan sıkılırlar 

ve onca cahil kalabalık içerisinde kendilerini yalnız 

hissederler. 
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AHMET ALTAN,  KRİSTAL DENİZALTI 

 

Yalnızım. Kendimi yalnız hissediyorum ki, bu 

yalnızlıktan da kötü. (s.158) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kendini yalnız hissetmek… Kalabalıklar 

içerisinde bile olur bazen bu… Ve “yalnız hissetmek” 

yalnızlıktan daha çok acı verir insana… 

 

SABAHATTİN ALİ,  İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN 

(YKY, 2012) 

 

Üç buçuk günlük ömrümüzü kendimize zehir 

etmemek için, ne mazideki hayatımıza ve kaçırdığımız 

fırsatlara, ne de istikbalin olmayacak hülyalarına kulak 

asmayarak bugünümüze hapsolup yaşamalıyız. Her 

hadisenin insanı eğlendirecek bir tarafı vardır... (s.76) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşam, o denli kısadır ki, geçmişin keşkeleri ile 

geleceğin kuşkularıyla dertlenerek bugünümüzü 

kaçırmamalı, onu en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. 

Günlük olaylardan da kendimizi mutlu edebilecek şeyler 

çıkarabiliriz… 

 

ÖMER ÇOBAN,  AŞK YALNIZLIK MIDIR? 
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Gitmek duygusu benliği sarmışsa, düşünceyi 

tarumar etmişse, hisleri alınganlaştırıyorsa kalmak, bir 

uçurumun kenarında olmakla eşdeğerdir. Çıldırmak 

üzeresindir, hatta çıldırmanın eşiğinde gelip 

gidiyorsundur, biriken dünlerin gelinen yarınlarında. 

(s.428) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçekten gitmeye karar vermek, ruhun buna 

kilitlenmesi anlamına gelmektedir. Ruhunuz yolculuğa 

çıkmaya karar vermişse eğer, bedeninizin yerinde 

kalması bir anlam ifade etmez. Ne kadar yerinde 

durmaya çalışsanız da, ruhunuz bedeninizi harekete 

geçirecek, ayaklarınızı yürütecek, kanatlarınızı 

açtıracaktır. 

 

 

AMİN MAALOUF,  DOĞUDAN UZAKTA 

 

İnsanın kendi iç hesaplaşmalarıyla tamamen baş 

başa kalmak istediği anlar vardır ve o noktada en küçük 

bir dış müdahale bile saldırı gibi algılanır. (s.288) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan, üzüntülü ya da coşkulu fark etmez; belli 

zamanlarda yalnız kalarak kendini dinlemeyi tercih eder. 

Böyle durumlarda birinin tesellisi ya da kişiyle hasbıhale 

teşebbüsü bile insanı oldukça rahatsız eder. Çünkü ruh 

kendini tamir etmektedir o anda… 
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CEZMİ ERSÖZ,  HAYALLERİNİ YAK EVİ 

ISIT 

 

Hayalleri azalınca insan daha çabuk yaşlanır... 

(s.54)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsana yaşama umudu aşılayan hayalleridir. Onlar 

da çalındığında yaşam, anlam ve coşkusunu 

kaybedecektir. 

 

 

AHMET ÜMİT,  AŞK KÖPEKLİKTİR 

 

Aşk bir tutku. Nedensiz bir tutku. Çoğu zaman da 

kötü bir tutku. Birinin tümüyle sana ait olmasını 

istiyorsun ya da senin birine ait olmanı. Bu sadistçe bir 

duygu ya da mazoşistçe... Üstelik bunu delice, sabırsızca 

istiyorsun, hem de geçici olduğunu bile bile... (s.237) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk kanatları bir kez açıldı mı,  ne akıl kalır, ne 

mantık…  

 

 

GOETHE,  FAUST 
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Adımlarını hızlandıran şey, gizliliği öğrenme 

isteğidir. (s.9) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İstek varsa eğer, bir şeyler yapmak için coşkunuz 

ve azminiz vardır. 

 

 

HASAN ALİ TOPTAŞ,  GÖLGESİZLER 

 

Yürüyorum dediği, durmanın ta kendisiymiş. Düş 

gibi bir şey yani... Koşarsın koşarsın da varmazsın hani; 

içindeki umut, varamadığın kadar büyür. Sen bakarsın 

ışıltıyla. İleriye uzanırsın (uzanmak istiyorsun), 

uzandıkça da kolların uzar babam uzar... Gene de 

boşluğu avuçlarsın hep; düşünü düş yapan boşluğu... 

(s.56) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayal edilip varılmak isteneler yolculuğu 

çoğunlukla uzundur. Tam eriştim dediğiniz anda, bir de 

bakarsınız ki, bir arpa boyu yol almışsınız ve matlubunuz 

bir ufuk çizgisi kadar daha sizden uzaklaşmıştır. 

Adanmadıkça hedefinize ulaşamazsınız… 
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TOLSTOY,  İNSAN NE İLE YAŞAR? 

 

Melek, 

Şunu öğrendim ki, insan kendi çabasıyla değil, 

sevgiyle yaşar. Ne çocuklarının yaşamak için neye 

ihtiyacı olduğunun bilgisi anneye verilmiştir, ne zengin 

adam kendisinin gerçekte neye ihtiyaç duyacağını 

bilebildi, ne de hiç kimse akşam olmadan önce giymek 

için bir çift çizmeye mi, yoksa cenazesi için bir çift 

terliğe mi ihtiyacı olacağını bilebilir. 

İnsanken hayatta kalmamı sağlayan şey kendi çabam 

değil, yoldan geçen bir adamın yüreğinde var olan 

sevgiydi, onun ve karısının bana acıyıp şefkat 

göstermeleriydi. Öksüzler hayatta kaldılar, çünkü onlara 

acıyan ve şefkat gösteren yabancı kadının yüreğinde 

sevgi vardı. Aynı şekilde bütün insanlar kendi başlarına 

nasıl mutlu olabileceklerine kafa yormakla değil, sırf 

insanın özünde var olan sevgi sayesinde hayatta kalırlar. 

(s.43) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sevgi, formel eğitimle öğrenilecek bir şey 

değildir. O, kişinin yüreğinden gelir. Anneler, şefkatlerini 

okuldan öğrenmezler; sevgi, Allah tarafından insanın 

yüreğine konmuş bir cevherdir.  

 

STEPHEN KING,  KARANLIK ÖYKÜLER 

 

Bazen hikâyeler anlatılmak için öyle yüksek sesle 

bağırırlar ki sırf onları susturmak için yazarsınız. (s.72) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Duygular öylesine yoğunlaşır ki bazen, gürül 

gürül bir volkan haline gelir. İstediğiniz kadar onları 

bastırın, bir şekilde kendini dışa vuracaklardır zamanı 

geldiğinde…. Yürek sesini susturmak imkânsızdır. Her 

ne kadar siz buna çabalasanız bile… En kötü ihtimalle bir 

şeyler yazacaksınız onları susturmak için. Gerçekte bu 

susturmaya yöneliş, yine de yüreğinizin sesini kağıda 

dökmenizdir… 

 

ŞİRAZLI SADİ,  BOSTAN 

 

Seni kötülememi istemiyorsan beni değil, 

kötülüklerini ortadan kaldır. (s.79) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanlar kötülüklerden şikayet eder, durur da , 

onları ortadan kaldırmak için çoklukla bir çaba 

göstermez. Bunu bilen kötülük de, yayılmaya devam 

eder… 

 

TUNA KİREMİTÇİ,  A.Ş.K. NEYİN 

KISALTMASI? 

 

Gördüğümüz her şeyi anlayıp yorumlamak 

iflahımızı kesiyor hayat boyunca. O çok övündüğümüz 

zekâmız, bizi yalnız ve huzursuz varlıklar haline 

getirmekten başka işe yaramıyor. (s.43) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Şu evreni sadece akıl ve mantıkla çözmeye 

çalışmak yoruyor insanı. Zira insan hem akıl, hem de 

kalpten müteşekkil bir varlıktır. Bu iki temelden birini 

ihmal ettiğinde ise sistem çöküverir… 

 

MARQUİS DE SADE,  KARIMA 

MEKTUPLAR 

 

Yaşananları anlatmanın veya bunlardan 

yakınmanın bana hiçbir faydası olmuyor; bu nedenle, 

sana mektuplarımı okuduğunda, bana da bu satırları 

yazdığım süreçte azap çektirmemeleri için, bundan böyle 

burada olanlardan hiç sana söz etmeyeceğim. (s.5) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sorunları sürekli dile getirmek, sorunların verdiği 

acıyı büyütmekten başka şeye yaramaz. 

 

PEYAMİ SAFA,  DOKUZUNCU HARİCİYE 

KOĞUŞU 

 

Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi 

anladıklarını iddia edemezler. (s.124) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu çoklukla, bilgelikten, tecrübeden dem 

vurur da, gerçek acıları çekenlerin birçoğunun sesi 

çıkmaz.hayatın zorluklarını bizzat çekmeyenler de bu 

hayatı tam olarak ifade edemezler… 

 

ROBİN SHARMA,  FERRARİSİNİ SATAN 

BİLGE 

 

Herkes tatlı ve derin uykularının kozasına 

çekildiğinde, ormanda uzun yürüyüşler yapabileceğim bir 

arkadaşım yok. Beni derinden etkileyen bir kitabı 

elimden bıraktığımda, düşüncelerimi paylaşabileceğim 

kimsem yok. Muhteşem bir sonbahar gününün ışıkları 

kalbimi ısıtıp içimi sevinçle doldurduğunda ruhumu 

açabileceğim kimse de. (s.173) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

 Belki arkadaş çok bulunur ama dost bulmak 

zordur. İnsan, dosta muhtaçtır. Dostsuz yaşam yavandır. 

İçini dökebileceğin, bir dost en büyük nimettir. 

 

 

O. HENRY,  SON YAPRAK 

 

Bağırıp çağıramayacak kadar mutluyum Ted. 

İnsanlar yat satın almaktan ya da saray arabalarında 

dolaşmaktan ne anlıyorlar sanki! Oysa böyle bir bahar 
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sabahı ufacık bir binek arabasıyla bir çift beygir insanı 

mutlu etmeye yetiyor. (s.129) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Mutluluk, şatafatta değil, sadeliktedir. Sade 

yaşayanlar, sırça köşklerde yaşayanlardan çok daha 

mutludur. İsterseniz dünyayı bir gezin, görün… 

 

 

GOETHE,  FAUST 

 

Aydınlıklarda bir şeyler bulmak bir şey anlatmaz. 

Çünkü sırlar karanlığın bağrındadır. (s.133) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hakikat, günlük koşuşturmaların içerisinde 

suretini size göstermez. Yavaşlamak ve durmak lazım. 

Kainatın diline, olayların işleyişinden kulak vermek 

lazım. 

 

 

MARY SHELLEY,  FRANKENSTEİN 

 

İnsanlığın tamamı bana karşı günah işlemişken, 

suçlu olarak bellenecek tek kişi ben miyim? (s.126) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

http://www.alintidir.com/yazar/?goethe
http://www.alintidir.com/kitap/?faust
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Suçluları çoğunlukla kınarız. Haklıyızdır da; 

çünkü birilerinin canını yakmışlardır. Ama onları bu suça 

iten toplumu kınamayı ve buna karşı önlem almayı da 

çoğu kez unuturuz. 

 

JORGE LUİS BORGES,  KUM KİTABI 

 

Zaten önemli olan okumak değil, yeniden 

okumaktır. Şimdi batmış olan basımevleri insanoğluna en 

büyük kötülüğü yaptı, ve gereksiz metinleri baş 

döndürücü bir hızla çoğalttı. (s.76) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bir eser okununca lezzet verir insana… Ancak 

tekrar tekrar okunduğunda, her bir seferinde ayrı sırlar 

keşfedecektir insan… 

 

 

İNCİ ARAL,  TAS VE TEN 

 

İşte hayat adım adım ilerliyor, her adımda 

beklenmedik bir şeylerle karşılaşıyor insan. Bazen çıkış 

yolları kapanıyor, her şey sıkışıp kalmışken o yollar 

yeniden genişliyor. Yola devam edebilmek için dayanıklı 

olmak, zorluklarla boğuşmak, kendi gücüne inanmak, 

bazen de geri çekilmek gerekiyor. (s.197) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayat zorluklarla, engellerle dolu bir yolculuk 

macerasıdır. Bu yolculukta çıkışlar, inişler, rüzgârlar, 

fırtınalar olacak, şimşekler çakacaktır; hatta bazen 

eşkıyalar mal ve canınızı tehdit edecektir. Tıpkı bir 

savaşta olduğu gibi, geri çekilmeyi, beklemeyi, pusuya 

yatmayı, taarruz etmeyi ve bunların zamanını iyi bilmek 

gerekiyor; hayat da zaten bunları acı tecrübelerle birlikte 

öğretiyor… 

 

 

LEYLÂ ERBİL,  MEKTUP AŞKLARI 

 

Biliyor musun, özlemim arttıkça yazmaya karşı 

inadım çoğalıyor bu sıralarda, yazmak zıddıma gidiyor; 

çünkü sözler, sözcükler yetmiyor sana olan sevgimi 

anlatmaya. Yeni bir tür aşk, bir sevgi biçimi bendeki 

biliyorum; bugüne dek kimsenin böyle duyguları 

olmamıştır. Ben bu duygularla çarpıştığım için bir süredir 

yazamadım sana, ya sen? (s.181) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dile getirdiklerimiz ya da kağıda döktüklerimiz, 

içimizde kabaran yoğun duyguların sadece bir cüz’üdür. 

Duygular hiçbir zaman tam olarak söze dökülemez. 

Onlar, buzdağının dibindeki devasa cüsselerdir. 
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GÜNTER GRASS,  YENGEÇ YÜRÜYÜŞÜ 

Yoksa zamanın içinde yan yan ve çaprazlama mı, 

hani şu, geri geri gidermiş gibi yaparken bacaklarını yana 

doğru açarak oldukça hızlı öne doğru yol alan yengeçler 

gibi mi ilerlemeliyim. (s.11) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayat merdivenlerini tırmanmak, zorluklarla 

mücadele etme yöntemi, birçok kişi için birbirinden 

farklılıklar arz eder. Birinin yöntemi diğerine saçma 

gelebilir ama bir de bakarsınız ki saçma olan kazanmıştır 

bu hayat yolunda. Bu nedenle başarıya ulaşanların, teknik 

ve taktiklerini objektif bir gözlemle irdelemeli ve 

bunlardan kendimize dersler çıkarabilmeliyiz. 

 

 

THOMAS HARDY,  ÇILGIN 

KALABALIKTAN UZAK (FAR FROM THE 

MADDİNG CROWD) 

 

Bazı insanlar, geceleri yalnız kalmayı 

istemedikleri ya da bir başlarına olduklarını anladıkları 

an ürkerler. Ama insanın maneviyatı bundan sonra bozan 

bir durum varsa, o da yalnız olduğuna büsbütün emin 

olduktan sonra, yakınlarında gizemli bir varlığın 

olduğunu bulgulamaktır. (s.15) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bazı insanlar yalnız kalmayı sever; çünkü onlar 

sırrı keşfetmiştir. Yalnızlıktan korkanlar ise henüz o sırra 

erememişlerdir.Çünkü yalnız kaldığında senin karşına 

birisi çıkar: Gerçek sen… Kendinle yüzleşmek zordur 

çoğunlukla… Yüzleşebilen sırrı keşfetmiştir.. 

 

 

ŞEYH SADÎ-İ ŞÎRAZÎ,  GÜLİSTAN 

 

Bir gün hamamda yıkanırken bir parça güzel 

kokulu kil vermişti arkadaşım. 

“Misk mi, yoksa amber misin? Ne güzel korkuyorsun, 

bayıldım.” dedim kile. 

“Ben,” dedi, “basit bir kil idim, bir süre gülle arkadaşlık 

yaptım, gülün kokusu sindi üzerime!” (s.21) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Eline gül alana gül kokusu bulaşır. İyilikler, 

güzelliklerle hemhal olana da tüm bunlar bulaşır. Hiç 

olmazsa kokusu kalır. 

 

SUSANNA TAMARO,  YÜREĞİNİN 

GÖTÜRDÜĞÜ YERE GİT 

 

Çağdaş insanın bütün alışkanlıkları arasında, 

günlük gazeteleri okuması en kötü alışkanlık olarak 

sayılabilir, derdi. Sabah, ruhun en açık olduğu anda, 
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gazeteler bir önceki gün dünyada yaşanmış olan bütün 

kötülükleri insana akıtırlar. Ama zamanında ondan 

kurtulmak için gazete okumamak yetiyordu. Bugün artık 

bu mümkün değil; radyo ve televizyon var, bunları bir an 

için açman bütün kötülüklerin içine doluşması için 

yetiyor. (s.107) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünya gelişiyor, teknoloji aldı başını gitti, 

diyoruz; çoğunlukla da bununla övünüyoruz. Gerçekte bu 

gelişen teknoloji, birçok felaketi de evimizin, yuvamızın 

içine girerek,  sürekli tehlike ve korkuyu da 

bilinçaltımıza telkin edip psikolojimizi bozmuyor mu? 

 

OĞUZ ATAY,  TUTUNAMAYANLAR 

 

Ne gördün bütün kapıların birer birer kapandığı 

bu dünyada? Hangi kusurunu düzeltmene fırsat verdiler? 

Son durağa gelmeden yolculuğun bitmek üzere olduğunu 

haber verdiler mi sana? Birdenbire: “Buraya kadar!” 

dediler. Oysa, bilseydin nasıl dikkatle bakardın 

istasyonlara; pencereden görünen hiçbir ağacı, hiçbir 

gökyüzü parçasını kaçırmazdın. Bütün sularda gölgeni 

seyrederdin. Üstelik, “daha önce haber vermiştik” derler. 

“Her şeyin bir sonu olduğunu genel olarak belirtmiştik. 

Yaşarken eskidiğini ve eskittiğini söylemiştik.” (s.321) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Hayatın sırrını çözmek, zamanın geçtiğini, 

eskidiğimizi ve doğmakla birlikte ölüme an be an 

yaklaştığımızın idrakine varmak yine bize düşüyor. 

İnsanlar, size bir şeyler söyler, olaylar kendi diliyle size 

mesajlar verir. Bunları kaçırıp da hayatın sonuna 

gelindiğinde çoğunlukla, ne oldu da böyle oldu diye sorar 

durur insanoğlu… Ve hayat, “bir varmış, bir yokmuş” 

şeklinde geçip gitmiştir… 

VİRGİNİA WOOLF,  DALGALAR 

 

Ama, incecik bir düş bu. Kağıttan bir ağaç bu. 

Her şey daha soluk sanki. Gideceğim şimdi kitaplığa, bir 

kitap alacağım, okuyacağım, bakacağım; yine 

okuyacağım, bakacağım. Çiçekler toplayacağım; bir tek 

demet yapacağım çiçekleri, sımsıkı tutacağım, 

sunacağım… Ah! Kime? Varlığımın akışını durduran bir 

şey var; derin bir ırmak bir engeli zorluyor; sarsıyor, 

çekiyor; merkezdeki bir düğüm direniyor. Ah, üzüntü bu, 

acı bu. Bayılıyorum, gücüm kesiliyor. Kime vereceğim 

şimdi, bütün bu benden, benim sıcak, benim her şeyi 

sızdıran bedenimden dökülenleri? Çiçeklerimi bir araya 

toplayacağım, sunacağım? Ah! Kime? Vereceğim, 

zenginleştireceğim; bu güzelliği yeniden yeryüzüne 

döndüreceğim. Çiçeklerimi bir tek demette toplayacağım, 

elimi uzatmış yaklaşarak sunacağım onları… Ah! Kime? 

(s.41) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Dertlerini paylaşacak, sevgisini dile getirecek ve 

ona akıtacak birini bulamamk ne kadar da acıdır insan 

için… 

 

 

PAULO COELHO,  IŞIĞIN SAVAŞÇISININ 

ELKİTABI 

 

İşte bu yüzden ışığın savaşçısıdır onlar. 

Başarısızlığa uğradıkları için. Soru 

sordukları için. Durmadan anlam aradıkları için. Ama 

sonunda o anlamı 

bulacaklardır. (s.104) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayatın sırrını keşfetmek, var oluşun amacına 

ermek için kendini adayanlar, sorular sorar, dener, yanılır 

ve belki de acı çekerler. Hepsi de bu tecrübelerini gönül 

ocağında kaynatarak leziz bir hayat felsefesi ortaya 

çıkarırlar. Arayanlar bulacaktır gerçeği… 

 

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU,  

YABAN 

 

Nice zamandan beri bu kadar rahatlık ve sükûn 

hissettiğimi bilmiyorum. Meğer, bir cadı kazanı gibi 

kaynayan kafamın biricik ihtiyacı, böyle bir dize 

yaslanmaktan ibaretmiş. Kaç yıldır, evet kaç yıldır, 

annemin dizleri toprağın altında çürümeye başladığından 
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beri hiç bunun kadar yumuşak bir yastık bulamamıştım. 

(s.198) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Ne kadar güçlü olursa olsun insan, bu gücünü 

devam ettirecek, besleyecek bir sevgi limanı olmadığı 

müddetçe huzursuz kalacak, yaşam coşkusu gittikçe 

azalacaktır. 

 

İHSAN OKTAY ANAR,  PUSLU KITALAR 

ATLASI 

 

Ama bilmek ve şahit olmak en büyük 

mutluluktur. Macera ise büyük bir ibadet, çünkü O'nun 

eserini tanımanın başka bir yolu olduğunu görebilmiş 

değilim. ... Sana izin veriyorum, git. Git ve benim 

göremediklerimi gör, benim dokunamadıklarıma dokun, 

sevemediklerimi sev ve hatta, bu babanın çekmeye 

cesaret edemediği acıları çek. Dünyadan ve onun bin bir 

halinden korkma. (s.55) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kapalı kapılar ardı her ne kadar güvenli gibi 

görünse de, hayatı, dünyayı ve evreni keşfetmeye her 

zaman engeldirler. Var oluşumuzun amacını keşfetmek 

için yolculuğa çıkmak gerek, dünyayı, insanları, köyleri, 

kasabaları, çalışanları, çalışmayanları, iyileri, kötüleri, 
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konuşanları, susanları, gülenleri, ağlayanları, acı 

çekenleri görmek gerek, bilmek gerek… 

 

ITALO CALVINO,  SEN 'ALO' DEMEDEN 

ÖNCE 

 

Telefonun başında beklediğini umuyor, bu arada 

başka biri ararsa, hattı meşgul etmemesi için telefonu 

hemen kapatmasını rica edeceğini düşünüyorum. Seni her 

an arayabileceğimi biliyorsun. Üç kez çevirdim 

numaranı, ama ya buranın, seni aradığım kentin ya da 

oranın, senin kentinin telefon şebekesi yoğun olduğu için 

düşüremedim. Hatlar her yerde dolu. (s.165) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sevdiğine olan güven, hayata bağlar insanı, 

umudunu sürekli yeşerir. Ama ona ulaşamamak ne acıdır; 

onun seni düşündüğünü bilmek, ona duyduğun güven ise 

sana güç verir; hakikatte öyle olsa da, olmasa da… 

 

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ,  

BEYAZ GECELER 

 

Zaten insanlar mutsuz olmadıkça başkalarının 

mutsuzluğunu anlamıyor… (s.52) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Ateş, düştüğü yeri yakar. Kendi ateşinin derdine 

düşmüş insanoğlu, başkasın ın yanıklarını nereden 

anlasın ki… 

 

 

İHSAN OKTAY ANAR,  PUSLU KITALAR 

ATLASI 

 

Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar 

acı olursa olsun, macera insanoğlu için büyük nimetti… 

Çünkü dünyadaki en büyük mutluluk, bu dünyanın şahidi 

olmaktı. (s.91) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayat, teoride kaldıkça değil, yaşandıkça 

anlamlıdır. 

 

 

 

 

 

 

ALBERT CAMUS,  DÜŞÜŞ 

 

Yaşam, benim için gittikçe zorlaşıyordu; beden 

keyifsiz oldu mu, yürek de ölgünleşir... Bana öyle 

geliyordu ki, hiç öğrenmemiş olduğum, ama yine de çok 

iyi bildiğim bir şeyi, yani yaşamayı unutuyordum… 

(s.34) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sağlık elden gittiğinde beden keyifsizleşir, bu da 

ruhu yaralar.  Bugüne kadar kıymetini bilemediğimiz 

sağlık, yaşam için ne kadar da büyük bit nimettir. 

 

 

AMİN MAALOUF,  TANİOS KAYASI 

 

Bütün mutluluklar geçicidir; ister bir hafta sürsün, 

ister otuz yıl, son gün geldiğinde aynı gözyaşları dökülür 

ve bir gün daha sürsün diye cehennem ateşlerine razı 

olunur. (s.124) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bu dünyada her şeyin bir sonu vardır; bizim 

bile… Bunu bildiği halde, insanoğlu bu dünyada sonsuza 

dek yaşayacakmış gibi, elindekilerin, mutluluklarının 

sonsuz olduğunu düşünerek, dünyaya yatırımına devam 

eder ve  “son” geldiğinde de şaşırır, sanki bu dünyanın 

sonsuz olmadığını bilmezmiş gibi… 

 

 

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ, 

ÖTEKİ 

 

Benim yüzümden acı çeken ve ömrümün sonuna 

kadar seveceğim soylu insana! Acı çekiyorum, çok kötü 

durumdayım. Kurtar beni! Niyetinin çok kötü olduğu 

bilinen o iftiracı, entrikacı adam ağlarıyla sardı beni ve 
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ben mahvoldum! Düştüm! Ama iğreniyorum ondan, ama 

seni!... Birbirimizden ayırdılar bizi, sana yazdığım 

mektuplar ellerine geçti. (s.166) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dostları incitmek ne de kötü bir şeydir. Gün gelir 

onlara ihtiyaç duyduğunuzda, bu incitmelerin acısı, 

insanı kat be kat fazla acıtır. Dostunun kıymetini bil, 

hiçbir bahaneye sığınmadan ona sahip çık! 

 

 

PAULO COELHO,  IŞIĞIN SAVAŞÇISININ 

EL KİTABI 

 

Savaşçı, güneşin batışını izlerken neşelenmiyorsa 

yanlış giden bir şey var demektir. Bu noktada mücadeleyi 

bırakır ve batan güneşi birlikte seyredebileceği insanlar 

arar. 

Birilerini bulmakta zorluk çekerse kendine şunu sorar: 

“İnsanlara yaklaşmaktan çok mu korkuyordum? Biri 

bana sevgi gösterdi de ben mi fark etmedim?” Işığın 

savaşçısı yalnızlıktan yararlanır; ama yalnızlığın 

kendisinden yararlanmasına izin vermez. (s.50) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayata karşı dimdik durabilenler, dostlarıyla ve 

diğer insanlarla birlikte olur ama onlara bel bağlamaz. 
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Yalnız kalmayı sever ama yalnızlığın buhranının 

kendisini sarmalamasına izin vermez. 

 

 

FARUK DUMAN,  VE BİR PARS HÜZÜNLE 

KAYBOLUR 

 

Ruh halimiz, bana kalırsa, kapanan havanın, 

huzursuz yaprağın peşinde yürür. Toprağa sinmiş nem 

kokusuna, çürüyen bitkinin yaydığı yeniden doğma 

arzusuna. Bunlara da bağımlıdır biraz. Herhalde çürüyen 

bir şey, çok geçmeden hayat bulacaktır. (s.54) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan ruhu gerçekte o derece hassastır ki,  tabiatta  

cereyan eden birçok olaydan etkilenir, hüzünlenir ya da 

coşkulanır. Dibe ruhmuş bir ruh da er geç yeniden ayağa 

kalkar… 

 

 

HAKAN GÜNDAY,  KİNYAS VE KAYRA 

 

"Seni anlıyorum” demek büyük bir yalandır. 

Kocaman bir yalan. Kimse kimseyi anlayamaz ve 

tanıyamaz dünyada... Var olan en sağlam zırh insan 

vücududur. İçindekileri en iyi saklayan kasa odur. (s.188) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Bir insanı gerçekten anlamak, gerçekte pek 

zordur. Zira insanoğlu bir muammadır, çözülememiş bir 

sırdır. Dışa yansıttıklarıyla içinde cereyan edenler 

çoğunlukla birbirine benzemez. Gerçek dostlarla, gerçek 

âşıklar, sözün ötesindeki iletişimle birbirinin içleriyle 

anlaşabilirler ancak… Söz, onlar için basit kalır… 

 

 

AMİN MAALOUF,  YÜZÜNCÜ AD 

 

Gözleri olanlara dünyada görülecek hiçbir şey 

olmadığını söylemek zordur. Ne var ki gerçek bu, inanın 

bana... Dünyayı tanımak için dinlemek yeter... 

Yolculuklarda görülenler bir aldatmacadır yalnızca… 

Gölgelerin peşinde başka gölgeler… Yollar ve ülkeler, 

önceden bilmediğimiz hiçbir şey öğretmez bize; gecenin 

dinginliğinde kendi içimizde dinleyebileceklerimizden 

başka hiçbir şey… (s.33) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşadıklarımızdan esinlenen kendi içimizdeki ses 

gerçeği söyler bize ancak… 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

NAZAN BEKİROĞLU,  LA-SONSUZLUK 

HECESİ 
 

Üç şey seçtiler cennetten çıkarmak için: 

Bir: Kelimeler. 

İki: Aşk. 

Üç: Annelik duygusu. 

Kelimeleri Adem yanına aldı, annelik duygusunu 

taşımak Havva’ya kaldı. 

Ama aşk çok ağırdı. 

İkisinin de aşkı tek başına taşıması mümkün 

olmayınca, ikisinin zembili de aşkı bir başına 

kaldıramayınca, bölüştüler yükü. 

Yarısını Adem sırtlandı, aşkın yarısı Havva’ya 

kaldı. 

Öyle sert düştüler ki Dünya’ya, bu fenaya, 

Adem’in dizlerinin bağı çözüldü, ciğerleri yandı. Nutku 

tutuldu. Üçüncü defa, bildiği kelimelerin hepsini önce 

unuttu. Sonra bir kısmını hatırladıysa da o bir kısmını 

kıyamete değin unuttu. 

Aşk? Daha yollarda sakin durmamıştı bir türlü. 

Kabına sığmamıştı. Bir yarısı yollarda kayboldu. 

Getirebildikleri ancak öbür yarısıydı. 

O gün bugün yeryüzü kelimeleri yetersiz, aşk bu 

dünyada kusurlu.  

Annelik duygusu? 

Havva’nın cennet duygusu. 

Gönül evinde, kadın bedeninde, tastamam 

duruyordu. 

(s.152) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk, ilahi lütuftan bir ikramdır insanlığa… Onun 

ilk yükünü Adem ile Havva üstlenmiş ve manasının 

verdiği ağırlıkla neredeyse belleri bükülmüştü. Aşktı 

sebep, zaten onları bu Dünya’ya, bu fenaya düşüren. 

Onlardan emanet aldı da insanlık aşkı, onlar kadar bile 

taşıyamadılar bu yükü… Söze döktüler, ağıt yaktılar, 

kağıtlara nakış nakış işlediler de yine de manasını tam 

anlamıyla anlatamadılar… 

 

 

BERTRAND RUSSELL,  AYLAKLIĞA 

ÖVGÜ 

 

Gayet ciddi olarak şunu söylemek isterim ki, 

modern dünyada çalışmanın erdem olduğuna inanma 

yüzünden çok büyük zararlar doğmaktadır ve mutluluğa 

giden yol, refaha giden yol, çalışmanın örgütlü bir düzen 

içinde azaltılmasından geçer. (s.11) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçekte çalışmak, bir araç olmalı insanlık için… 

Faaliyet için, meşguliyet için… Boş duran sevilmez; boş 

kafaya Şeytan misafir olur… Geçimini de sağlamak 

zorundadır insan… Ama bugünkü çağdaş(!) dünya, 

çalışmayı araç olmaktan çok amaç olarak sunmakta ve 

böylece insanlık çalışarak daha çok tüketmek istemekte, 

tüketim çılgınlığı içerisinde çalıştıkça köleleşmektedir. 
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SİNAN YAĞMUR,  AŞKIN GÖZYAŞLARI 

KİMYA HATUN 

 

Derviş, suya düşen akrebi kurtarmak ister, elini 

uzatınca akrep sokar. Derviş tekrar dener, akrep yine 

sokar. Bunu görenler dayanamaz, dervişe: “İyilik yapmak 

istediğin halde sana zarar verene daha ne diye iyilik 

edersin?” der. Derviş: “Akrebin fıtratında sokmak var, 

benim fıtratımda ise yaratılanı sevmek, merhamet etmek; 

o fıtratının gereğini yapıyor diye ben niye fıtratımı 

değiştireyim?” (s.162) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Herkes ve her canlı, bu dünyaya bir amaç için 

gelmiştir. İyisi de, kötüsü de… Kimseyi kötüleme ve hor 

görme! Yaradan’ın hesabına akıl, sır erdiremezsin… 

 

 

LOUİS COUPERUS,  GİZLİ GÜÇ (DE 

STİLLE KRACHT) 

 

Kişisel çıkarıyla kendini öyle sarmalamıştı ki, 

genellikle koşullarını da denetleyebiliyordu. Kaderin, bu 

kadının üzerinde hiçbir ağırlığı yok gibiydi. Kayıtsızlığı 

parıltılıydı, mutlaktı; küçümseme, imrenme ve duygudan 

yoksundu; salt kayıtsızlıktı. Hayatını pek fazla kafa 

yormadan, içgüdüyle yönlendirip yönetmekte öyle 

maharetliydi ki, şu anda sahip olduğu her şeyi -örneğin 

güzelliğini, mevkiini- kaybedecek olsa, acı çekmekten 

aciz olduğu için yine kayıtsız kalmayı başarırdı. (s.18) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kimi insan vardır, dünyayı kendine dert etmez, 

vara da yoğa da özel ihtimam göstermez. Varsa yaşar, 

yoksa, öyle idare eder. Kayıtsızdır dünyaya… Akışına 

bırakmıştır belki, ya da özel bir yeteneğidir bu… Bu 

kayıtsızlık çoğunu çıldırtsa da onlar mutludurlar. 

Dünyanın derdini üzerine alan erken yaşlanır, kayıtsızlar 

ise çoğunlukla genç ve diri kalır… 

 

 

 

AŞK GÜZERGÂHININ GİZEMİ, SELÇUK 

ALKAN 

 

Bazen, “Niçin bu kadar kitap okuyorum?” diye 

kendi kendine soruyordu. Çünkü okudukça öğreniyor, 

öğrendikçe hayata karşı bakışı değişiyor ama ideal sahibi 

oluyor ve yaşadığı ortamda boş vermiş, düzenin akışına 

kaptırmış, sistemin adamlarından, torpilin ve kaba gücün 

hâkim olduğu ortamlardan rahatsız oluyordu. Evet, 

bilmek insanı hüzünlendiriyordu. Ne kadar çok bilirsen o 

derece bedbaht oluyordun. Bildikçe, hayat denen 

muammanın labirentlerinde bir oraya bir buraya 

koşuşturarak ışığı bulmaya çalışıyordun. 

İşte bu muammayı çözmeye çalışmak, insanı 

dertlendiriyordu, hüzünlendiriyordu. Suyu sızmış bir 

kâsedeki gül gibi yavaş yavaş solmaya başlıyordu 

insan… Acaba adına dünya dediğimiz şu mekânı derin 

bir üzüntüye kapılmadan izlemek mümkün değil miydi? 
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Hayat bu kadar basit, karanlık ve manasız 

olmamalıydı… Ye, iç, işe git-gel, yat, kalk, günlük 

koşuşturmalar, vefasızlıklar, arkadan vurmalar, ihanetler, 

içten pazarlıklar, yalanlar, küçük hesaplar ve küçük 

insanlar… Beş para etmez işlerin peşinde, bir tutam otun 

arkasından koşan koyunlar misali bir ömür sürmek için 

gönderilmiş olmamalıydı bu dünyaya. Yok, hayat bu 

kadar basit olmamalıydı. Hayat bilinmezlerle doluydu. 

İnsan ve hayat son derece karışık ve âlimlerin, 

filozofların bile tamamen sırlarını çözemediği 

muammalarla doluydu. Bu muammaların girdapları 

içerisinde boğulmak için doğmuş olmamalıydı. 

Bir kısım insanlar bu hayatın curcunasına 

kendisini kaptırmış giderken bir kısmı ise bu bilinmezleri 

keşfetmenin yollarında adımlarını tepiyorlardı. Çünkü: 

Bilinmezin lezzeti bir gariptir. O lezzeti alan kişi günlük 

rutinlerden tat alamaz, aksine acı ve iğrençlik duyar 

bunlardan. Riyalar, oyunlar insanı sarhoş edercesine 

mutlu ederek yaşamının ellerinden boşu boşuna sular gibi 

akmasına neden olur. Hakikatleri bilmek, bilmeye 

çalışmak ise insanı hüzünlendirir. (s. 36-37) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çok okuyan, çok bilir, düşünme ve muhakeme 

yeteneği artar, hayatı sorgulama yeteneği de… Bu 

sorgular, rutin yaşamın bir parçası haline gelen, sadece 

yiyip içen, yatıp kalkan insan gürûhu arasında yaşayan bu 

kişiyi rahatsız eder, acı çektirir. O, daha çok yalnız 

kalarak, hayatı tefekkür etmekten alıkoyamaz 
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kendisini… Çok sorgulayan, çok şey keşfeder; ancak 

hayatın ve kişilerin monotonluğu onu rahatsız eder… 

 

 

GARTH STEİN,  YAĞMURDA YARIŞ 

SANATI 

 

İnsan olmak ne kadar zor bir şeydi. Sürekli 

hayallerini yıkmak zorunda kalıyordun. İçinden geçen 

şeyi yapmak yerine doğru olanı yapmakla uğraşıyorsun. 

O anda, kabiliyetlerimin bu tarz şeylerin üstesinden 

gelebileceği hakkında ağır endişelerim vardı. (s.120) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan olmak, insan olarak kalmak büyük 

maharet… Kendi doğruların,isteklerin, arzuların, 

hayallerin, düşlerin, hep başkalarının, sistemlerinin, 

doktrinlerinin erngeli karşısında kalırlar. İnsan olmanın 

sorumluluğu da büyüktür. Tüm yaptıklarından, 

yapmadıkların bir şekilde, birileri tarafından sorgulanır 

durur. Bir ağacın, bir taşın böyle hesap verme 

sorumluluğu yoktur. Zordur vesselam insan olmak… 

 

CEMİL KAVUKÇU,  TASMALI GÜVERCİN 

 

Bir nedeni yok ama, bugünün aynı zamanda özel 

bir gün olmasını da istiyorum. Yüzümdeki yatay çizgiler 

ve dudaklarıma yerleşmiş belli belirsiz bir gülümseme, 

bakışlarıma oturmuş kim ne yaparsa yapsın 

kızmayacağım, anlayışlı olacağım ifadesi, gece boyunca 
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da sürmeli. Bugün asık yüzlü, üzgün, mutsuz kimse 

görmeyeceğim, dilencilere bile rastlamayacağım. (s.59) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İyimser olmak isterse insan, olur. Hiçbir şeyi 

bahane etmez kötümser olmak için… Beyinde çözmüştür 

çünkü bu kişi olayı… İyimserlik, beyinde 

halledilebilecek bir durumdur ve bir başladı mı gerçek 

hayata dalga dalga yayılır. 

 

 

 

PAULO COELHO,  SİMYACI 

 

Bir akşam yüreği, ona mutlu olduğunu söylemişti. 

“Biraz şikâyet edecek olursam,” diyordu yüreği, “bu 

yalnızca insan yüreği olmamdandır ve insanların 

yürekleri böyle olur. Ulaşmaya layık olmadıklarını ya da 

ulaşamayacaklarını sandıkları için en büyük düşlerini 

gerçekleştirmekten korkarlar. Dirilmemek üzere sona 

ermiş aşklar, olağanüstü olabilecek ama olamayan anlar, 

keşfedilmesi gereken ama sonsuza dek kumların altında 

kalan hazineler daha aklımıza gelir gelmez bizler, 

yürekler hemen ölürüz. Çünkü böyle bir durumla 

karılaşınca ölümcül acılar çekeriz.” (s.134) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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İnsan, mutlu olmayı kendisine adet edindiğinde 

mutlu olmaya devam eder. En küçük bir zerreyi bile 

mutluluk için bahane eder. Bununla birlikte, insan ömür 

boyu mutlu da olmaz, çünkü yaşadığı acılar geçmişten, 

yaşayacağı acılar da gelecekten çeker durur kendini, bu 

hayali mutluluk çemberinden… Çemberde kalma becerisi 

ve gücünü gösterebilenlere ne mutlu! 

 

KADİR AYDEMİR,  AŞKSIZ GÖLGELER 

 

Seni düşünüyorum ve yağmur yağıyor. Odamın 

camından dışarı bakıyorum, soğuk hava ve rüzgar, 

ağaçları zorluyor. Tam karşımdaki göl de donmuş sanki... 

O gölün üzerinde yürümek isterdim seninle. Bunu sana 

söylemiştim bir gün. İşte, düşsel çizgiler bırakarak 

ardımızda, iç içe daireler ve helezonun ortasında incecik 

bir ışık: Senin gözlerin... (s.29) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk böyledir, baharda da kışta da insana öylesine 

düşler gördürür ki, sevgilinin gözü bile nurdan halelere 

dönüşür. 

 

 

HALİL GÖKHAN,  ERKEKLER 

CENNETİNDE SON TANGO 

 

Evet, ayna bizim dünyamıza kadar sokulmuş bir 

rüya. Işığın rüyası diyebiliriz. Çoğu kişi aynanın bir geçiş 

noktası olduğunu düşünür. Tam tersine bir oluşum yeridir 
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ayna. Işık doğru ve yalanları aydınlatır. Her yalanda ve 

doğruda ışık değişim gösteren bir maddedir. Ayna da 

ışığın hem ağlama duvarı hem de fantazya cennetidir. 

Bizlerse aynalara sadece simetrik portrelerimize mahkum 

bir eşya olarak bakıyoruz. (s.73) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Madde anlamıyla ayna, önündeki her şeyi 

yansıtan bir araçtır sadece…. Aynanın mânâ dünyasına 

dalındığında ise onun, insanın ve hatta tüm canlıların, ve 

dahi tüm cansızların bile ruhunu okuyan ve evrene geri 

yansıtan bir büyü olduğu idrak edilecektir. 

 

 

 

 

URSULA K. LE GUİN,  MÜLKSÜZLER 

 

Eğer yıldızlararası bir uygarlık olacaksa, o zaman 

benim halkımın o uygarlığın alt düzeyde bir üyesi 

olmasını istemiyorum! Soylu insanlar gibi katılmalıyız, 

elimizde büyük bir armağanla... Böyle olması 

gerekiyor… (s.126) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayal ediyorsak, en büyük saltanatı hayal edelim; 

hayal etmek parasız… 

 

 



94 

 

ALASDAİR GRAY,  LANARK 

 

“Bütün bunları bana öyle tavsiye edildiği için 

yaptım, yoksa hiçbirini kendim istemiş değilim. Uzun 

süredir istediğim hiçbir şey olmadı. Özgürlük haricinde."  

Madeni bir kahkaha sesi geldi.  

“Evet, komik bir kelime. Hepimiz özgürlük için 

başkalarına hiçbir anlam ifade etmeyecek tanımlar 

yapmaya mecbur kalırız. Ama bana göre özgürlük...” 

Bir müddet düşündü.  

“ Denize ya da dağlara yakın, güneşin günün orta 

yarısında parladığı bir kentte yaşamak. Evimde bir 

oturma odası, büyük bir mutfak ve aile fertleri için birer 

yatak odası olsun, işim de öyle zihin kurcalayıcı olsun ki, 

onu yaparken mutlu mu, mutsuz mu olduğumu ne fark 

edeyim, ne de umursayayım.” (s.89) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Mutluluk ve özgürlük, her insanın aşık olduğu 

kavramlar…. Bununla birlikte tanımları kişilere göre o 

kadar farklıdır ki… Kimisi için bir çatı yeterken, kimisi 

için bir saray yetmez… Kimi için bir lokma ekmek 

mutluluk, kimisi için kuş sütü yetersiz… Özgürlük, kimi 

için yataktan kalkabilmek, kimi içinse dünyayı 

fethetmek… Ne gariptir şu insanoğlu! 

 

 

HÉLENE CIXOUS,  RÜYA DEDİM SANA 

(RAVE JE TE DİS) 
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Kendi dillerinde kendilerini anlatıyorlar bana, 

geceyle gündüz arasında, aynıyla benzeri arasında, her 

günden önce, her saatten önce… Uyanmıyorum; rüya 

beni bir eliyle uyandırıyor.. 

Rüya bana şöyle diyor: “Yapmak istemiyormuş 

gibi göründüğün şeyi gecikmeden yapacaksın, not et 

beni, ilkeyi hatırla: Kendi sesini asla dinleme. 

Tartışmadan, akıl yürütmeden yasaya boyun eğ. Hile 

yaptığını ve kaçtığını biliyorsun. Düşünmeden önce, 

okumadan önce, olmadan önce yap. Sen çekip gidesin 

diye geldiğimi sanmıyorsun herhalde…” diyor Rüya. 

Boyun eğmeyi ve rıza göstermeyi öğrendim. Sıra 

benim! Rüyalar derin bir uykuda. Onların ruhsal yüz 

ifadelerini, perili uzun bedenlerini keyfimce 

seyrediyorum işte ve elbette sırlarını keşfediyorum. (s.9) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Rüyalarda gerçek kendimizin dilinden, kendimizi 

dinleriz gerçekte… 

 

KAHRAMAN TAZEOĞLU,  BAŞKA 

 

Sizin hiç, varlığı yokluğunuz olan bir aşkınız oldu 

mu? Ve içinde “kal” saklayan bir “git”iniz? Benin oldu... 

Ya sizin hayalleriniz sevdiğinize bir beden büyük gelir, 

ya da sevdiğinizin aşkı size dar... Sıkar... Boğar... 

Vazgeçmezsiniz... Vazgeçmedikçe de boğulmaya devam 

edersiniz. Varlığı, sizi yok edecekmiş gibi yaşatır, 

yokluğu ölür gibi... Dedim ya işte... Ne yapsanız olmaz. 

Donarak ölmek üzere olan iki kirpi gibisinizdir. Isınmak 
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için ne kadar birbirinize yaklaşırsanız, o kadar birbirinizi 

yaralayacaksınızdır; uzaklaşsanız soğuktan 

öleceksinizdir. (s.29) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşkın belli ki kimyasındandır, yaklaştıkça 

birbirine acı veren… 

 

 

MİCHAEL ENDE,  CİM DÜĞME VE 

LOKOMOTİFÇİ LUKAS 

 

”Ama aslında anlatılacak çok şey yok. Pek çok 

insanın da birtakım özellikleri var. Sözgelimi Bay 

Düğme kara derili. O doğuştan böyle ve onun için 

garipsenecek bir yanı yok, öğle değil mi? İnsan niye 

siyah tenli olmasın ki? Ama ne yazık ki insanların çoğu 

böyle düşünmüyor. Sözgelimi kendileri beyazsa, tek 

doğru rengin kendi renkleri olduğuna inanıyor ve 

birilerinin siyah olmasına karşı çıkıyorlar. Çok üzücü 

ama insanlar çoğunlukla böyle mantıksızlar.” (s.169) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

“Doğrular, doğrular…” diyerek hamasi nutuklar 

atar da insan, “doğru”nun da izafi olduğunu, sübjektif 

olduğunu bir türlü idrak edemez… Çatışmalar da böylece 

yaşanır, gider… 
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ALBERT CAMUS,  DÜŞÜŞ 

 

İnsan bazen sapıtıyor, apaçık gerçeklerden 

kuşkuya düşüyor, hatta iyi bir yaşamın sırlarını keşfettiği 

zaman bile. Benim çözümüm kuşkusuz en iyisi değil. 

Ama insan yaşamını sevmediği zaman, onu değiştirmek 

gerektiğini bildiği zaman, elinde başka seçeneği yoktur, 

öyle değil mi? Bir başkası olmak için ne yapmalı? 

Olanaksız bu. Artık hiç kimse olmamak, herhangi biri 

uğruna kendini unutmak gerekirdi, hiç değilse bir kez. 

Ama nasıl? Bunaltmayın beni. Ben, bir gün bir kahvenin 

terasında elimi bırakmak isteyen o ihtiyar dilenci 

gibiyim. “Ah,bayım,” diyordu adam, “mesele kötü insan 

olmak değil; ama ışığı yitiriyor insan.” 

Evet, ışığı, sabahları, kendini bağışlayan kişinin o kutsal 

masumluğunu yitirdik biz. (s.100) 

  

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek düşüş, kendin olmaktan çıkmaya 

başladığın zaman başlar… 

 

 

 

 

AMİN MAALOUF,  AFRİKALI LEO (LÉON 

I’AFRICAIN) 

 

Değişik bir kent İstanbul. Tarihle ağırlaşmış, bir 

yandan da yeni. Hem taşları, hem de insanları 

bakımından yeni. Türklerin eline geçeli daha yetmiş yıl 
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bile olmamasına karşın kentin yüzü tümüyle değişmiş. 

Elbette Ayasofya yerinde duruyor; camiye çevrilmiş. 

Sultan, Cuma Namazı’nı orada kılıyor. Fakat kentin yeni 

sahipleri her yere yeni yapılar dikmişler; bunlara her gün 

yenileri ekleniyor. Yeni saraylar, camiler, medreseler, 

dahası, göçebe olarak yaşadıkları bozkırlardan gelip 

İstanbul’a yerleşenlerin ahşap küçük evleri...  

(5 şubat 1516 - 23 ocak 1517) (s.271) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İstanbul canlı bir şehirdir; kalbi vardır onun… 

Kendisine sahip çıkana, kendisini imar edene teslim eder 

varlığını; onu benimser ve uhdesinde en güzel bir şekilde 

ağırlar… 

 

 

 

KHALED HOSSEİNİ (HALİT 

HÜSEYNİ),  UÇURTMA AVCISI 

 

“Sana hiç yalan söyler miyim, Emir Ağa?”  

Birden onunla azıcık oynamak istedim. “Bilmem. 

Söyler misin?” 

“Onun yerine pislik yemeyi yeğlerim,” dedi, 

gücenmiş bir ifadeyle.  

“Gerçekten mi? Yapar mısın?”  

Şaşırmıştı: “Neyi yapar mıyım?” 

Gözleri yüzümü uzun uzun araştırdı. Orada, o 

vişne ağacının altında oturan ve ansızın birbirine 

bakmaya, gerçekten bakmaya başlayan iki çocuktuk.  

http://www.alintidir.com/yazar/?khaled_hosseini
http://www.alintidir.com/yazar/?khaled_hosseini
http://www.alintidir.com/kitap/?ucurtma_avcisi
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“İstersen yerim,” dedi sonunda doğruca gözlerime 

bakarak. Gözlerimi kaçırdım. Bugün bile, Hasan gibi 

söylediği her sözü inanarak, içtenlikle söyleyen 

insanların gözlerine bakmakta zorlanırım.  

“Ama merak ettim,” diye ekledi. “Benden böyle 

bir şey ister miydin, Emir Ağa?”  

Zoraki gülümsedim. “Aptallaşma Hasan. Böyle 

bir şey yapmayacağımı bilirsin.” Hasan da gülümsedi. 

Ama onunki zoraki değildi. “Bilirim,” dedi. (s.55) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek ve içten dostların sözleri kaya gibi 

sağlamdır. Onların verdiği güven ise en azametli dağların 

gücünden bile yüksektir. 

 

 

OSHO,  ZEN YOLU/TASAVVUF YOLU 

 

Zen çok özeldir, çünkü bilincin çok sıradan bir 

durumudur. Aslında sıradan zihinler sıra dışı olmayı 

ister; sıra dışı zihinler ise sıradanlığın içinde rahat eder. 

Yalnızca sıra dışı insanlar rahatlamaya hazırdır ve 

sıradanlığın içinde dingin durumdadır. Sıradan olanlar ise 

aşağılık kompleksi hissederler ve bu aşağılık kompleksi 

nedeniyle özel olmaya çalışırlar. Özel olan kişi ise özel 

olmak için çaba sarf etmez. O herhangi bir boşluktan 

dolayı acı duymaz; o tamamen doludur, taşar, neyse 

odur.  Zen’in dünyasına hem çok özel, hem de çok 

sıradan denilebilir. Dışarıdan bakıldığında bu bir çelişki 

gibi görünür. Oysa bu çok basit bir olgudur. Bir gülün, 
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bir lotusun, bir tutam çimenin özel olma çabası yoktur. 

Bir tutam çimenden, büyük bir yıldıza kadar her şey 

olduğu gibidir; neyse odur. Onlar varoluşlarından 

kesinlikle mutludurlar. Bu yüzden herhangi bir kıyas ya 

da herhangi bir rekabet yoktur. Herhangi bir hiyerarşik 

durum söz konusu değildir; kim alçakmış, kim 

yüksekmiş bunların önemi yoktur. Aslında kendinin 

üstün olduğunu kanıtlamaya çalışan kimse 

sıradandır. Her şeyi kabul eden insan neşeli olur. Böyle 

birisi şükran dolu olur; varoluşa şükran duyar, bütünlüğe 

şükran duyar, bu kişi en üstündür.  (s.7) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayat nehrinin akışına kendini bırakmak, önce 

kendini ve sonra her şeyi olduğu gibi kabul etmekte 

saklıdır belki de mutluluğun iksiri… 

 

 

ASLI ERDOĞAN,  BİR DELİNİN GÜNCESİ 

 

Hiç sevdiğiniz birinin bir daha dönmemek üzere 

çıkıp gidişini izlediniz mi? O sabah da herhangi bir sabah 

gibidir. Gene kahvaltısını atlamış, aç karnına sigara 

içmiştir. Sinirlidir, sabahları hep olduğu gibi. Atkısını 

evde unutmuştur. Sanki o gün daha mı tedirgindi, yoksa 

sonradan düşündüğünüzde, o sabahı binlerce kez 

belleğinizde kurguladığınızda size mi öyle gelmişti. 

Bilseydiniz... Gelişigüzel bir veda yerine onu bir kez 

daha kucaklardınız. Kucaklar, bırakmazdınız. Dünyanın 

tüm bağlarıyla bağlardınız onu, tüm bağları, vaatleri, 
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yeminleriyle. Sırf o kapıdan çıkıp gitmesin diye dünyayı 

durdurmanız gerekse durdururdunuz. Bilseydiniz... 

(s.103) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sevdiklerimiz henüz yanımızdayken kıymet 

bilmeli… Hatalarını hoş görmeli, sevgimizi ona belli 

etmeli; bir gün ansızın gelen ayrılıklardan önce… 

 

 

E. M. CIORAN,  ÇÜRÜMENİN KİTABI 

 

Kendi kendine günde bin kere, “Şu dünyada 

hiçbir şeyin kıymeti yok,” diye tekrarlamak; kendini 

ebediyen aynı noktada bulmak ve bön bön, bir topaç gibi 

fır dönmek... Zira her şeyin beyhudeliği fikrinde ne 

ilerleme vardır, ne de bir sonuca varma; bu geviş getirme 

içinde ne kadar uzağa gidersek gidelim, bilgimiz hiç 

artmaz: Şimdiki haliyle de, başlangıç noktasındaki kadar 

zengin ve o kadar hükümsüzdür. Devasızlık içinde bir 

duruş, zihnin bir cüzzamı, hayret yoluyla varılan bir 

ifşaattır. Bir ilhama maruz kalan ve bundan çıkıp bulanık 

ve konforlu durumuna hiçbir yolla dönmeden o ilhamın 

içine yerleşen geri zekâlı biri, bir budala; kendine rağmen 

evrenin değersizliğini idrak etme yoluna kişinin durumu 

budur işte. Geceler tarafından terk edilmiş ve onu 

soluksuz bırakan bir aydınlıktan mustarip olduğu için, o 

bir türlü bitmeyen günü ne yapacağını bilemez. Işık, 

olmuş olan her şeyin öncesindeki gecenin dünyasının 

hatırasına zarar veren ışınlarını göndermeye ne zaman 
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son verecek? Korkunç yaratılışın öncesindeki dinlendirici 

ve sakin kaosun, ve daha da tatlısı, zihinsel yokluk 

kaosunun miadı nasıl dolmuştur! (s.89) 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayatın anlamsızlığı duygusu birçok kez 

yakalayıverir insanı bir kenarından. Yaradılış ve var oluş 

mucizesini tefekkür edenler kurtulabilir bu olumsuz 

duygudan ancak… 

 

ORUÇ ARUOBA,  BENLİK 

 

Düş, daha başından, bir anıdır. (s.108) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her gelecek, bir geçmiş adayıdır gerçekte… 

 

 

 

PAULO COELHO,  ZÂHİR 

 

Kaybedecek daha fazla bir şeyim kalmadığında, 

bana her şeyi verdiler. Ben olmayı bıraktığımda kendimi 

buldum. Rezil olduğumda ve hâlâ yürümeye devam 

ettiğimde kendi kaderimi seçmekte özgür olduğumu 

anladım. Belki de bende yanlış olan bir şey var, 
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bilmiyorum, belki evliliğim biterken bile anlamadığım 

bir düştü... 

Bütün bildiğim, onsuz yaşayabildiğim halde hâlâ onu 

yeniden görmek, birlikteyken hiç söyleyemediğim şeyleri 

söylemek istediğim: Seni kendimden bile çok seviyorum. 

Eğer bunu söyleyebilirsem, o zaman kendimle barış 

içinde yaşamayı sürdürebilirim, çünkü bu aşk beni rehin 

aldı. (s.89) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşkını itiraf edebildiğinde kişi, maskeleri atmıştır, 

kendi olmuştur… 

 

 

N.H. KLEINBAUM,  ÖLÜ OZANLAR 

DERNEĞİ 

 

Ormana gittim, çünkü derin yaşamak ve hayatı 

iliğine kadar özümsemek istiyordum. Yaşa dair olmayan 

her şeyi bozguna uğratmak için. Ve ölüm vaktimin 

geldiğinde aslında hiç yaşamamış olduğumu 

keşfetmemek için. (s.143) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Ölüm geldiğinde pişman olmamak için yaşamayı 

bil ve yaşa! Zira yıllar su gibi akıp geçer, zaman bir anda 

seni geçer… 
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JODİ PİCOULT,  TAŞ KAĞIT MAKAS 

 

“Ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Ufak bir iğne 

kurtulmaya yetmez. Bir ağaç dalını ikiye kırın ve içinde 

beni bulursunuz. Bir taşı yerinden kaldırın, altından ben 

çıkarım. Aynaya bakın, beni göreceksiniz.” Shay 

doğrudan gözlerimin içine baktı. “Birini katil yapanın ne 

olduğunu gerçekten bilmek istiyorsan,” dedi, “kendi 

kendine seni katil yapan ne olurdu diye bir sor.”  (s.162) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her insanın bir şer tarafı vardır, en uysalının 

bile… O taraf uyumaktadır ve onu uyandıracak 

sebeplerden Allah hepimizi korusun… 

 

YEVGENİ ZAMYATİN,  BİZ (WE) 

 

Kendimi duyumsuyorum. Ama sadece içine 

kirpik kaçan göz, şişmiş parmak veya çürük diş kendini 

duyumsar, bireysel varlığının bilincine varır. Sağlıklı göz 

veya parmak ya da diş varlarmış gibi görünmezler. Yani 

gayet açık, değil mi? Kendi kendinin bilincine varmak 

hastalıktır. (s.136) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her şey yolunda giderken,  yolunda giden o 

şeyleri sağlayan varlıkların nedense farkına varılmaz… 

Ne zamanki aksamalar başlar, o şeyler birdenbire 
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değerlenir gözünde insanın… Sahip olduklarımız için ne 

kadar şükretsek o kadar azdır ki… 

 

 

NEİL GAİMAN,  MEZARLIK KİTABI 

 

“Hayatlarını son derece çekilmez bulan insanlar 

her zaman vardır ve yapacakları en iyi şeyin başka bir 

varoluş düzlemine geçişlerini hızlandırmak olduğuna 

inanırlar.  

Kendilerini öldürürler mi demek istiyorsun? dedi Bod. 

Yaklaşık sekiz yaşındaydı, saf ve meraklıydı, ama aptal 

değildi. 

“Evet.” 

“İşe yarıyor mu? Öldüklerinde daha mı 

mutlular?” 

“ Bazen. Ama çoğunlukla, hayır. Bu, başka bir 

yere gidip orada yaşarlarsa mutlu olacaklarına inanan, 

ama işlerin öyle yürümediğini gören insanların durumuna 

benzer. Nereye gidersen git, kendini de yanında 

götürürsün. Ne demek istediğimi anladın mı?” 

“Birazcık,” dedi Bod. (s.94)  

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğu insan, mutluluğu hep uzaklarda, Kaf 

Dağı’nın ardında arar, durur. Mutluluğuna mani olan 

şeylerden kaçmak, kurtulmak ve böylece huzura 

kavuşmak ister. Aslında huzursuzluk ve mutsuzluğun 

kaynağı içimizdedir ve o kaynağı çürütmedikçe, 

mutluluğun kaynağını yeşertmedikçe, içimizi 
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güzelliklerle süslemedikçe, nereye gidersek gidelim, 

mutsuzluğu da beraberimizde götürürüz… 

 

 

KEMAL TAHİR,  ESİR ŞEHRİN 

İNSANLARI 

 

Çöküntü devirlerinde iki çeşit insan meydana 

çıkıyor. Namussuzlarla namuslular... İki tarafta da, 

boğuşma büyük bir şiddetle, açıktan yürüyor. Hele, önce 

“vatandaş” sonra “insan” olunması gereken dehşetli 

sıralarda faziletle, alçaklığın boğuşması kadar korkunç 

muharebe yok. Muharebede düşman karşıdadır. 

Üniformalıdır. Az da olsa, çok olsa da bir zaman sonra 

önemi kalmaz. Kaçarsın, kovalarsın... Anında ölenler, 

yaralananlar olur. Ama hep ileriye bakmanın bir rahatlığı 

vardır. Oysa esir bir şehirde dost kim, düşman kim, 

bilinmez! (s.228) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Savaş anında, ülkenin özgürlüğü adına herkesin 

özveri göstermesi gerektir. Herkes kendi çıkarını 

düşünüp, bir kenara çekildiğinde, sahipsiz kalan ülke, her 

şeyi esir alır. Artık yaşam değişmiştir. Savaş anında 

düşman belli, dost bellidir ama esaret altındayken 

kimseye güvenemezsin; zira ruhunu şeytana satanlar o 

kadar çoğalır ki… 

 

MİCHAEL ENDE,  MOMO 
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Bir de bakarsın ki adım adım bütün yolu 

bitirmişsin. Nasıl olduğunu anlamadan ve 

yorulmadan. Önemli olan da budur. (s.41) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Küçük küçük adımlar, bıkmadan, usanmadan kat 

edildiğinde kilometrelerce yol alınır. Taşı delen, 

damlaların gücüdür. Çıktığın yolculukta hedefin belliyse, 

attığın her adım, seni an be an matlubuna ulaştıracaktır. 

 

 

ADAM FAWER,  OLASILIKSIZ 

 

“Satranç hayat gibidir David,” demişti babası. 

“Her parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, 

bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işe yarar, 

bazılarıysa sonunda. Ama kazanmak için hepsini 

kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi, 

satrançta da skor tutulmaz. On parçanı kaybedip, yine de 

kazanabilirsin oyunu. Satrancın güzelliği budur işte. İşler 

her an tersine dönebilir. Kazanmak için yapman gereken 

tek şey, tahtanın üzerindeki olası hamleleri ve 

anlamlarını iyi bilmek ve karşındakinin ne yapacağını 

kestirebilmek.” (s.108) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayata gelmekle herkese, bir satranç tahtasında 

olduğu gibi piyonlar verilir. Hamleler önemlidir. Piyon 
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kaybetmek seni ümitsizliğe düşürmesin; oyunda olduğun 

sürece her zaman kazanma şansın vardır… 

 

 

URSULA K. LE GUİN,  MARİFETLER 

 

Eğer bu maddeler biraz şurada, biraz burada 

birbirlerine tutunmaya başlamasalarmış, hiçbir şey 

olacağı yokmuş. Madde biçim almaya başlamış. Önce 

sadece toprak öbekleri ve parçaları. Sonra taşlar. Sonra 

taşlar kıvılcım çakıncaya kadar birbirlerine sürtünmüşler 

ya da su olup akıncaya kadar birbirlerini eritmişler. Ateş 

ile su karşılaşmış ve buhar olmuş, sis olmuş, pus olmuş, 

hava olmuş; Ruh bu havayı soluyabiliyormuş. Bunun 

üzerine Ruh bir araya gelmiş, nefes almış ve konuşmuş. 

Her şeyin var olmasını söylemiş. Toprağa, ateşe, suya, 

havaya şarkı söylemiş, şarkısıyla yaratıklara varlık 

vermiş. Bütün dağlara, nehirlere şekil vermiş, ağaçlara, 

hayvanlara ve insanlara şekil vermiş. Sadece kendisi bir 

şekle bürünmemiş, kendine bir isim vermemiş ki her 

yerde olabilsin, her şeyin içinde, her şeyin arasında 

olabilsin, her ilişkide, her yönde bulunabilsin. Sonunda 

her şey bozulduğunda ve Kaos geri geldiğinde Ruh, başta 

da olduğu gibi o zaman da Kaos içinde olabilecekmiş. 

(s.129) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Zerreler birleşmiş, makrolar oluşmuş ve yaşam 

böylece başlamış. Şu evrendeki tek bir toz tanesi bile 

boşa yaratılmamış; tıpkı türlü türlü nebatat ve hayvanat 
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gibi… Milyarlarca yıldızın hiçbiri boşuna yerlerine 

yerleştirilmemiş, bakterilerin, mikropların hiç biri, hiçbir 

sinek ya da böcek öylesine getirilmemiş bu dünyaya… 

Her birinin ayrı bir görevi var ve her biri dolaylı ya da 

dolaysız olarak insana hizmet ediyor… Yüce Yaratıcı, 

kendini gizlemiş ama sanat eserleriyle varlığı her an 

hissettirmekte… 

 

THOMAS BERNHARD,  YOK ETME 

 

Çoğunluk her zaman felaket getirdi, diye 

düşündüm, bugünde felaketimizi çoğunluğa borçluyuz. 

(s.228) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Demokrasi deriz, çoğunluğun sözü deriz… Ya 

çoğunluk bizi felakete sürüklüyorsa? 

 

 

LOUİS FERDİNAND CELİNE,  GECENİN 

SONUNA YOLCULUK 

 

Yıllar sonra bunları yeniden düşündükçe, bazen 

kimilerinin kullanmış oldukları sözcükleri ve bizzat o 

kişileri yeniden yakalayabilmek mümkün olsa, “keşke” 

diyesi geliyor insanın, bize tam olarak ne demek istemiş 

olduklarını sormak için... Ama giden gitmiştir... Kimse 

onlar hakkında bir şey bilmiyor artık. Bu durumda 

gecenin içindeki yolculuğunuzu tek başınıza 

sürdürmekten başka çare kalmıyor. (s.573) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanlar birçok söz söyler; o an bir anlam veririz 

belki bunlara. Lâkin bu insanların bir kısmı ölür, bir 

kısmı da çok uzaklardadır artık. Ne dediklerini, daha 

doğrusu ne demek istediklerini düşünüp, geçmişe 

takılmak yerine, yolculuğumuza kendi tecrübelerimizle 

devam etmek durumundayızdır artık… 

 

 

STEFAN ZWEİG,  SABIRSIZ YÜREK 

 

Yaşamımda ilk kez, yeryüzündeki en büyük 

kötülüklerin kaynağının vahşet ve kötü niyet değil, 

kişilerin yenemedikleri zayıflıkları olduğunu anlıyorum. 

(s.249) 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kötülerin kötülükleri insanları acıtır, incitir. 

Ancak “kötü” dediğimiz kişilerin birçoğu, kendi içlerinde 

yalnız, kimsesiz ve korkaktırlar… 

 

 

GÜNDÜZ VASSAF,  CEHENNEME ÖVGÜ 
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Temel olanı düşünmekten kaçınmak, bizi 

psikolojik bakımdan öylesine totaliter bir yapıya sürükler 

ki, yaşamın ya da özgürlüğün temeli açısından pek az 

önem taşıyan seçimler yapmakla ya da seçim hakkı için 

mücadele etmekle uğraşırız durmadan. Seçimin mekanik 

olarak uygulanması bize bir başarı, ilerleme ve özgürlük 

duygusu verir. Bu süreç, aynı zamanda, farkında bile 

olmadan vakit geçirmemizi kolaylaştırır. Böylece 

zamanın akıp gitmesine karşı da bağışıklık kazanmış 

oluruz. Ölümsüz hissederiz kendimizi. (s.273) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Mekanikleşmiş, monotonlaşmış bir hayat, bize 

hayatın hep böyle gitmeyeceği ve bir sonunun olduğunu 

çoğu kez unutturur. Özgür sanırız kendimizi belki,  

tutsaklık labirentleri içerisinde dolaşırken… 

 

 

PHİLİP K. DİCK,  KARANLIĞI TARAMAK 

 

Eğer ölü bir insanın içinden dışarı baksaydın yine 

de görebilirdin, ama göz kaslarını çalıştıramadığın için 

odaklayamazdın. Başını veya göz kürelerini 

çeviremezdin. Bütün yapabileceğin, görüş alanından bir 

şey geçene kadar beklemek olurdu. Donup kalırdın. 

Devamlı beklerdin. Berbat bir sahne olurdu. (s.278) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Yaşamın kıymetini, yaşarken idrak edebiliriz 

ancak. Vakit geçmeden yaşamın kıymetini bil! 

 

 

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU,  

YABAN 

 

Niçin, şu dakikada gene onu hatırladım? Ey beyaz 

hayalet; senin burada ne işin var? Bu çakılların üzerinde 

yürüyemezsin. Bu rendelenmemiş tahta kapıya elini 

dokunduramazsın. Bu taştan sert kerevetin üzerinde 

oturamazsın. Burası, pis ve lizol kokuludur. Ocağın 

içinde gördüğün bu kara yığınlar, adını yalnız darbı 

mesellerde işittiğin “tezek” denilen bir şeyin külleridir. 

Sana kıyamam, benim temiz, titiz, ve sabun kokan beyaz 

anneciğim! Seni burada bir saniye alıkoyamam. (s.100) 

 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kaybettiğimiz sevdiklerimi, zamanla gözümüzde 

o derece büyürler ki, kıymetini geç anladığımızı ya da 

yaşarken ona gereken değeri veremediğimizi algılar, 

hayalimizde onları en kutsanmış zirvelere yerleştiririz. 

Sevdiklerinizi kaybetmeden önce onları gönlünüzün 

zirvesinde tutun… 
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Ali AYÇİL,  Sur Kenti Hikayeleri 

 

Bilgelerle kadınlar birbirine çok benzerler. Her 

ikisi de kalpleriyle hisseder, akıllarına danışmadan iş 

yapmazlar. Bu yüzden bilgeler biraz kadın gibidirler. 

Hem her şeyden çabuk etkilenirler, hem de neyin 

olacağını çok önceden kestirebilirler. (s.103) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Altıncı hissi güçlü ve gelişmiş olanlar bilgelerdir; 

bunların erkeği ya da kadını olabilir. Ancak bilge 

olmayanlardan sadece kadınların bu hissi gelişmiştir. 

 

 

THEODORE ZELDİN,  İNSANLIĞIN 

MAHREM TARİHİ 

 

Kaçışın ne gibi işe yarar sonuçları olabileceğini 

sormak, kaçış düşüncesinin özüne aykırıdır; çünkü kaçış, 

amaçlardan kaçmayı da içerir. Bu amaçları olsun 

isteyenler, kendilerine kaçmanın dışında çözümler 

aramak zorundadırlar. (s.232) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sorunlardan kaçmak yerine onları çözmek en 

iyisidir birçok sorun, nereye giderseniz gidin, sizi bir 

şekilde takip edecektir. 

 

 



114 

 

CHARLES BUKOWSKİ,  SIRADAN 

DELİLİK ÖYKÜLERİ 

 

Kuma oturup suya bakardı, her şeye zor inanırdı 

suya bakınca, Çin diye bir ülke olduğuna ya da ABD’ye 

ve Vietnam’a, bir zamanlar çocuk olduğuna, hayır, buna 

inanmak zor değildi, onu unutamazdı. Bir de erkeklik 

çağını: çalıştığı işler ve kadınlar, sonra kadınsızlık, şimdi 

de işsizlik... Altmışında bir berduş, bitmiş; bir hiç… Bir 

dolar yirmi sent nakit vardı cebinde... Bir haftalık kirasını 

da ödemişti bir de okyanus... Kadınları düşündü yine… 

Birkaçı iyi davranmıştı ona… Diğerleri kurnaz, 

gürültücü, biraz deli ve çok zor kadınlar olmuşlardı. 

Odalar ve yataklar ve evler ve Noeller ve işler ve şarkılar 

ve hastaneler ve donukluk, donuk günler ve geceler, 

anlam eksikliği ve fırsat eksikliği ve şimdi, altmış yılın 

karşılığı: Bir dolar yirmi sent… (s.32) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bazen zenginliğiniz, sadece yaşadıklarınızdan 

elde ettiğiniz tecrübeler olur… Hayat böyledir… 

 

GEORGE S. CLASON,  BABİL’İN KERVAN 

TACİRİ 

 

Mücevherlerle ilgili tavsiye almak istersen 

mücevherciye git. Koyunlar hakkında bilgi istiyorsan bir 

çobana danış. Öğüt bedavadan verilen bir şeydir, ama 

dikkat et, yalnızca almaya değer olanları al. 

Birikimleriyle ilgili o konuda deneyimsiz birinden öğüt 
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alan bir insan, onların düşüncelerinin yanlışlığını 

kanıtlamak için parasını boşa harcamış olur. (s.23) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İşi ehline sor, ehline danış… Aksi halde hem 

manen ve hem de madden zarara uğrarsın… 

 

OSHO,  BEN DİNİ DEĞİL DİNDARLIĞI 

ÖĞRETİYORUM 

 

Şimdi bilim adamları dünyadaki en alçakgönüllü 

insanlar, çünkü bilmenin imkânsız olduğunu biliyorlar. 

(s.123) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kişi bildikçe, daha çok şey bilmediğini, gerçekte 

bilmenin sonsuz olduğunu kavrayarak mütevazılaşır. 

Kibirlilerin birçoğu içi boş kimselerdir… 

 

 

 

SİBEL ATASOY,  BİR KADINI ÖLDÜRMEK 

 

Anlam, nehri geçerken üzerine bastığınız her bir 

taş gibidir. O, yalnızca üstüne basmak içindir, yapışıp 

kalmak için değil. Basın ve sekin!... (s.10) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Hayat, bir anlamlar mozaiğidir. Her birinin,  her 

an, farklı yaşayışlarda öenemi vardır. Birine 

takıldığınızda, diğerlerine ulaşamazsınız… 

 

 

ELİF ŞAFAK,  ARAF 

 

Belki aşk sevgiliyi kazanmayı değil, onda kendini 

kaybetmeyi gerektirir. (s.263) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk, kendinden vazgeçiştir; aksi halde bencillik 

olur… 

 

 

 

 

 

 

TOLSTOY, SANAT NEDİR? 

 

Sanat, bir başkasının yansıttığı duyguları görerek 

ya da duyarak algılayan birinin, bu duyguların aynısını 

yaşaması temeline dayanan bir etkinliktir. Sanatın 

insanlar arasında kurduğu ilişkinin, sözün kurduğu 

ilişkiden farkı, sözün insanların birbirlerine 

düşüncelerini, sanatın ise duyguları aktarmanın aracı 

olmasıdır. Sanat adı verilen etkinlik de, esas olarak 
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insanların duygularını başkalarına bulaştırma yetenekleri 

diyebileceğimiz bu yeteneğe dayanır. Sanat, yaşadığı bir 

duyguyu karşısındakilere geçirmek isteyen birinin bu 

duyguyu kendinde yeniden üretmesi ve belirli dış 

işaretlerle onu ifade etmesiyle başlar. (s.49) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sanat,hayat için zorunlu olan,tek bir insanın ve 

bütün insanlığın esenliğe yürüyüşü için zorunlu olan, 

insanları aynı duygular çevresinde birleştiren ilişkiler 

ortamıdır. 

 

 

RİLKE, SANAT ÜZERİNE 

“Bilge olmak” der Maeterlinck, “her şeyden önce 

mutlu olmasını öğrenmektir”, çünkü mutluluk bilgeliğin 

doğal sonucudur ve bilgelik gibi dışarıdan kaynaklanan 

bir rastlantı değil, belli yasalara göre içimizde 

gerçekleşen bir olaydır. Dışarıdan kapımızı çalan bir 

olayı alıp içimize aktararak kendi olayımıza 

dönüştürmeye çalışırken oluşan ısıdır adeta. Ve 

mutluluğu dışarıdan bekleyen pek çok kişiye gerekli şey, 

gözlerini kendi içlerine çevirmeye yöneltecek bir 

sesleniştir sadece.  (s.119-120) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Mutluluk sebepleri, dışarıda değil, insanın 

içindedir. Her insan bu hazineyi taşır. Onu keşfedip 

açanlar, iç dünyalarında mutluluğu yakalar ve bu da dış 

dünyalarına yansır. Çevresel faktörler onu aldatmaz, 

mutluluğuna set çekmez. Bunu başaranlar, bilgelik 

makamına erenlerdir, fark etseler de etmeseler de… 

 

 

FRIEDRICH KERST, KENDİ SÖZLERİ İLE 

BEETHOVEN 

Genç müzisyen, dostu Louis Schlosser’a söyle 

demiştir: “Düşüncelerimi yazmadan önce içimde uzun 

süre, genellikle çok uzun bir süre taşırım; buna karşın o 

kadar sadık bir belleğim vardır ki, bir kez aklıma gelen 

bir temayı yıllar geçse de unutmam mümkün değil. 

Birçok şeyi değiştirir, çıkartır ve tatmin oluncaya dek 

yeniden denerim. Fakat, sonra kafamda her açıdan gelişir 

ve ne istediğimi tam olarak bildiğim ölçüde, temel fikir 

beni bırakmaz, serpilir, gelişir, resmi bütün açı ve 

boyutlarıyla önümde görürüm ve benim için onu 

yazmaktan başka bir şey kalmaz, bu da vaktim varsa 

kolayca olur, çünkü bazen başka çalışmalara kapılır 

giderim, ama hiç birini diğerine karıştırmam. (s.28) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Söz söylemek gibi, yazmadan önce de çokça 

düşünüp, tartılıp, biçilip, muhakeme edildikten sonra 

yazılanlar, daha değerli ve özgün olur. Düşünmeden 

yazılanlar ise insanın daha sonra başını ağrıtabilir. Bu 

yeti de, pratik yapa yapa öğrenilir ve geliştirilir. 

 

ZEHRA EROL, MÜKEMMELİYETÇİ 

KİŞİLİK 

Mükemmelliyetçi kişiler için yaşam var-yok, 

doğru-yanlış, ak-karalardan oluşur. Arkadaşlarını kardeşi 

kadar çok sever, kardeşi kadar yakın görmediği 

kişilerden de uzak durur. Yaptıkları işler en iyisi değilse 

değersizdir. Onun için orta dereceli kavramlar yoktur. 

Değerlendirmeleri, akılı-aptal, başarılı-başarısız, çok 

güzel ya da çok çirkin şeklindedir. Bir işe başladığında 

onu en iyi şekilde yapabilmek için söylenenleri abartılı 

bir biçimde dikkate alır. Diyete başladıysa listede 

verilenlere uymak yerine hiç yememeğe gayret eder. 

Programa uyum sağlayamadığında diyeti tamamen 

bırakır. Ya hep, ya hiç düşüncesini ifade eden cümleleri 

çok sık duyarız bu kişilerden. (s.55) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünyaya, evrene bir bakınız, düşününüz, tefekkür 

ediniz… Kesin çizgilerle mi ayrılmıştır her bir varlık, 
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yoksa birer geçiş süreçleri var mıdır? Yaz sıcağından, 

birden bire soğuk kış günlerine mi geçiş vardır, yoksa 

araya bir “sonbahar” mı serpiştirilmiştir. Evet, kesin ve 

güçlü sınırlar insanı kasmaktan ve bir süre sonra da 

çatlatmaktan başka bir işe yaramaz. Esnek demir 

kırılmaz. Hayat, sadece siyah ve beyazdan değil, bazen 

griden de oluşur. Tolerans sınırınızı belirleyin, ne çok 

daraltın ne çok gevşetin. 

 

 

SELÇUK ALKAN, KENDİN OLDUKÇA 

GÜZELSİN  

 

Yaşamadığın şey senin değildir… Hayali raflarda 

süs olarak durur sadece… Uzaktan bakar durursun 

hayranlıkla… Kendini yaşayamazsan kendin de sana ait 

değildir artık... Başkalarının ellerinin içerisinde 

döndürülüp, dolandırıldırıldığı, oynandığı bir “şey“sindir 

ancak… (s.25) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kişi özgün olmadıkça, kendi gibi davranmadıkça, 

taklitçiden başka bir kişi olamaz. Bu yaşam, her birimize 

verilmiş birer armağandır. Bize özel ve biricik bu yaşamı, 

başkalarının oyuncağı haline getirmeye hakkımız var 

mıdır ki? Bu, kendimize karşı bir haksızlık değil midir? 
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TURGUT CANSEVER, OSMANLI ŞEHRİ 

Bizim kültürümüz bir tarım kültürü değil, şehir 

kültürüydü. Genellikle Türk aydınları “Tarım 

kültüründen geldikleri için Türkler şehir kurmayı 

bilmiyorlardı” derler. Bu yoruma katılmıyorum. 

Bizimkisi tam bir şehir kültürüydü. İnsanlar aralarındaki 

münasebetleri kendileri düzenliyorlardı. Bu şehirler Paris 

gibi, Hıristiyan ortaçağ şehirleri gibi tabiattan kopuk 

değildi. Tabiatla bütünleşmiş bir şehir kültürü vardı. Bu 

nedenle ne orman ortasındaki evlerden oluşan Orta 

Avrupa yerleşmeleri gibi, ne de Amerikan şehirleri gibi 

ağacın içerisine gömülmüş yapılardan oluşuyordu. 

Tabiatla insan elinin meydana getirdiği ürünün 

dengesinden oluşuyordu ki bu çok önemli bir hadisedir. 

Tabiatın içinde kaybolduğunuz zaman dünyayı 

güzelleştirme ve düzenleme bakımından 

sorumluluklarınızın bir kısmını terk edersiniz. Halbuki 

Osmanlı-İslam şehirleri tabiatı içine almakla beraber 

tabiata, her ağaca, her çalı parçasına, her çiçeğe yüce bir 

değer kazandıracak şekilde, insanın düzenlediği bir 

dünyanın ürünüydü, insanını dünyayı nasıl 

güzelleştireceğinin örneği idi. (s.219)  

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Doğaya saygı içerisinde kurulan medeniyetleri 

doğa da destekler. Aksi halde intikamını öyle bir alır ki, 
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ne şehir kalır, ne medeniyet…. Tarih bu örneklerle 

doludur… 

 

 

STEVE LANCE VE JEFF WOLL, 

REKLAMCILIĞIN TURUNCU KİTABI 

Reklâmlarınızın işe yaramıyor olması, harika 

reklâmlar yaratmak ve üretmek için kullandığınız 

süreçlerin işe yaramıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

Shakspeare’in dediği gibi:  “Hata sevgili Brütüs, 

yıldızlarımızda değil, bizzat kendimizdedir.” (s.13) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Başarısızlıklarımızın birçoğu, yine kendi 

yaptıklarımızdan kaynaklanır. Hatayı dışarıda değil, 

içeride ara! 

 

 

MUSTAFA MERTER, DOKUZ YÜZ KATLI 

İNSAN  

Esasen her insan, içinde insan-ı kâmil potansiyeli 

taşır. Dolayısıyla her insan bir ermiş namzedidir. İçinde 

bulunduğu kat ne olursa olsun, yarın ne olacağı belli 

olmaz. Bu nedenle arif, her insanın önünde maddi ve 

mecazi anlamda saygı, hürmet ve tazim ile eğilir. (s.219) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Hiç kimseyi hor görme ve küçümseme! Çünkü 

sendeki “Cevher” ona da verilmiştir. Yarın kimin ne 

olacağını bilemezsin… 

 

 

JOLANDE JACOBI, C. G. JUNG 

PSİKOLOJİSİ 

Modern insanın akıl karışıklığının ve 

soyutlanmasının acısını dindirmek,  yaşamın muhteşem 

akışında yerini bulmasına imkân sağlamak,  bilerek ve 

isteyerek ışık saçan bilinçli yanı ile karanlık bilinçdışını 

tekrar birleştirmesi ve bütünlük kazanabilmesi için ona 

yardımcı olmak – işte bunlar Jung’cu psikolojik 

rehberliğin anlamı ve amacıdır. (s.75) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Günümüz insanı, birçok bedensel hastalığa çare 

aramakta ve bulmakta; ama ihmal edilen şey insan 

psikolojisi… Çünkü birçok bedensel rahatsızlığın 

temelinde psikolojik rahatsızlıklar var ve ”sebep” ortadan 

kaldırılmadıkça, “sonuç” üzerine yapılan çalışmalar çok 

da etkili olmamaktadır. Günümüz insanı, bilinçaltına 

yapılan saldırılar altındadır ve çoğunlukla bunun farkında 
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değildir. Asıl tedavi, ruhlarımız için yapılmalıdır, sağlıklı 

ve mutlu bir insanlık için… 

 

JEANETTE EATON, KILIÇSIZ SAVAŞÇI 

GANDHİ 

 Zenginlik ve ihtişamla süslenmiş asilzadeleri, 

sayıya gelmeyen fakirlerle kıyas ediyorum. Ve bu 

asilzadelere demek istiyorum ki, siz bu mücevherlerden 

soyunmadıkça ve bu serveti vatandaşlarınızın menfaatine 

kullanmadıkça, Hindistan kurtuluş yüzü göremez. 

Yüksek makamlardaki Hintliler yaşam tarzlarını 

değiştirmelidir. Mihraceler semtlerindeki kirli sokakları 

temizletmelidirler. Kahinler (din reisleri) kutsi 

mabedlerini temizletmelidirler. Yüksek sınıf Hindular, 

kendilerinden aşağı sınıflara doğmuş olan halka, bilhassa 

trenlerde iyi muamele etmelidirler. (s.170) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bir ülkede adalet bozulmuşsa, sınıflar arasındaki 

fark yükselmişse ve sınıflar birbirine saygı duymuyorsa, 

gelir adaletli bölüşülmüyor, çağdaş imkânlar hep üst sınıf 

için sunuluyorsa, o toplum zamanla çökmeye mahkûm 

olur. 

 

DÜCANE CÜNDİOĞLU, BİR KUR’AN 

ŞAİRİ 
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“Bir kelimenin en güzel zannettiğim karşılığını 

bir zaman sonra beğenmem, daha güzel bir tercüme 

hatırıma gelir. O kelimenin bütün tercümelerini 

değiştirmek icap eder. Sonra bazı ayetler de var ki 

muhtelif suretlerde tercümeye müsait. Müfessirler bu 

ayetlerin manalarını göstermişler, bunlardan birini tercih 

etmek lazım. Ben de öyle yaptım. Fakat diğer manalarını 

da göstermek, aslındaki şümulü muhafaza etmek icap 

eder. İşte bunları da not alarak yazmak zaruri. İnşallah 

bunları ikmal ettikten sonra, bir heyet-i ilmiyenin nazari 

tedkikinden geçmesini de arzu ederim. Belki bazı 

noktalarda hatalarım var. Bunlar neşrolunmadan tashih 

olunmak lazım.” (M.A.Ersoy) (s.456) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bilge kişiler söyleyecekleri sözden, yazacakları 

satırlardan önce bin kere düşünürler belki. Her bir 

sözcüğün anlam ve anlamlarını birbiriyle karşılaştırır, 

tartar biçerler. Sözcüğün, cümle içerisine yakışıp 

yakışmadığını, diğer sözcüklerle bir ahenk kurup 

kurmadığını, diğer cümlelerin de birbiriyle senfoni 

sağlayıp sağlamadığı üzerine çalışarak, adeta muhteşem 

bir orkestra hazırlarlar. 

 

ORHAN PAMUK, MANZARADAN 

PARÇALAR 

Benim için okumak, metnin anlattığı şeyi 

aklımızın sinemasında canlandırma işidir. Okumakta 
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olduğumuz metinde başımızı kaldırır, bakışlarımızı 

duvardaki bir resme, pencereden dışarıya ya da 

karşımızdaki manzaraya çeviririz, ama aklımız 

gördüğümüz şeyle değil, az önce hakkında okuduğumuz 

öteki dünyayı canlandırmakla meşguldür. Yazarın hayal 

ettiği öteki dünyayı bizim görebilmemiz, mutlu 

olabilmemiz için hayal gücümüzün harekete geçmesi 

gerekir. Bu da okuduğumuz metnin, öteki mutlu 

dünyanın yalnız okuyucusu değil, bir parçası, hatta biraz 

da onun yaratıcısı olduğumuz izlenimini vererek bizi 

mahrem bir mutluluğa çağırır. Kitap okumayı, iyi bir 

edebiyat eserini okumayı vazgeçilmez yapan şey, bu 

mahrem mutluluktur işte.(s.211) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Okumak, sadece satırlara bakmak; harfleri, 

kelimeleri ve cümleleri çıkarmak değildir. Okurken hayal 

dünyasının perdesi açılır, zihinsel imgeler canlanır ve çok 

farklı bir boyutta, hayal aleminde, sanki gerçek 

yaşamdaymışçasına süzülür gidersiniz. Bu, okuma 

bittikten sonra da bir süre devam eder… Mutlusunuzdur 

artık… 

 

GÜRKAN ZENGİN, HOCA  

Tek boyutlu, tek renkli düzenler yaşayamazlar. 

Zaten düzen dediğimiz şey, birçok rengi bir araya 

getirdiğinizde bir anlam ifade eder. Öyle bir resim 
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düşünün ki tek bir renkten ibaret olsun. Ya da öyle bir 

mimari düşünün ki tek bir motifle ortaya çıkartılmış 

olsun. Ya da bir kilim düşünün, ikinci bir unsur 

barındırmasın. Düzen dediğimiz şeyde mutlaka 

farklılıklar olacak. Tek düze olan her şey, bir müddet 

sonra bir çatışma sebebi olabilir. Bizim hedefimiz, 

insanlığın birçok birikimini bir araya getiren, onları bir 

sentez, bir harman halinde gören yeni bir felsefi 

yaklaşımın sözcüsü olmak ve bu felsefi yaklaşımı, dış 

politika alanına yansıtmak. (s.99) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Tekdüze bir yaşam, tekdüze bir insan, tekdüze bir 

medeniyet yavandır, hamdır, gelişmez, gelişmeye müsait 

değildir. Asıl başarı, farklı yeteneklerin, renklerin, 

seslerin, kişilerin, kültürlerin bir arada beraber, 

muhteşem bir senfoni ahenginde işlemesindedir. 

 

 

 

SERGE KİNG, HAYAL MÜHENDİSLİĞİ 

Onca yıldan sonra, hayatta ne tecrübe ediyorsak 

hepsini bizim yarattığımıza; yalnızca kendi kendimizin 

kurbanı olduğumuza ve hangi konuda ne tür seçimler 

yapmış olursak olalım yaşamı tecrübe ediş biçimimizi 
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yeniden oluşturma kudretine sahip olduğumuza tam 

anlamıyla ikna olmuş durumdayım. (s.7) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayat, seçimlerdir. Bugünkü biz, geçmişteki 

tercihlerimizin sonucuyuz ve istediğimizde, tercihlerimizi 

değiştirerek başka birisi de olmamız mümkün… 

 

PETER WOLLEN, SİNEMADA 

GÖSTERGELER VE ANLAM 

 

Toplumdaki göstergelerin yaşamını inceleyen bir 

bilim anlaşılmaz bir şey değildir; bu bilim, sosyal 

psikolojinin ve bu nedenle de genel psikolojinin bir 

bölümü olacaktır. Ben buna göstergebilim (Semiology; 

Yunanca semeion: gösterge) adını veriyorum. 

Göstergebilim, göstergeleri neyin oluşturduğunu, onları 

hangi yasaların yönettiğini gösterecek. Bilim henüz var 

olmadığından hiç kimse bunun nasıl bir bilim olacağını 

şimdiden söyleyemez, fakat bunun bir bilim olmaya 

hakkı olduğu, daha önceden ayrılmış bir yere sahip 

olduğu söylenebilir. Dilbilim, genel göstergebilimin 

yalnızca bir parçasıdır; göstergebilimin keşfedeceği 

yasalar dilbilime de uygulanabilecek ve dilbilim 

antropolojik olgular kitlesi içinde kesin olarak 

tanımlanmış bir yere sahip olacak.” (s.105) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sinema, yalnızca yeni bir sanat değil, aynı 

zamanda farklı ifade kodları ve kipleri kullanarak farklı 

kanallarda, farklı duyum bölgelerine yayın yapan öteki 

sanatları birleştiren ve içeren bir sanattır. Sinema sanatlar 

arasındaki farkları, benzerlikleri, sanatların birbirine 

dönüştürülebilme  ya da birbirinden aktarma yapabilme 

olasılıklarını, yani farklı sanatlar arasındaki ilişki 

sorununu en can alıcı biçimde ortaya koyar. 

 

İLBER ORTAYLI, SON İMPARATORLUK 

OSMANLI 

 

Türkiye’de tarih okunmuyor. Türkiye için yazılan 

tarih sentezlerini, halka mal edilecek şekilde, yeni bir 

üslup ve yeni bir edebiyat ile kaleme alamıyoruz. Biz, 

çocuklarına ve gençlerine bir şey veremeyen nesilleriz. 

Kendimiz, mazide bizden evvelkilerden ne aldık tartışılır; 

ama bizden sonrakilere bir şeyler veremiyoruz. (s.37) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Kültürü itibariyle kökü mazide olmayan, mazisini 

bilmeyen bir toplumun geleceği inşa etmesi, geleceği 

meydana getirecek kuşaklara gereken harcı, malzemeyi 

sağlaması mümkün değildir. 

 

METİN BOBAROĞLU, BİRLİKTE 

YAŞAMA KÜLTÜRÜ (KONFERANS) 

Bu âlem, insana hizmet etmek için yaratıldığı ve 

ona konfor sağladığı için onu öğrenmek ve tanımak için 

ilim gereklidir. Bu öğrenme, tanıma ne şekilde olacaktır? 

Biz sadece zâhiri yönüyle tanımak istersek tam 

tanıyamayız. Akıl bir mekanizmadır, medrese mektep bir 

mekanizmadır, mekanizmadan ise bir değer, bir hikmet 

bir mârifet elde edilemez. Mekanizma değer üretmediği 

için bu kez değerler açıkta kalır. Akıl değer üretmez, akıl 

bağlar, düzenler, organize eder, ayırır, birleştirir. 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Değeri üreten tarihi tecrübedir; birlikte yaşama, 

birlikte olma, kederde, sevinçte birlikte olma, tehlikeler 

ve felaketler karşısında birlikte olma ve bunu sürekli 

kılabilmedir, işte bu “kültür” demektir. Oysa kültür 

üniversitenin içine sığmaz, aklın içine sığmaz. Kültür 

bilinç dışı bellek olarak bilinci üstten değil alttan 

belirleyerek motive eder. 

 



131 

 

 

AHMET YILDIZ,  GÜÇLÜ HAFIZA   

 

Beyin, gerçekle hayali ayırt edemez! Annem 

özellikle arabesk yüklü Türk filmlerini seyrederken 

gözyaşlarını tutamazdı. Anneme “Bu filmler gerçek değil 

neden ağlıyorsun?” diye sorardım. O da bana 

“Bilmiyorum ama yine de gözyaşlarımı tutamıyorum?” 

diye sorardı. (s.58) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Beyin, gerçek ile hayali ayırt edemediği için 

hayali “yaşanmış” saymaktadır. 

 

 

 

 

 

SERAP KARAKAŞ, TARİHTEKİ ÜNLÜ 

BİLİM ADAMLARI 

Newton, bilimsel araştırmalarını yapma gayretinin 

ardındaki sebebi Principia Mathematica adlı eserinde şu 

sözlerle ifade etmiştir: “Bizler Allah’a muhtaç, aciz 
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kullar olarak, kendi aklımıza göre Allah’ın aklının 

büyüklüğünü ve yüceliğini görmeli ve O’na teslim 

olmalıyız.” “Allah sonsuz ve mutlaktır; gücü sınırsızdır 

ve her şeyden haberdar olandır; varlığı sonsuzluğa 

dayanır; her şeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan her 

şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır; ... Daimidir ve vardır; 

varlığı daimidir, her yerde mevcuttur; her zaman ve her 

yerde var olmasıyla O, tüm zamanı ve aralıklarını 

yaratır.” (s.105) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bu evren, bu doğa, hiç şüphesiz Allah’ın hiç 

vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir 

kitabıdır. Allah’ın kitapları ile yarattıkları arasında hiçbir 

çelişki yoktur, çünkü her biri, yine  Allah tarafından 

yaratılmıştır. 

 

AHMET HAMDİ TANPINAR, YAŞADIĞIM 

GİBİ 

Bizim için asıl olan miras ne mazidedir, ne de 

Garp’tadır; önümüzde çözülmemiş bir yumak gibi duran 

hayatımızdadır. Onu yakaladığımız, onun meseleleri 

üzerinde durduğumuz, onlarla yoğrulduğumuz, bu 

meseleleri fikir hayatımızın zaruri yol uğrakları gibi 

değil, temeli olarak kabul ettiğimiz zaman tarihin ve 
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hususi coğrafyamızın bize yüklediği büyük role 

erişeceğiz. (s.61) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Millet olarak kalkınmanın temelinde hayatı ve 

kendini olduğu gibi kabul etmek, hiçbir akıma bağımlı 

kalmamak ve fakat onlardan tekamül yolculuğunda 

istifade etmek yatar. 

 

MUHYİDDİN ARABİ, BİR SÛFÎ’NİN 

PORTRESİ – ZUNNÛN-I MISRÎ 

Affedilmeyi yalnız Senden talep ediyorum ey 

Rabbim! Çünkü affetmek, Senin cömertliğinin bir 

özelliğidir. Ey isyandan sonra yapılan iyiliğe, sanki hiç 

isyan edilmemiş gibi razı olan! Bu tavsifi zor bir ikram, 

değeri belirlenemeyecek bir şefkattir! (s.100) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçekte sığınılacak tek bir kapı vardır: Allah… 

O, insana, bir annenin çocuğuna duyduğu şefkatten çok 

daha fazlasını duyar, hatalarını affeder, türlü türlü 

nimetlere boğar kendisini. Böyle bir Allah’a karşı isyan 
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içinde olan insan, en yanılmış olandır, en acınacak 

durumda olandır. 

DOĞAN CÜCELOĞLU, SAVAŞÇI 

 

Korkudan gelen disiplin, korku kaynağı yok 

olduğu zaman kaybolur. Ama, kişinin kendi içinden 

gelen disiplin hiç kaybolmaz; kişi kendini o geleceğe 

adadığı sürece devam eder. (s.173) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Özdenetimdir, insanı başarılı ve mutlu kılan. İtaat 

eden, korkan, emir alan insan, sadece bir robottur. İnsan 

robot olmadığına göre, robotlaşmak, insana acı verir, 

gelişimine engel olur… Başarı, özdisiplin ve otokontrol 

ile gerçekleşir. 

 

NECİB SÜHREVERDİ, YÖNETENLERİN 

YÖNTEMİ 

 

Suçluyu terbiye etmeye gücü yeten kişinin ona 

ceza vermesi gayet çirkindir. (s.75) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Önemli olan, insanı kazanmaktır. Hata yapan kişi, 

uyarılıp rehberlik edildiğinde ve eğitildiğinde  iyi bir 

insan olacaksa, ağır cezalarla kişiyi nefret ettirmek yerine 

bu yöntemi deneyen kişi, bilgelik makamından nasibini 

almıştır. 

 

DAVID OGILVY, BİR REKLAMCININ 

İTİRAFLARI 

Dostuma kızgındım, 

Söyledim, öfkem bitti gitti. 

Düşmanıma kızgındım, 

Söylemedim, öfkem büyüdü gitti. (s. 38) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dışarı yansıtılmayan öfke, insanı zehirler, eritir. 

Kontrolsüz dışavurum ise hem kendine ve hem de 

başkalarına zarar verir. Dengeyi iyi kurmak gerek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN MEADA, BASİTLİK KANUNLARI 
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Doktorun yaptığı iğne, eğer hızlı bir şekilde 

olursa daha az can acıtır; bu iğnenin hayatımızı 

kurtaracağını bildiğimizde canımız daha da az yanar. 

(s.50) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Olaylara verdiğimiz anlam, olayın bizdeki etkisini 

ya artırır ya da azaltır. 

 

 

 

TAŞKIN TUNA, MUHAMMEDÎ BİLİNÇ 

 

Ben, deniz sahilinde çakıl taşları ile oynayan bir 

çocuk gibiyim. Öte yanda ilerde, sırlarla dolu bir okyanus 

duruyor.  -Sir Isaac Newton-  (s.104) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Evren, sonsuz sırlarla doludur. Bu sırlardan küçük 

birer cüzleri keşfedenlere ise “bilim adamı” deniyor… 

 

 

 

TURGUT CANSEVER, KUBBEYİ YERE 

KOYMAMAK 

 

Çevre bilincine sahip insanlara büyük görevler 

düşüyor. Bu insanların konuyla ilgili aktif katılımı 

mümkün kılınmalı. Mahalli özellikler, insan boyutu 
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hiçbir zaman göz ardı edilmemeli. Taklit bir mimari 

yerine insanımızın ihtiyacı birinci şart olarak gündemine 

alan bir mimari politikası üretilmeli. Yeni şehirler 

yaklaşımı içerisinde teferruatçı, kısıtlayıcı dondurucu 

yapılar yerine yerel gerçeğe açık şehirler inşa etmek 

gerekiyor. Mimarlık mesleği bugün olduğu durumdan 

farklı bir yapılaşmaya yöneltilmelidir. Bütün mimarlığın 

bir üst düzey yaklaşımla yönlendirilmesi gerekir. (s.91) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bir şehirde yaşayan insan, o şehirde yaşamaktan 

mutlu olmalı! Birçok çağdaş ülke bunu gerçekleştirdi. 

Ama gelişemeyen ülke yöneticileri, kendi 

mozaiklerinden uzak, dar bir alana sıkıştırılmış beton 

duvarlar arasında ve trafik keşmekeşi işkencesi içerisinde 

halkının mutlu olabileceğine inanan zavallılardan başkası 

değillerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEYAMİ SAFA, SANAT EDEBİYAT 

TENKİT 
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Bütün fikirlerimizin kökleri cemiyettedir. Bunları 

bizim içimizde büyüten ve geliştiren de sosyal tesirlerdir. 

Yeryüzünde gökten inmiş, anasız, babasız, zürriyetsiz 

hiçbir fikir bulamazsınız. Fakat bundan her fikrin eski ve 

yalnız şekillerinin yeni olduğu neticesi çıkmaz. Kökleri 

cemiyette olan fikirler, fertten ferde, nesilden nesile ve 

asırdan asıra, yalnız şekilleriyle değil, mahiyetleri ve 

muhtevaları ile de beraber tekâmül ederler.  (s.38-39) 
 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hiçbir fikir, kültür ya da medeniyet, gökten 

birden bire inmemiştir. İnsanlar, toplumlar, kültürler, 

milletler birbirinden etkilenmiş, kendi fikir ve 

kültürleriyle, diğerlerininkini medeniyet kazanında 

yoğurarak daha yeni, daha özgün fikirler üretmiştir. 

 

 

 

İMAM ŞİBLİ, HZ. ÖMER 

 

Hz. Ömer onlara bir konuşma yapmış ve şu 

sözleri söylemişti: “Müslümanlar! Ben sizi kendine kul 

köle yapan bir kral değilim. Ben de sizin gibi Allah’ın bir 

kuluyum. Aramızdaki fark, benim ayrıca başkanlık ve 

idarecilik gibi bir yükü omzumda taşımamdır. Size rahatı 

güvenli ve huzur içinde yaşatabilirsem ne mutlu! Sizi 

kapımda bekletmek ve hizmetçi yapmak düşüncem 

olsaydı, benden daha talihsiz ve fena bir kimse olamazdı. 
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Ben size sözlerimle değil, davranışlarımla örnek olmak 

isterim.” (s.125-126) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçekte yönetici dediğin, kişilere efendilik 

yapmak için değil, onlara hizmet etmek, onları korumak, 

şehri imar etmek gibi birçok yük ve sorumluluğu 

üstlenmek üzereye o makama gelmiştir. Bunları 

yapmayıp, kibir ve gurur içerisinde zevk-ü sefaya 

dalmışsa, hem o makamı kısa zamanda elden gider hem 

de ülkeye fenalıklar dokunur. 

 

 

 

DÜCANE CÜNDİOĞLU, BİR MABED 

İŞÇİSİ 

 

 

Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyorlar diye, 

onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budala hem de 

alçaktır. Bir adamın “Benden başka herkes aldanıyor.” 

demesi güç şüphesiz; ama sahiden aldanıyorsa o ne 

yapsın? (s.55) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her halûkarda gerçeği söyleyen; işte asıl yiğit 

odur. 
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RABİA CHRİSTİNE BRODBECK, FAKRA 

ÖVGÜ 

 

 

İçsel çaba, nefisle mücahede, kişinin mürşidiyle 

ortak çalışmasıdır. Mürşid, içimizde ameliyat yapan 

cerrahtır; mürid ise tedavi edilmek üzere hastanede 

bulunan hastadır. Mürşid, tadı epeyce acı olan ilaçlar 

verir. Bu sebeple iyileşme süreci ıstıraplı olabilir. 

Cerrahın görevi dünya ile olan bağları kesmektir. (s.56) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kemalât yolunda giderken, muhakkak bir rehbere, 

bir öğretmene ihtiyaç vardır. Doktorun görevi nasıl ki 

sağlık için, gerekirse acı ilaç vermekse, mürşit de bazen 

nefis mücadelesinin tatlı galibiyeti için, zor ve acı 

görevler verebilir. Her zorluğun , bir ışığa, bir tatlılığa 

çıkış noktası vardır. 

 

 

 

MEVLÂNA, FİHİ MA FİH 

 

Âlem bir dağa benzer. İyi ve kötü olarak ne 

dersen, aynını dağdan işitirsin. Ben iyi söyledim, dağ 
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kötü cevap verdi, der ve zannedersen bu imkânsızdır. 

(s.182) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bu dünyada karşılaştıkların, senin yaptıklarının 

bir yansıması…. Evrene ne gönderirsen, o geri döner 

sana… 

 

 

GISELE FREUND, FOTOĞRAF VE 

TOPLUM 

 

Şair Lamartine 1858 yılında fotoğrafı, ’hiçbir 

zaman bir sanat olamayacak, her zaman doğanın optik 

aracılığıyla üretilen bir intihali olarak kalacak bir buluş’ 

olarak nitelendirirken, heykelci Adam Salomon’un güzel 

fotoğraflarını gördükten sonra fikrini değiştirmişti. 

’Fotoğraf sanattır , sanattan da ötedir, sanatçının güneşle 

birlikte işlediği bir ışık olayıdır.’ (s.74) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Görüntü, insanın gittikçe daha acil bir hal alan 

kendi bireyselliğine bir anlatım kazandırma ihtiyacına 

yanıt veriyor. Günümüzde somut dünyanın her geçen gün 

biraz daha kusursuzlaşmasına rağmen insan, olayların 

akışıyla gittikçe daha az ilgili hissediyor kendini ve her 

seferinde daha edilgen bir konuma çekiliyor. Fotoğraf 

çekmek de duyguların bir dışa vurumu olarak gösteriyor 



142 

 

kendini ve bugün amatör fotoğrafçıların sayısının artma 

nedenlerinden biride bu… 

 

 

KUTER ÇELEN, EVRENSEL İNSAN 

MİMAR SİNAN 

 

 

Birer halk şiiri manzarasını temsil eden eski göz 

alıcı, yani resim gibi canlı sevgi dolu ruhu olan şirin ve 

sevimli mahalle evlerimize karşılık neler var artık? 

Bugün içinde oturanların birbirini tanımadığı, muhabbet 

olmayan sevgi ve saygıdan uzak yaşadığımız sevimsiz 

çehreli çirkin karakterde binalar, sert çizgiler karalar 

sürülmüş çimento yığınları yer almaktadır.(s.121) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Teknoloji gelişiyor, binalar yükseliyor… Bununla 

birlikte, beton yığınları, eskinin canlı, yaşayan, birer ruh 

sahibi olan o sevimli mahallelerini, komşulukları, 

kardeşlikleri, dostlukları da kalıbın içerine hapsediyor. 

İnsan, insana muhtaçtır, konforun arttığı, sevgi ve 

saygının azaldığı, komşuların birbirlerini tanımadığı 

yığınlar yerine, iç içe yaşayan, derdini dertlenen 

insanlarla birlikte yaşanılabilecek mahalleler inşa 

edildiğinde, eşyalar kadar binalar da tekrar can 

kazanacaktır. 
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SANDRA AAMODT SAM WANG, 

BEYNİNİZE HOŞ GELDİNİZ 

 

Henüz emekleme aşamasındaki çocuğunuz sıcak 

bir ocağa dokunmuş ve elini yakmışsa, başlangıçta 

sözünüzü dinlemediği için öfke ve onu koruyamadığınız 

için suçluluk hissedebilirsiniz. Oysa olanları biraz daha 

derinlemesine düşündüğünüz zaman, yaralanmanın ciddi 

olmadığını, kızınızın sizi dinlemeye daha özen 

göstereceğini ve bundan sonra daha dikkatli olacağını, 

değerli bir ders aldığını da fark etmeniz mümkündür. Bu 

yorumlar, olanlar hakkında üzüntünüzü azaltabilir. 

(s.166) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Olaylara, olumsuzluklara öfkeli bir şekilde verilen 

ani tepkiler, daha sonra bizi ve sevdiklerimizi üzer. Bu 

nedenle, herhangi bir durum karşısında önce sakin 

olabilmeyi, sonra da olayın muhakemesini yaparak, 

yararını, zararını, iyisini, kötüsünü tartıp biçtikten sonra 

olaya karşı bir yorum getirmeyi öğrenmeliyiz. 

 

 

NOAM CHOMSKY, RIZANIN İMALATI 

 

Eğlence, yalnızca ürünlerin daha iyi satılmasına 

yardımcı olma meziyetini taşımakla kalmaz, aynı 

zamanda gizli ideolojik mesajlar için de etkili bir araçtır. 

Dahası, yüksek ve giderek artan eşitsiz bir sistemde, 

eğlence, halkı siyasetten uzaklaştıran ve statükonun 
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korunmasına hizmet etmek üzere siyasal bir kayıtsızlık 

üreten Roma’nın “sirk oyunları”nın günümüzdeki 

karşılığıdır. 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünyanın kaynaklarının tek sahibi ve sömürgeni 

olmak isteyen iktidar ve güç sahipleri, insanları eğlence 

denizine öylesine bir atar ki, yığınlar kendi keyfine 

düşsün, güç ve iktidarlarına muhalefet ya da ortak 

olmaya kalkışmasın. İnsan yığınlarını uyuşturmanın ve 

siyasetten uzaklaştırmanın en kurnaz yoludur eğlenceye 

daldırmak… Birçok ülke bu yüzden çöktü… 

 

 

MİHAİL NUAYME, MİRDAD-

KUNDAKTAKİ DERVİŞ 

 

Dünyanız bir bilmece olursa, kendiniz bilmece 

olduğunuz içindir. Yine bu yüzden konuşmalarınız, 

karmakarışık ve anlamsız olursa, siz karmakarışık ve 

anlaşılmaz olduğunuz içindir. 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sen ne olursan, dünyan da o olur… 

 

 



145 

 

 

CEMİL MERİÇ, BU ÜLKE 

 

Romancı yaşayacak, duyacak ki yaşatsın ve 

duyursun. Ağlatmak istiyorsanız önce siz ağlayın. 

Gördüklerinizi anlamak için daha önce siz ağlayın. 

Gördüklerinizi anlamak için daha önce yaşamış 

olmalısınız. İnsan yaşadığı kadarını görür, gerçek 

hayatında veya rüyalarında yaşadığı kadarını... (s.238) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan, yaşamadığı, tecrübe etmediği şeyleri 

başkalarına nasihat olarak aktarıyorsa, bu etkili olmaz. 

Yapılmayan, yaşanman şeyler tecrübe değildir, sadece 

teoride kalır. Nasihatlerinin etkili olmasını istiyorsan, 

önce onları sen yaşa! 

 

 

 

EMİN IŞIK, AŞKI MEŞK ETMEK 

 

Mühür, yazılmış ve karara bağlanmış resmi evrakı 

tasdik amacıyla yazının altına, yani son satırın bittiği yere 

basılır. Allah işin başlangıcında mühür basmış da o 

yüzden, o kişinin kalbi kapanmış değildir. Kalp nasıl 

mühürlenir? Kalp günahla dolunca, orada marifet ilmine 

ve ilahi aşka yer kalmaz. Dünya zevklerine aşırı 

düşkünlük, insana Allah’ı ve Allah aşkını unutturur. 

Allah’ı unutan insan günah işlemekten korkmaz olur. Bu 

mühürlenme işi, kulun kendi kesbinin eseridir, kendi 
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emeğiyle elde etmiş olduğu bir sonuçtur. Allah da bu 

sonucu, mühürleyip onaylamış oluyor. 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Allah kimseye zulmetmez. Ancak insanlar O’dan 

uzaklaştıkça, O’nu unuttukça başına gelenlerden kendisi 

sorumludur. Gerçekte herkes, kendi Cennet’ini ya da 

Cehennem’ini bu dünyada hazırlar… 

 

 

 

KEMAL SAYAR, OLMAK CESARETİ   

 

Eğer kendimizi yok etmeyi durdurabilirsek, 

başkalarını da yok etmeyi durdurabiliriz. Kendimizi 

körlemesine onunla yok etmektense, şiddetimizi itiraf ve 

hatta kabul ederek başlamalıyız. Bununla farkına 

varmalıyız ki, yaşamaktan ve sevmekten, ölmekten 

korktuğumuz gibi derin bir korkuyla korkuyoruz. (s.38) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kendimizle yüzleşebildiğimiz an kendimizi 

gerçekten tanıyabileceğiz. Birçok insan, bu yüzleşmeden 

kaçındığı için kendini tanımıyor ve hem kendine ve hem 

de çevresindekilere zarar veriyor. Kendini sevmeyi 

öğrenen, insanı sevmeyi öğrenmiştir. 
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NAZAN İPŞİROĞLU, RESİMDE MÜZİĞİN 

ETKİSİ   

 

Seven kişinin bedeninde, organlarında, özellikle 

de sesinde kimi zaman canlı ve neşeli, kimi zaman dingin 

ve durgun, kimi zaman da sabırsız ve yakınan devinimler 

izleriz. Besteci ise bütün bu durumları, hoş, yumuşak, 

duyguları okşayan, kimi zaman yavaşlayan, kimi zaman 

da hızlanan  seslerle yansıtabilir. Bazen acı çeken, bazen 

istekleri alevlenen aşığın sesi bazen hızlı hızlı bazen 

kesik kesik ya da titreyerek çıkabilir. Kısacası, türlü 

biçimleri ve etkileriyle sevginin ifadesinde her zaman 

müziksel güzellik buluruz. (s.130) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İfade, müziğin ruhudur, ifadesiz müzik hoş bir 

oyundan başka bir şey değildir. Ancak onun sayesinde 

müzik, bizi karşı koyamayacağımız bir konuşma gibi 

etkiler. 

 

 

DUYGU PHILLIPS, İSMİN MARKA HALİ 

 

Günümüzde, dünyada yaklaşık 200 milyonun 

üzerinde şirket, 40 milyonun üzerinde tescilli marka 

bulunmakta. Standart bir sözlükte 100.000 kelime… 

(s.27) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Tüketim çılgınlığı o hale gelmiştir ki, her an yeni 

markalar, talebe yetişmeye çalışmakta ve ne yazık ki 

konuştuklarımızdan çok tüketmeye başlayan bir insan tipi 

halini aldık… 

 

JOSTEİN GAARDER, SOFİE’NİN DÜNYASI 

 

Bundan iki bin yıl önce yaşamış bir filozofa göre 

felsefe, insanların hayretinden doğmuştur. Ona göre 

insanlar kendi varoluşlarına şaşarlar, felsefi soruların 

çoğu da böylelikle kendiliğinden ortaya çıkar. Bir 

sihirbazlık seyreder gibidir insanlar... Birçok insan için 

dünya, sihirbazın beş dakika önce bomboş olan bir 

silindir şapkadan tavşan çıkarması kadar akıl almaz bir 

şeydir. Tavşan meselesinde sihirbazın bizi kandırdığını 

biliriz. Merak ettiğimiz şey, bunu nasıl becerdiğidir. 

Dünyadan söz ederken ise durum biraz farklıdır. 

Dünyanın hokus pokus bir şey olmadığını biliriz, çünkü 
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biz de dünyada yaşamakta olup onun bir parçasıyız. 

Aslında sihirbazın silindir şapkasından çıkarılan biziz. 

Tavşanla aramızdaki tek fark, tavşanın bir sihirbazlık 

oyununa dahil olduğunun farkında olmayışıdır. Biz ise 

gizemli bir şeylerin parçası olduğumuza inanır, şeylerin 

arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışırız. Beyaz tavşanı belki 

de bütün evrenle karşılaştırmak daha iyi olur. Biz 

tavşanın tüylerinin en diplerinde oturan kımıl kımıl 

böcekler gibiyiz. Ama filozoflar, büyük sihirbazın 

gözlerinin içine bakabilmek için ince tüylerin uçlarına 

tırmanmayı denerler. (s.23) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Felsefe, bir anlamda hayatı ve var oluş sırlarını 

keşfetme yolculuğu ve macerasıdır. İnsan ve yaşam, 

öylesine derin bir sırdır ki, günlük monotonluklar 

içerisinde bu sırrın önem ve değeri anlaşılmaz. Tefekkür 

edenler, bu sırra erişmeye çalışanlardır ama ne yazık ki 

keşfettikleri şey, sadece deryada bir damladır… 

 

 

ERASMUS, DELİLİĞE ÖVGÜ 

 

Bilgisini arttıran kederini de arttır ve çok şey 

anladıkça çok sızlanır. (s.188) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Bilmek, hayatı keşfetmek, hayatın 

sorumluluklarını da yükler insanın sırtına. Bu nedenle 

çok bilenlerin boyunları büküktür. 

 

 

 

 

 

 

NEVİN MERİÇ, ADAB-I MUAŞERET-

OSMANLIDA GÜNDELİK HAYATIN DEĞİŞİMİ 

(1894-1927) 

 

 

Hayatımız boyunca her gün ve her saat, değişen 

ve değişmeyen benliklerimizi değişen ve değişmeyen 

şartlara uydurmaya çalışırız, aslında yaşam bir uyum 

sağlama sürecinden başka bir şey değildir; bu süreçte 

küçük bir hata yaparsak budala, göze batacak türden bir 

hata yaparsak deliyizdir; bu süreci bir süreliğine 

ertelersek uyur, çabalamaktan bütünüyle vazgeçersek 

ölürüz. (s.9) 
 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşamak, uyum sağlamaktır hayata…  

Çoğunlukla da kendi olmaktan çok, var olanlara uymak 

zorunda bırakır kişiyi… Bireysel orijinalliği benimsemiş 

toplumlarda ise herkes biricik olarak kabul edilir ve öyle 
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olduğu için değer verilir. Gelişememiş toplumlarda ise 

kişi, sadece sürünün bir parçasıdır. 

 

 

 

 

İSMAİL HAKKI BURSEVİ, İLAHİ İSİMLER 

 

Tabiatın da olağanüstü bir ahenk ve düzen 

taşıdığını fark eden insan, aşkın yaratıcının bu eseri 

karşısında hayranlığını gizleyemez. Aklı selim ile 

baktığında enfüste ve afakta Allah’ın varlığına delalet 

eden ayetleri görür. Aşkın Varlığın tezahürleri olarak her 

bir varlıkta isim ve sıfatların tecellilerini idrak eder. (s.7) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk dediğimiz şey, gerçekte İlahi Aşk’ın bir 

cüz’ünden başka bir şey değildir. O aşk ki, insana 

dünyayı amade kılmış, türlü türlü sanat eseri nimetlerle 

bizim için dünyayı donatmış. Bunu idrak edenler işte, 

aşkın Yaratıcısı olan yüce Allah’a bir kez daha âşık 

olurlar… 

 

 

 

FERİDÜDDİN ATTAR, MANTIKU’T-TAYR 

 

 

Elinde hiçbir şeyin kalmadığı zaman gönlünü de 

her şeyden temizlemelisin. Gönlün kötü sıfatlardan 
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arınınca Hakk Teala’nın zatının nuru sende parlamaya 

başlar. Bu nur, açıkça gönlüne yansıdığı zaman 

gönlündeki Hakk’a varma isteği binlerce kat artar. 

(s.285) 

 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek zenginlik, dünya malı ile doldurulmuş 

kese ve kasalar değildir. Mal sevgisiyle dolmuş bir gönül, 

gerçekte en fakir bir gönüldür. Bu gönül, ona bu gönlü 

verenle dolup, geçici dünya süslerinden ne kadar 

arıtılırsa, İlahi Aşk’ın mertebesine o derece varılır ve o 

oranda kalp tatmin olur. 

 

 

ECKHART TOLLE, VAR OLMANIN GÜCÜ 

 

Eğer belirsizlik sizin için kabul edilmez bir şeyse, 

korkuya dönüşür. Eğer mükemmel bir şekilde 

kabullenebiliyorsanız, canlılığa yaratıcılığa ve dikkate 

dönüşür. (s.278) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğu zaman belirsizlikler ve sorunlar, yeni bir 

şeyler üretmek için birer fırsattırlar. Önemli olan, 

korkumuzu yenip iş başına geçebilmek… 
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HAKAN YILMAZ ÇEBİ, METAFİZİK 

İSTİHBARAT 

 

Öyle sanıyorum ki herkes telepati yoluyla 

düşünceleri almak ve nakletmek yeteneğine sahiptir. 

Ancak bu yetenek de, diğer yetenekler gibi, gelişmeye 

muhtaçtır. Bazı kimselerde bu yetenek doğal olarak 

gelişmiş bulunmaktadır. (s.285) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her insan bir evrendir. Evrenin sırrı nasıl ki tam 

olarak çözülememişse, insanın sırrı da tam olarak açığa 

kavuşturulamamıştır. Kadim dönemlerde kullanılabilen 

birçok metafizik özellik, bugünün modern insanından 

oldukça uzaklaşsa da, bu özel yetenekleri kullanabilenler 

hâlâ içimizde, bizlerle birlikte yaşıyor olabilir. 

 

 

 

CEMALNUR SARGUT, SIRRA YOLCULUK 

- SAMİHA AYVERDİ 

 

Görüyorsun ya. Aslında mücevher olan nesnelerin 

bile ilçelerindeki temizlenmesi gereken maddeleri atmak 

için türlü çilelere tabi tutulmamaları lüzumsuz 

fazlalıklardan kurtulmaklar içindir. (s.6) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Çektiği acılar insanı arındırır, tecrübe sahibi 

yapar. Zordur arınmak; ama başarıldığında elmasa 

dönüşür insan… 

 

 

 

 

 

 

SERHAT AHMET TAN, ZAMAN YOLCUSU 

HIZIR 

 

Zaman dediğimiz gizemli altyapının her kesiti, 

hali hazırda mevcuttur. Geçmiş, en eski zamanlarımızda 

hâlâ bulundukları yerlerdeler; gelecek torunlarımız da biz 

onlara ulaşamamış olsak bile şu anda yapmaları gereken 

işleriyle meşgul durumdalar. (s.39) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Geçmiş ve gelece, şimdidedir gerçekte… Ancak 

insanoğluna, zaman boyutlarından, sadece “şimdi”yi 

görme yetkisi verilmiştir. 

 

 

DOSTOYEVSKİ, EDWARD HALLET CARR 

 

Dış yaşantı ile iç yaşantı dengelenmeli. Yoksa, dış 

etkilerin yokluğunda, iç etkiler çok tehlikeli olan bir 
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üstünlük elde ederler. Sinirler ve imgelem, bir insanın 

yapısında çok büyük yer kaplıyor. (s.35) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

En çok acı çekenler, içiyle dışı bir olamayan 

kişilerdir. Dengeyi sağladıkça huzura kavuşur insan… 

 

 

FERİT EDGÜ, BİÇİMLER RENKLER 

SÖZCÜKLER 

 

Nesnelerin, dış yüzeylerini değil, iç yüzlerini 

görür, insanların yüzlerini, gözlerini, burunlarını değil, 

ruhlarını görüyor… Işıklar, ışıklar içinde yaşayan ve 

bunu resmine de yansıtan bir sanatçı. (s.21-22) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hakiki sanatçı, herkesin görmediğini gören, 

duyan, dokunan, tadan ve hisseden kişidir. Bu nedenle, 

hiç aklımızdan geçmeyen şeyleri üretiyorlar ya… 

 

 

IOANNA KUÇURADI, NIETZSCHE VE 

İNSAN 

 

Sürü insanı -sözüm ona- “barışsever”, “köşesiz”, 

“iddiasız”, saygılı”, “yiğit”, “dürüst”, “sadık”, “güven 

dolu”, “fedakâr”, “anlayışlı”, “yardıma hazır”, 

“çalışkan”, “asketik”tir; “başkalarının haklarına saygı 
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gösterir”, “söz dinler”, “kıskanmaz”, çıkarının peşinde 

koşmaz”. Ama bütün bu özellikleri ve bu türlü tutumu, 

sürünün teklerine, kendi gibilerine, bu sözlere aynı 

anlamı veren kendi gibilerine karşı böyledir. Bütün bu 

özellikler ancak sürünün içinde “işler”. Sürünün dışında 

olan, kendi gibi olmayanlara karşı ise düşman, egoist, 

acımasız, amansız, ölçüsüz, iddialı, yırtıcı, korkak, eğri 

ve kıskançtır; kendini gizler, öç almak ister, onlara boyun 

eğdirmek ister, onlara karşı “dürüst” değildir. (s.34) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bir amaç uğruna bir araya gelen insanlar, o 

amacın çerçevesinde birbirine sevgi, saygı ve merhamet 

gösterdikleri halde, kendi grupları dışında olanlara aynı 

ihtimamı göstermezler, aksine onlara düşmanlık 

beslerler. Halbuki, yaratılanı Yaratan’dan ötürü 

sevebilselerdi insanlar, dünyada barış hüküm sürerdi. 

 

 

 

KENAN GÜRSOY, ETİK VE TASAVVUF 

 

Tek tek, değişebilen mahiyetteki birtakım 

davranış kalıplarını, temeldeki evrenselleştirilebilir 

prensiplere bağlayabilirseniz doğru yolda olursunuz. 

Davranışların aynı olması gerekmiyor ama onların 

arkasındaki değerlerin evrensel olması gerekiyor. 

Değişen davranışlardır ama değişmeyen değerler söz 

konusudur. Değişmeyen değerlerin peşinde olmaklıkla 
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alakalıdır evrensellik. Bu manada da ahlak. Şöyle 

söyleyeyim, siz Patagonya’da ve Sibirya’da aynı 

davranışları gerçekleştirmek mecburiyetinde değilsiniz. 

Yani, her iki yerdeki davranışlarınız da genelleştirilmiş 

davranışlar olmayabilir. Farklı farklı olabilir. Ama siz, 

her iki yerde de insana saygı göstermekle mükellefsiniz. 

Orada, evrensel olan değer ‘saygı’ dır. (s.39-40) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bir noktada ahlâk, insanlar arası ilişkinin yeridir. 

Belki buna indirgenemez ama insanın kendine kapalı 

kalmaksızın insanlar arası ilişkilerinin yaşandığı o 

zemindir. Ama ahlâk aynı zamanda insanın, kendi 

kendisiyle de ilişkisidir. Ahlâk, kişinin tabiatla, evrenle 

ilişkisidir. Ahlâk, kişinin Tanrı ile ilişkisidir aynı 

zamanda. Ahlâk, kişinin, belki de insanlık dediğimiz 

genel bir mahiyetle de ilişkisidir. 

 

 

 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, 

FAUST 

 

Evde oturup da değerli bir hazineyi koruyan ve 

koca yapının duvarlarının sıvasını, hem de yağmur 

akıntısına karşı damını aktarmasını bilen, uzun süre rahat 

yaşar. Fakat güzel ve kutsal yuvasını düşünmeden 

bırakarak, alçakça kaçıp giden, geri döndüğünde, gerçi 

eski evini yerinde bulur, ama bu ev yıkılmış değilse de, 

içindeki her şey değişmiş olur. (s.228) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

En değerli varlığın ailendir. Onu koruyup,  sevgi, 

ilgi ve şefkatle beslediğin zaman her daim mamur olur. 

Kıymet bilemediğinde ise evin, yuvan, madde olarak 

yerinde olsa da manen senden çok uzaklara gitmiştir bile. 

O halde, elimizdeyken kıymeti bilinmeli yuvamızın, 

ocağımızın… 

 

 

 

 

 

ABDULKADİR GEYLANİ, FÜTUH’UL 

GAYB 

 

Sen dünya hakkında işte böyle ol. Onu 

gördüğünde gözünü onun süsünden çevir, arzu ve 

lezzetlerinin kokusuna karşı burnunu tıka. Böylece ondan 

da, onun afetlerinden de kurtulursun, ondan sana düşen 

kısmetin sana ulaşır ve sen de esenlikte olursun. (s.21) 

(Dünya’ya Dair ve Ona İltifat Etmemeye Teşvik) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Dünya hayatının süsüne aldanma, bunlar için 

hırsa kapılma. Kısmetin  yoksa, bu süsler zaten sana 

gelmez ve hırs seni eritir gider. Kısmetine razı ol; razı 

olduğunda mutlu da olursun… 
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ŞAHİN UÇAR, İNSANIN YERYÜZÜ 

MACERASI 
   

Aslında beşer için tarih felsefesi, imkansız 

genişlikte bir disiplindir. İnsan cesur bir yaratıktır. 

Kendisini, geçmişi, alemi, her şeyi anlamlandırmaya 

çalışır. Ve hatta insanoğlu o kadar cesurdur ki, kainatı 

kendi vizyonu içinde tekrar yaratmaya ve ifade etmeye 

gönüllüdür.  (s.11) 
 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Değişen bir dünyada yaşadığını görmek 

istemeyen insanlar ne geçmişin tarihi/kültürel mirasına 

sahip çıkabilir, ne bugünkü halimizi anlayabilir, ne de 

gelecek hakkında söz söyleme hakkına sahip olabilir. 

 

 

LENORA FOERSTEL, MEDYA VE SAVAŞ 

YALANLARI 

 

Öncelikle kendimize ve tüm insanlara, bizi ön 

yargılardan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerden ve 

çarpıtmalardan arındıracak zihinsel bir özgürlüğe 

aşılamaya girişmekle işe başlayalım. O zaman televizyon 

karşısında oturup patates yemek yerine patatesleri bir 

kenara atıp gerçeği öğrenmek için meraklı bir ruhla işe 

başlar ve gerçeği öğrenmek için her şeyi göze alırız. Son 

olarak da şüpheciliği ve sorgulamayı, doğruyu 
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pekiştirmek ve yaşananlardan zamanında haberdar olmak 

için kullanmalıyız. (s. 46) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Medyada, bize gerçek olduğu telkin edilenleri 

değil, tembelliği bırakarak dünyadaki hakikatleri, 

perdelenen gerçekleri, bilinmeyenleri ya da 

kandırmacaları tesbit etmek gerekiyor. Gerekiyor ki, 

uydu, uyuntulu, taklitçi ve güdülmüş olmaktan 

kurtulalım… 

 

 

 

 

 

 

NEVZAT TARHAN, GÜZEL İNSAN 

MODELİ 

 

Modernizmin utanma duygusuna en büyük etkisi; 

erkek ve kadının ego ideallerini, iyi insan olma 

tanımlamasını değiştirmiş olmasıdır. İyi insan olmayı, 

güzel ya da yakışıklı olmakla özdeşleştiren anlayış, 

insanları tatminsizliğe sürükleyip hemen her şeyin daha 

fazlasını istemeye itmiştir. (s. 138) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Şunu bilmek gerekir ki, utanma ve mahremiyet 

duygularının zayıflaması narsizmin sınırlarını 

genişletebilir. Etnik narsizm ırkçılığı, parasal narsizm 

kapitalizmi, sosyal narsizm düşmanlığı, cinsel narsizm 

ise ensest ve tacizi doğurur.  

 

 

 

SABRİ ÜLGENER, ZİHNİYET AYDINLAR 

VE İZM’LER 

 

Kütleye saldıracağı hedefi verdikten sonra, koro 

halinde tekrarlayacağı sloganlar önüne ne kadar bol 

döşenirse yığın hareketine o kadar hız ve güç katılmış 

olur. (s.120) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan gruplarını, birkaç slogan ve saldırılacak 

hedef gösterdikten sonra gaza getirmek kolaydır. Bu 

güruhlar, sloganlarının bile altında yatan anlamları idrak 

edemeden, robotlaşarak saldırmaya başlar. Başkasının 

davasını, kendi davası zannederek, birtakım, güç ve 

iktidar odaklarının ekmeğine yağ sürer; kendi neferdir, 

onu saldırıya gönderen ise efendidir, bunun farkında 

değildir, yazık… 

 

 

CEMİL MERİÇ, UMRANDAN UYGARLIĞA 
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Çağdaşlaşmak, elbette ki Avrupalılaşmaktır. 

Avrupalılaşmak, yani yok olmak. Avrupa bizi çağdaş ilan 

etti, Avrupa, daha doğrusu onun yerli simsarları. Zira 

apayrı bir medeniyetin çocuklarıyız, düşman bir 

medeniyetin, bambaşka ölçüleri olan, çok daha eski, çok 

daha asil, çok daha insanca bir medeniyetin. İki yüzyıldır 

bir anakronizm'in utancı içindeyiz, sözüm ona bir 

anakronizm. Bu 'çağdışı' ithamı, ithamların en alçakçası 

ve en abesi. Haykıramadık ki, aynı çağda muhtelif çağlar 

vardır. Çağdaşlık, neden Hıristiyan ve kapitalist Batı'nın 

abeslerine perestiş olsun? Fani ve mahalli abesler. Bu, 

kendi derisinden çıkmak, kendi tarihine ihanet etmek ve 

köleliğe peşin peşin razı olmak değil midir? Çağdaşlık 

masalı, bir ihraç metaı Batı için, kokain gibi, LSD gibi, 

frengi gibi. Şuuru felce uğratan bir zehir. 

Çağdaşlaşmanın halk vicdanında adı da asrîleşmektir, 

asrîleşmek yani maskaralaşmak, gâvurlaşmak. (s.25) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her toplum, her millet, asırlardan bu yana, 

günümüze kadar getirdiği değerleriyle, kültür ve 

medeniyet mozaikleriyle özeldir, özgündür. Tüm bu 

ziynetleri bir tarafa bırakıp başka kültürlere yapışmaya 

çalışmak, kendini inkâr etmek, palyaçoluktan başka bir 

şey değildir. 

 

 

NURDAN GÜRBİLEK, VİTRİNDE 

YAŞAMAK 
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Simgeler de göçebe bir hayat sürüyor. Bugün 

çevreci bir hareketin simgesi olabilecek bir caretta 

caretta, yarın pekâla büyük bir turizm şirketinin amblemi 

de olabilir. Yakın geçmişte sol hareketinin benimsediği 

“geçmişi sahiplenmek, geleceğe yürümek” gibi bir tema, 

çoktandır banka reklâmlarında kullanılıyor. (s.37) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu, değerleri kendi çıkarına uydurmakta 

öyle maharetlidir ki, bugün vitrin olan bir söylem ya da 

slogan, yarın, çok farklı bir görüşü temsil eden bir 

sembol haline gelebiliyor. 

 

 

MİTHAT SANCAR, GEÇMİŞLE 

HESAPLAŞMA 

 

 

Bizde de böyle oluyor; geçmiş yakamızı 

bırakmıyor; biz onu yok saydıkça, o giderek daha asi ve 

inatçı oluyor. Oysa geçmişe uysal bir hizmetkâr 

muamelesi yapmaya çok alışmıştık; onu istediğimiz 

zaman çağırır, istediğimiz gibi kullanır, işimiz bitince de 

karanlık odaya hapsederdik. 

Tıpkı bireyler de toplumlar da kendilerine ilişkin 

algılarıyla tarihsel olgular arasında bir uyumsuzluk 

olduğunda, öz algılarını sorgulamak yerine hafızayı 

manüele etmek suretiyle geçmiş ile bugünü birbirlerine 

yakınlaştırmaya, daha açıkçası geçmişi bugünün 
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ihtiyaçlarına uydurmaya çalışırlar, böylece öz algılarını 

teyit etmiş olurlar. (s.17-18) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hiçbir toplumsal hafıza, geçmişi olduğu gibi 

koruyamaz; aksine ondan geriye ancak grubun her 

dönemde kendi bağlamına özgü olarak yeniden 

kurabildiği biçimi kalır. 

 

 

 

İSLAM’DA AKLIN ÖNEMİ VE SINIRI, 

PROF. DR. AHMET YÜKSEL ÖZEMRE 

 

Hikmet ehline göre beşer bu âlemde uyku 

halindedir. Yaşadığı, aslında, görmekte olduğu bir 

rüyadan başka bir şey değildir; ama o, bu rüyanın 

gerçeğin ta kendisi olduğunu vehmetmekte ve ayrıca 

kendisine de bir varlık atfetmektedir. Aslında onu 

Rab'bından uzak tutan da işte bu vehimdir. Buna vehm-i 

a'zam ya da en büyük vehim denilmektedir. Bu vehmi 

üreten ise beşerin nefsidir.” (s.373) 

 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Gerçekte yaşam, “bir varmış, bir yokmuş” gibidir. 

Dün ya da yıllar önce yaşadıklarımız gerçek miydi, rüya 

mıydı? Farz edin ki hepsi rüyaydı. Şu anda onlara 

ulaşmak mümkün olmadığına göre… Dolayısıyla dünya, 

işte insanı böyle aldatır; dünya ve onun nimetleri, hepsi 

fanidir. Baki olan Allah’tır. O halde, faniliği bırak da 

baki olana yönel… 

 

 

MUHAMMED BOZDAĞ, İSTEMENİN 

ESRARI 

 

İşlerin iç yüzünü bilmiyoruz.Niyetimiz iyiyse 

içinde tehlike gizlenen isteklerimiz korunmamız için 

reddedilebilir.İsteğimizin gerçekleşmemesi dünya, ahiret 

ve gelecek açısından lehimize olabilir. (s.34) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bazen çok istediğimiz bir şey, olmayabilir. Bunun 

için üzülür, kederleniriz. Ama bir süre sonra belki de, 

“iyi ki olmamış” diyerek, o istediğimiz şeyin afetinden 

kurtulduğumuza şükrederiz. Biz bilemiyoruz, bazen 

istediklerimiz bizim için hayırlı olmayabilir… Kısmete 

razı olup, Allah’a sığınmak gerek… 

 

 

YÖRÜKHAN ÜNAL, DRAM SANATI VE 

SİNEMA ANLATIM OLANAKLARI VE 

SINIRLILIKLARI 
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Parçalanmış bir toplumda ‘çelişki’, gündelik 

yaşamın asli öğelerinden biri haline gelir. Eskinin 

‘kolektif’ topluluğunda çelişkiler ancak ‘düşmanla’ 

topluluk arasında iken, yeni sosyo ekonomik 

örgütlenmeyle birlikte, topluluğun tek tek her bir 

üyesinin ilişkilerine sızar ve gündelik yaşama nüfuz eder. 

(s.103) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Geçmişte topluluk halinde yaşayan insanların fikir 

ve düşünceleri ile hayata bakış açıları da bir topluluğun 

parçası şeklindeydi; aynıydı. Günümüz dünyasında ise 

bireyselleşme ön plana çıkmış olduğundan, her bireyin 

fikri, şüphesi, çelişkisi de farklı olmakta, grup fikirlerine 

de bu durum ters düşmektedir.  

 

 

EMİLE DURKHEİM, SOSYOLOJİ 

DERSLERİ 

 

Biz tamamen kendimize ait değiliz; kendimizi 

başkalarına, parçası olduğumuz çeşitli gruplara da 

borçluyuz. Elimizden gelenin en iyisini onlara veririz ve 

vermekle yükümlü tutuluruz. (s.178) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her ne kadar günümüzde bireysellik ön plana 

çıkmış olsa da veya öyle olduğu sanılsa da, çoğu insan, 

kendi özgün düşüncelerini, yine birilerinden, bir eserden, 
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bir sanat ürününden, geçmişten, atalarından, çevresinden 

aldığı fikirlerle harmanlar farkına varmadan. Dolayısıyla, 

tamamen kendine ait olamaz insan gerçekte. Çünkü diğer 

insanlarla birlikte yaşamakta ve onlardan etkilenmekte, 

onları da etkilemektedir. 

 

 

 

EROL GÜNGÖR, İSLAM TASAVVUFUNUN 

MESELELERİ 

 

İlim, varlığın görüntüleriyle uğraştığı halde aşk 

doğrudan doğruya hakikate yönelmiştir, çünkü insanın 

ruhu tabiata sahiptir ve oradan ayrılıp dünyevi bir 

bedenle birleşmiş olmak, dolayısıyla kaybettiği o eski 

birliğe susamıştır. (s.32) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Allah, gizli bir hazine idi; bilinmek için dünyayı 

yarattı. Bu durumda onu bilenin bulunması gerekir. İşte 

İnsan-ı Kâmil bu kimsedir. Hakikati temsil eden, insan 

olarak hakikatin tecelli ettiği yer… 

 

 

YAŞAR AYDINLI, FARABİ 

 

Sahip olduğu varlık türü bakımından kendisine 

denk başka bir varlık bulunmadığı için Tanrı tamdır, yani 

onun sahip olduğu varlık, başka bir varlık tarafından 
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paylaşılmamaktadır. Böyle olmasaydı tam varlığa değil, 

türün diğer bireylerinin de paylaştığı bir varlığa sahip 

olacaktı. Tanrı, töz ve cevher ve varlık bakımından eşi 

benzeri olmayan bir varlığa sahiptir, dolayısıyla tektir. 

(s.73) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Mükemmel olsun, noksan olsun bütün var olanlar 

varlıklarını “bir olan”dan alır, bu da taşma yoluyla 

gerçekleşir. Bu taşma, Tanrı’nın varlığının yetkinliğinden 

başka herhangi bir şeye gereksinim duyulmaksızın 

zorunlu olarak meydana gelmektedir. 

 

 

 

TAHA AKYOL, BABAM ADNAN 

MENDERES 

 

Subaylar hangi kin ve nefretle doldurmuştu ki, 

babası yaşındaki bir insanı, bir başbakanı böyle 

dövebiliyordu. (s.42) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu böyledir. Gerçek olmadığı halde, 

gerçek olduğuna inandırıldığında, sloganlarla ateşlenip 

taarruza salındığında, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna 

bakmaksızın karşısındakinin de bir insan olduğunu 
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unutarak canavarlaşır. Gerçekte, efendilerine hizmet eden 

bir piyondan başka bir şey değildir ama o kendini 

kahraman zanneder; ta ki işi bitince çöpe atılıncaya 

dek… 

 

 

ADNAN ÇOBAN, MÜZİK TERAPİ 

 

 

“Her canlının, dolayısıyla ruhun bir sesi, bir 

frekansı vardır” güncesiyle şarkı, ritim ve büyü yoluyla 

ruhların sesine ulaşmaya çalışırlardı. Şamanlar bir nevi 

hastalık etkeni olarak düşündükleri kötü ruhların, 

hastaların bedenini terk etmesi için büyü yaparlardı. 

Hastalık tedavisinde söylenen şarkılar, çalınan müzik 

ritim ve yakılan tütsü, kötü ruhları kovmak içindi. 

Şamanların ilk ruh hekimi tipini sembolize etmeleri 

buradan gelmektedir. 

Konfüçyüs, müziğin kişilerarası ilişkileri 

düzelten, gözlere parlaklık veren, kulakları 

keskinleştiren, kanın hareket ve dolanımını rahatlatan bir 

değer olduğunu belirtir. Neşeli seslerin ince ve ince ve 

yaşa olduğunu, ruha rahatlık verdiğini söyler. (s.36-38) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Müzik evrensel bir fenomendir. Her yaştan ve her 

kültürden insan müzik dinler, icra eder, müziği herkes 

sever. 
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KAREN BARKEY, FARKLILIK 

İMPARATORLUĞU OSMANLI 

 

Bir imparatorluk, doğrudan ve dolaylı bir ilişkiler 

çeşitliliği üzerinden merkezi iktidara bağlanmış geniş 

çaplı bir bileşimi ve farklılaşmayı bünyesinde barındıran 

siyasi bir oluşumdur; bu siyasi oluşum içinde merkez, 

etnik olarak kendinden farklı gruplar üzerinde, hiyerarşik 

ve yarı tekelci ilişkiler dolanımıyla siyasi denetime 

sahiptir. Fakat bu hiyerarşik ve yarı tekelci ilişkiler, 

askeri ve mali itaate karşılık aracıların özerklik düzeyiyle 

ilgili düzenli müzakerelere tabidir. Merkezi devlet, 

kendisi ile siyasi oluşumunun çeşitli parçaları arasında 

müzakereler yürütür ve az çok farklı uylaşımları korur. 

Son olarak, bu siyasi oluşumun farklı parçalarının çoğu 

arasında büyük ölçüde bağlantı bulunmadığını 

söyleyebiliriz. Emperyal sistemin, en iyi biçimde, 

tekerlek kenarının bulunmadığı, tekerlek poyrası-tekerlek 

çubuğu benzeri bir ağ yapısıyla temsil edilmesinin sebebi 

budur. (s.19) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Devlet ile farklı cemaatler arasındaki çok çeşitli 

düzenlemeler azalıp da istikrara kavuştuğunda, standart 

ilişkiler emperyal toplumun bütün kesimleri açısından 

geçerlilik kazandığında, artık imparatorluktan söz 

edemeyiz; başka bir siyasi oluşumu, muhtemelen ulus-

devleti incelemeye doğru ilerlemişiz demektir, işte bu 

yüzden, imparatorluğu her şeyden önce merkez ile 

emperyal alanın parçaları arasında birçok farklı siyasi 
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yetki ilişkisine sahip bir merkez olarak 

kavramsallaştırmamız gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLSTOY, İNSAN NE İLE YAŞAR 

 

Kadın, kendi çocukları olmadıkları halde onlar 

sevgi gösterince ağladım, kadında Hayat sahibi Allah’ın 

varlığını hissettim ve insanların ne ile yaşadığını 

anladım. (s.49) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsana verilen şefkat, İlahi Şefkat’in çok küçük 

bir cüz’üdür ancak. İlahi Şefkat’in yansımalarını, en çok 

annelerde, sonra kadınlarda görmek mümkündür… 

 

 

 

JEAN GODARD, GODARD GODARD’I 

ANLATIYOR 

 

Şimdi, sanatı ve yaşamı iyi gerçekleştirmeyi 

denemek isterdim, yaşamdan kaynaklanan sanata ilgi 

duyan kimselerle birlikte. Kültür biçimleri, derinliği en 
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fazla olan biçimlerdir, ama her günkü yaşamın içinden 

gelirler, ki burada tarifsizce zorlanırım. Ama bu konuda 

“Selam Meryem”, bir dönemi sona erdiriyordu ve böyle 

olması da çok iyi. İyimser olmak istediğimde, “filmlerle 

geçen sadece 25 yılın var” diyorum kendi kendime. 25 

yıl gençliktir, işte korunması gereken  bu; aynı zamanda 

hem yaşlı olmak, hem de genç kalabilmek, bir yandan 

genç olmayı sürdürürken öte yandan yaşlılığa başlamak. 

Söylenebilecek şey, Kaçan Kurtulur (Hayat), Çile, Adı 

Carmen ve Selam Meryem’in aynı merdivenin dört 

basamağı olduklarıdır; oysa 68’den önceki her film, 

başka bir merdivenin basamağıydı. Şimdi, artık 

merdiveni değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. (s.31) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her fikir, başka bir fikri besler, her sanat eseri de 

bir diğerini… 

 

 

 

SALİNGER, ÇAVDAR TARLASINDA 

ÇOCUKLAR 

 

Nasıl bir iş olursa olsun, fark etmezdi zaten. 

Kimse beni tanımasın, ben kimseyi tanımayayım, bu 

yeterdi. Düşündüm, sağır-dilsizmişim gibi numara 

yapardım. Böylece, hiç kimseyle o salak konuşmaları 

yapmak zorunda kalmazdım. Biri bana bir şey demek 

istediğinde bir kâğıda yazar, bana uzatırdı. Bundan bir 

süre sonra sıkılınca da, ömrümün sonuna kadar insanlarla 
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konuşmaktan kurtulurdum. Herkes beni sağır-dilsiz 

herifin teki sanır, beni rahat bırakırdı. (s.188) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Siz insanlara nasıl tepki verirseniz, insanlar da 

size öyle davranmaya başlar. 

 

 

 

 

 

 

DR. RECAİ YAHYAOĞLU, GİTMENİN 

PSİKOLOJİSİ 

 

İnsan, hiç ummadığıyla karşılaşmak için 

yaratılmıştır. Hiç ummadığı şeylerden biri de yaşadığı 

yerden sevdiklerinden ayrılarak gitmek zorunda 

kalmasıdır. Hayatı yaratan Yüce Yaratıcı, Güneş’e atılan 

ok gibi bazen çok hızlı gitmemiz gerektiğini kulağımıza 

fısıldar. Böyle zamanlarda can pazarında ruhlar, bu satış 

esnasında insanın küçük suda büyük balık halinde 

kalmasına neden olur. Bir insan için yaşanacak en önemli 

acılardan biride işte bu durumdur. İnsanlar onu 

anlamaktan uzaktır. Onun ufku olağanüstü bir 

performansla genişleyerek açılmış, diğerleri çelik çomak 

oynarken o, çok daha anlamlı işlere odaklanmıştır. 

Onlara uzaktan bakar, bazen kızar, bazen ise acır… (s.96) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Tüm acılarımız, hayatımız içinde cesurca kendi 

kararlarımızın bedelini çekmeye başlamamızla başlar. Ya 

da karar vermenin buhranı ile hayatın içinde sürekli acı 

çekmeye devam ederiz. Belki de bizi diğerlerinden farklı 

kılan da budur; belki de gitmenin sırrı budur… 

 

SADIK YALSIZUÇANLAR & MEHMET 

FATİH BİRGÜL, AŞKIN HALLERİ 

 

Sonra bil ki; bir şeyi seven biri, ona her vakit şevk 

duyar ve hayali her zaman onunla meşguldür. Seven 

sevdiğine kavuşur, onun hakkındaki isteklerine nail 

olursa ve onu işitmek, ona yakın olmak ihtiyacını 

giderirse, bir müddet için sevdiğinden ayrılmak ister, 

sevgilisine olan meyli azalır ve ona karşı olan hali 

değişir. Vuslatın tatlılığı gider, hazzın verdiği mutluluk 

dağılır, iştiyak ve heyecan eğlencesi kurur. Bu hal, ancak 

salihlerden olup, yalnız Allah’ı seven ve ona şevk duyan 

kullarda görülmez. Hiç şüphesiz bu Hak âşıklarında, 

sevgililerine karşı sonsuz kadar artan, nihayetsiz bir 

yakınlaşma vardır. (s.45) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk, âşığın şahsını maşûkun tasası dışındaki 

bütün endişelerden alıkoyar. Aşk, aşığın her işinde 

sevgilisini hatırlamasını ve onu düşünmesini sağlar. 



175 

 

Kalbi heyecanlandırır, sevgiliye karşı aklı giderip şaşkın 

hale sokar. 

 

 

YILDIZ BURKOVİK, SOSYAL FOBİ 

 

Bir sosyal fobiğin yüz yüze kalabileceği çok 

sayıda fizyonomik tepki vardır. Bunlar; huzursuzluk 

sonucu yaşanan kalp çarpıntısı, sıcak basması sonucu 

terleme ya da yüz kızarması, soğuk basması sonucu vücut 

ısısının düşmesiyle üşüyüp titreme, tüylerin diken diken 

olması, göğüste sıkışma, nefes alamıyormuş-

boğuluyormuş hissi, göz bebeklerinin büyümesi, baş 

dönmesi, mide bulantısı, (öğürme ya da kusma) bağırsak 

bozukluğu, ağız kuruması, ellerde ve ayaklarda uyuşma, 

kafada basınç hissi, baygınlık hissi, düşünce akışında 

yavaşlama, konuşulanları algılamada zorlanma, 

sözcükleri tam olarak duyamama,  hatta kendi sesine ve 

duyduğu seslere yabancılaşma hissi olarak özetlenebilir. 

(s.24) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bastırılan duygular, korkular, vehimler, şüpheler, 

her ne kadar somut bir kavram olarak kabul edilmese de, 

bunlar, bedende birtakım hastalıklar yoluyla madde 

haline gelir ve vücut bulurlar. 

 

 

YUSUF ÇETİNDAĞ, ALİ ŞİR NEVAİ 
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Ey aşktan anlamayan gafil! Artık yeter, beni 

çılgınlığımdan dolayı ayıplamayı bırak. Çünkü sevgilinin 

perişan saçını gören bir kişinin çıldırmaması mümkün 

değildir.  (s.91) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Âşık’ın mecnunluğunu âşık olmayan anlamaz. 

Onu ayıplar, belki de hor görür ama onun penceresinde 

dünyaya bakmayı akıl edemez. Gerçekte asıl akılsız, âşığı 

anlamayandır, bunu bilmez. 

 

 

MEHMET ALİ AYNİ, GAZALİ 

 

O halde gözlemler ve deneyler gösterir ki, 

muhabbet, sevgilinin zatından onu kuşatan ve onunla 

ilgili olan şeylere de dağılır. Fakat bu, aşırı muhabbetin 

özelliğidir. Bunun gibi Allah’ın muhabbeti şiddet bulur 

ve kalpte ağır basarsa onu istila eder. Ta hadd-i istihtara 

(anlayış perdelerinin son sınırına) yetişilir, ondan gayrı 

her mevcuda bölünür; zira ondan gayrı her mevcud, onun 

kudretinin eserlerinden bir eserdir. Bir kimse bir insanı 

severse, onun sanatını, çizgisini ve bütün fiillerini sever. 

Ve bu sebeple Peygamber Efendimize turfanda bir hurma 

takdim ettikleri vakit, gözüyle onu okşayıp yücelterek 

şöyle demişlerdi: “Bunun Rabbinizle ilgisi pek yakındır.” 

Muhabbet bu dereceye yükselirse, öyle bir ferah duruma 

yetişilir ki, artık nimet ve yokluk arasını fark 

etmediklerini söylemişler. Zira her şey Allah’tandır, biz 
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yalnız onun rızası olan şeyle ferah buluruz demişlerdir. 

(s.126) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hakiki âşık, sevgilinin izlerini taşıdığı her şeye de 

âşıktır.  

 

 

 

ZEYNEP AVCI, A’DAN Z’YE ABİDİN DİNO 

 

Her sergisinde tek tek resimlerine bakarken, onu 

bulacağım umuduna kapılmışımdır; “bu resim mi, yoksa 

şu resim mi Abidin’i daha iyi tanıtıyor” diye 

düşünmüşümdür. Sanatçı ile sanat yapıtını az çok özdeş 

saymaktan gelen bir hevesti bu; “Biçim insandır” 

sözünün ruhumuzda yerleştirdiği bir alışkanlık. Sanat 

yapıtının kendi başına incelenmesi gerektiğini çok sonra 

öğrendim. Ama biçemin insanla özdeş olduğu sözü 

(eskiden bizde ‘üslub-u beyan ayniyle insandır’ diye 

anılan) bundan biraz ayrımlıdır. Abidin Dino, bütün sanat 

yaşamında öylesine değişik resimler yapmıştır ki, onu 

hangi tür resimlerinde aramamız gerektiği sorunu bir 

güçlük olarak dikilir karşımıza; ama biçemi, diyebilirim 

ki, değişmemiştir hiç, sanatçılarımız içinde, biçemi ile ilk 

bakışta bize ‘işte o’ dedirten çok az kişi tanımışımdır. 

Bunca değişik yollar denendiği halde, Abidin Dino, kendi 

sağlam kalıbını resmine bastırmayı bildi: “İşte Abidin” 

dedirtti bize. (Melih Cevdet Anday) (s. 33) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sanatçı, çok farklı yollar da denese, birbirinden 

farklı eserler de üretse, her bir sanat eserine tıpkı, parmak 

izinin kimseye benzememesi gibi, kendi imzasını bir 

şekilde eserine nakış nakış işler. 

 

 

BEŞİR AYVAZOĞLU, BÜYÜK AĞA – 

TARIK BUĞRA 

 

Büyük eserlerin büyük yalnızlıklar istediğini 

söyleyen Tarık Buğra, yanlış anlaşılmamak için hemen 

ilâve eder: 

“Bu yalnızlık, toplum meselelerinden ve 

insanlardan kopuş değildir. Tam aksine onlarla beraber, 

olmak, fakat onlara bir doktrinin, bir partinin, bir 

derneğin, bir grubun, hatta bir ikincinin refakatinde 

bakmamaktır.” (s.61) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kıymetli ve evrensel eserler üretenler, herhangi 

bir akıma, doktrine, siyasi görüşe kapılmadan, onlardan 

ne uzak ama onların üstündeki bir yerlerden, resmin 

bütününe bakarak eserlerini üretirler. Eser, tüm insanlığa 

hitap ediyorsa, kimseyi dışlamıyor ve olaylara objektif 

pencerelerden bakabiliyorsa, herkes tarafından değer 

görür. 
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MUHYİDDİN ŞEKUR, SU ÜSTÜNE YAZI 

YAZMAK 

 

Metalin kalitesini büyük ölçüde ateş belirler; 

çünkü ancak ateşe dayanan metale şekil verilebilir… 

Usta zanaatkar kılıcı ateşe tutar ve kıpkızıl oluncaya 

kadar ısıtır. Çekiç darbeleriyle biçim verir, sonra suya 

daldırıp soğutur; fakat soğutmakta acele ederse kılıç 

kırılabilir… Kardeş müridler ve ben, besbelli demir 

cevheri ve erime safhalarından geçip Şeyh’in, yani kılıç 

ustamızın eline gelmiştik. Şimdi ateşe atılıyorduk, tabiri 

caizse hamlığımız deneniyor, madenimizin kalitesi 

belirleniyordu. (s.305-306-307) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan, çeşitli tecrübelerden, acılardan, 

zorluklardan geçerek, tıpkı bir demirin tav görmesi gibi, 

özleşir, hamlığı gider, pişmeye başlar. Piştikçe 

tecrübelenir, bilgeleşir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEVLÂNA, FİHİ MA FİH 



180 

 

 

Sevilen kimse güzeldir, bunun aksi olmaz. Yani 

her güzel sevilmez, her güzelin sevilmesi lazım gelmez. 

Güzellik sevilmiş olmanın, sevimliliğin bir 

cüz’üdür.(s.111) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sevilen kişi, seven kişinin gözünde güzeldir. 

Başkalarına göre güzel görünmese de, seven kişi, 

sevilenin ruhundaki güzelliği keşfetmiştir. Güzel olan 

sevgili değil, sevgili olan güzeldir. 

 

JEAN M. TWENGE, BEN NESLİ  

Öğretmenler, “Ben bir şey öğretmiyorum. Eğer 

öğretsem ne öğrenirler kim bilir! Öğretme eyleminin 

modası geçti. Bir saniye durup akıllarına takılan şey ile 

ilgili düşünürlerse kendi kendilerinin otoritesi olurlar. 

Herkes kendi öğrenim sürecinden sorumludur.” diyor. 

(s.47) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Günümüz gençliği, her şeyi önünde hazır 

bulduğundan ve dijital teknolojinin getirdiği bir “tık” ile 

her şeyi halledilebileceği fikrinden yola çıkarak, 

düşünmeyi, tefekkür ve muhakeme etmeyi çoğunlukla bir 

kenara bırakmakta. Bu da, bir konuya odaklanmalarına 

engel olmakta. Gençlerimizin düşünme becerilerini 
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geliştirdiğimizde, neler neler yapabileceklerini onlara 

öğretmeliyiz. 

 

NECİP FAZIL, HAC 

Hemen herkesin namazında, niyazında olduğu 

Suudi Arabistan’da, ezan vakitleri kepenkler indirilir ve 

dükkânlar kapatılırken göze çarpan nokta, bundan önceki 

bahiste de dokunduğum gibi, tek taraflı bir alışkanlık 

eseri olmaktan ileri geçemiyor, otomatik görünüyor ve 

bir vecd ve aşk kokusu vermiyor. (s.62) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk ile vecd ile, huşu içerisinde yapılmayan 

ibadetler, göstermelik bir mekanizmadan ibaret olurlar 

ancak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES ATTALİ, GÜRÜLTÜDEN 

MÜZİĞE 
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Neandertal insanı, kamışı yontarak yaptığı flütü 

çalıp, av için kullandığı yayı titretir. 80 bin yıldan beri -

ancak o kadarını bilebiliyoruz- müzik, hem söylenerek, 

hem de çalınarak çobanların yalnızlığına, savaşçıların 

zaferlerine rahiplerin dualarına eşlik etmiştir. Brown’ın, 

Güneydoğu Asya’da değişmeden varlıklarını sürdüren 

bazı toplumları anlatırken söz ettiği biçimlerden daha az 

idealleştirilmiş bir halde olsa bile Andaman Adası’nda 

herkes şarkılar uydurur, çocuklara beste yapmayı bile 

öğretirler. Bir gemi ya da yay yaparken veya kürek 

çekerken Andaman yerlisi hoşnut kalana dek, kendisi için 

şarkıyı mırıldanır. Bir sonraki bayramda takdim eder, 

eğer beğenilirse repertuara eklenir, değilse unutulur. 

(s.46) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Müzik bir ayna, bir kristal küre, insanoğlunun 

yaptıklarını kaydeden bir yüzey, bir eksikliğin işareti, bir 

ütopya parçası, her dinleyicinin kendi duygularını  

kaydettiği hususi bir bellek, bir anamnez, düzenin ve 

soyağaçlarının ortak hafızasıdır; ne özerk  bir etkinlik ne 

de ekonomik altyapının bir ürünüdür. O, halkların ve 

sanatçıların, insanların ve tanrıların, şenliklerin ve 

duaların  ürünüdür. 

 

 

İSMAİL HAKKI BURSEVİ, MESNEVİ’NİN 

RUHU 
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Öyle ki, senin kalbin bir sır sandukası ve bir kabir 

olsun. Kabir içine defnedilmiş bir ölü gibi, sırrın dahi 

kalbinin içinde bir hazine gibi saklı ve gizli dursun. Onu 

kimseye açıklayıp ifşa etmezsen ve arabozucuları 

düşünüp dudaklarını açmazsan, muradın fazlasıyla çabuk 

yerine gelir… (176. Beyit) (s.102) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Sakınma ve ihtiyatla başlanılan işlerin 

bitirilmesinde, şartların bir araya gelmesi bakımından 

kolaylık vardır. 

 

 

DOÇ. DR. SEFA SAYGILI, ÇOCUK 

PSİKOLOJİSİ 

Aslında çocuklar, dünyanın sırlarla dolu olduğunu 

bilirler. Onlar  için her şey yenidir. Meraklı ve tabiatı 

gözlemeye yatkındır. Kırda çocukları yürütmek, 

kelebekleri, kuşları izlemek, yeni açan çiçeklere bakmak 

harikadır. (s.92) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayatı, bir çocuk gibi keşfetmeye değer olarak 

görebilenler, hayattan zevk almasını becerebilenlerdir. 
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HUBERT REEVES, ATOMLARA VE 

GALAKSİLERE İLİŞKİN YAZILAR 

Evrenin yaşını çıkarabilir miyiz? Evet, hem de 

birçok yoldan. İlki, doğrudan galaksileri gözlemlemek. 

Her bir galaksinin bize uzaklığını ve bizden ne hızla 

uzaklaştığını ölçeriz. Böylece basit bir hesapla şu anda 

bulunduğu yere gelmek için ne kadar zaman geçtiğini 

buluruz. Bu yolla elde ettiğimiz sonuç, yaklaşık on dört 

milyar yıldır. Bu tekniği daha da geliştirerek bugün 13,7 

milyar rakamını elde ettik (%2 yanılma payıyla). Diğer 

yöntemler şu kesinliğe dayanıyor: Evren en yaşlı 

sakinlerinden daha yaşlı olmalı. 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bugün yıldızların yaşını ölçmeyi biliyoruz. 

Yaklaşık on üç milyar yaşına kadar her yaştan yıldız var 

evrende, ama on üç milyar yaşından daha yaşlısı yok. 

 

 

GEORGE JOHNSON, BİLİM 

TARİHİNDEKİ EN GÜZEL 10 DENEY  
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Batonunu sallayan bir orkestra şefi, saniye veya 

başka herhangi bir zaman dilimini düşünmeden, zamanı 

eşit olarak böler” diye yazmıştı. “İç ritmine göre eşit bir 

tempo tutturur ve herhangi bir mekanik cihazın 

hassasiyetini göstererek, bu süreyi ikiye, sonra tekrar 

dörde bölebilir.” Aynı şey müzisyen ve hatta dinleyiciler 

için de geçerlidir. 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayat da tıpkı bir orkestra yönetmeye benzer; 

eğer orkestranın zilcisi, zile saniyenin küçük bir bölümü, 

diyelim ki notanın 1/64’ü kadar geç vursa, sadece 

orkestra şefi değil, herkes bunun farkına varır. 

 

 

MUHYİDDİN ARABİ, FÜSUS’UL HİKEM 

Eğer Hakk’ın varlıklarda suretle tecellisi 

olmasaydı, alemin varlığı söz konusu olmaz ve aynı 

şekilde, akılla kavranabilir hakikatler için olmasaydı, 

aynî varlıklarda bir hüküm zahir olmazdı. Ve bu hakikat 

dolayısıyladır ki, alemin kendi varlığı için Hakk’a 

gereksinimi olduğu kesinlenmiş oldu. (s.19) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Âlemdeki suretlerinin hepsi Hakk’ın dilleri olup 

sürekli kendisini yüceltirler ve Hakk’ın hamdını dile 

getirirler. 

 

ANTON ÇEHOV, VİŞNE BAHÇESİ 

Gerilmiş bir telin kopuşuna benzeyen, uzaklardan, 

sanki gökyüzünden gelen ve yavaşlayarak kaybolan 

hüzün dolu bir ses duyulur. Ortalığı derin bir sessizlik 

kaplar. Yalnızca uzaktan, bahçedeki bir ağaca vurulan 

baltanın sesi gelmektedir. (s.89) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Bazen öylesine sessiz olur ki zaman, gerçekte hep 

var olan ama hiç duymadığımız sesleri duymaya başlarız. 

 

 

SADREDDİN KONEVİ, İLAHİ NEFHALAR 

Her kap, dolmuş olduğu ve dolduktan sonra 

kendisinden taşan şey ile kemalini bulduğu gibi, yaratılış 

feyzi de böyledir; fakat bu, zarflık ve mazrufluktan 

mütealdir. Burada dolma, varlığının vacipliği ve 

başkasına ihtiyaç duymayışı açısından zati 

müstağnilikten ibarettir. Ayrıca, hiçbir şeye muhtaç 

olmamak sırrından ibarettir; çünkü mertebede boşluk, 

muhtaçlık ve ferağ yoktur. Sonra, ikinci bir kemal vardır. 

Bu da, isim ve sıfatların kemalidir ve feyiz veren varlık 
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ile birleşmiştir. Yaratma, Hakk’ın kemâlinin neticesidir, 

yoksa yaratması, kemâli doğurmaz. Hak, kâmildir ve 

yaratmıştır, kâmil olmak için yaratmamıştır. (s.103) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Cüz, uğramış olduğu şeyin ve bir müddet 

kendisinde kaldığı makamın özelliklerini taşıyarak, 

küllünde silinir, fer aslına döner ve kavuşur. Buna örnek 

olarak, aslı su olan gül suyunu verebiliriz. Gül suyu, 

terkip ve madde mertebelerinde dolaşmış, terkipten 

ayrıldıktan sonra da taşıdığı tat, koku ve başka özellikleri 

kazanmıştır; bunların hiçbirisi, onun birlik ve basitliğine 

zarar vermez. 

 

THOMAS MORE, ÜTOPYA 

Kanlı bir zaferin kazançları Utopialıları üzer, 

hatta utandırır; çünkü parlak kazançları insan kanı 

pahasına elde etmeyi büyük bir çılgınlık sayarlar. Onlar 

için en şanlı zafer, düşmanı, oyun düzen gücüyle 

yenmektir. İşte yalnız o zaman büyük bayramlar yapar; 

yiğitlikleriyle övünür, anıtlar dikerler. Onlar için yiğitlik, 

düşmanını akıl yoluyla yenmektir. Böyle bir zaferi 

hayvanlar kazanamaz, yalnız insan kazanır. 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Derler ki, aslanlar, ayılar, yaban domuzları, 

kurtlar, köpekler yalnız beden güçleriyle dövüşmesini 

bilirler. Atılganlık, güçlülük bakımından bu hayvanların 

çoğu insandan üstündür. Ama hepsi,  aklın ve zekânın 

karşısında boyun eğerler. 

 

 

SUFİ İNAYAT KHAN, MÜZİK İNSAN VE 

EVREN ARASINDAKİ KÖPRÜ 

Dışsal görüntüden, içsel özellikleri okuyabilme 

kuralı, aslında doğadaki her şey için geçerlidir. Yapmanız 

gereken yalnızca nesnelere derinlemesine bakabilmektir. 

Bu yolla, bir ağacı bile “okumanız” mümkündür. Ağaç 

üzerinde bulunan meyve veya çiçekler, o ağacın ne tür 

bir müzik yaydığını ve nasıl bir ruh yapısına sahip 

olduğunu gösterir. (s.28) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Ses, varlıkların karakterlerini simgelemekle 

kalmaz, onun kendi ruhunu ifade etmede kullandığı bir 

ayna görevini de görür. Öte yandan ses, sadece kulağa 

hitap etmez. Bakmasını bilenler, sesi görebilirler. Yani 

sesin ruhsal alemde yarattığı etkiyi, duymak kadar 

görmek de mümkündür. 
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ROGER PERRON, NEDEN PSİKANALİZ 

Kişinin düştüğü zavallı durum, başına musallat 

olan mutsuzluk, hatta yaşamını kâbusa çeviren, nedeni 

belirsiz bir rahatsızlık, pekâla üzücü bazı durumların 

sonucu olabilir, ama bütün bunlara yol açan nedenler, 

büyük ölçüde de insanın kendi içinde yatmaktadır; 

insanlık, yaradılışından beri, “Kendi mutsuzluğunuzun 

mimarı olun!” özdeyişini büyük bir ustalıkla 

uygulamaktan geri kalmamıştır. Analizin etkili olacağı 

nokta da budur işte. (s.56) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanların birçoğu, kendi mutsuzluklarının 

nedenleridir gerçekte… 

 

 

JOSEPH MURPHY, BİLİNÇALTININ GÜCÜ  

Hayat arkadaşınıza kin duyuyor, hırçın davranıyor 

ve onun hakkında kötü şeyler düşünüyorsanız zihinsel 

olarak boşanmışsınız demektir. Zihin yatağında hatalı bir 

düşünceye saplanmışsınızdır. Evlilik yemininize bağlı 

kalın: “Hayatımın her gününde sana sevgi ve gurur 

vereceğim.” (s.173) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hayat arkadaşınızla ilgili korku dolu olumsuz 

modeller geliştirmeyin. Siz sevgi, huzur, ahenk ve iyilik 

dolu oldukça evliliğiniz her geçen yıl daha da harikulade 

olacaktır. 

 

 

NASRULLAH PÜRCEVÂDÎ, İSLAM’DA 

ŞİİR METAFİZİĞİ  

Attar’ın, filozofçuların ve kelâmcıların sözlerinin 

rivayet olduğunu, Allah’ın (c.c.) ilahi kelâmının ise 

varlık aleminin kaynağı olduğunu vurguladığı şiiri: “Söze 

küçümseyerek bakma, çünkü iki âlem “kün”den hiç ayrı 

değildir. İki âlemin esası sözden başka bir şey değildir. 

Çünkü “kün” sözüyle var oldu; “la tekün” sözüyle yok 

oldu. Söz, yüce Hak’tan inip geldi de gönderilen 

nebilerin övüncü oldu.” (s. 35) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Hiçbir sözü küçük görme! Zira her sözün bir 

büyüsü, ummadığın güçleri vardır. 
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DOÇ. DR. NECDET TOSUN, İMAM 

RABBANİ 

Mesela Güneş doğunca yıldızları yok saymak ve 

yok bilmek gerçeğe aykırıdır. Ama o esnada yıldızları 

görememek aykırı değildir. Yıldızları görememek, Güneş  

ışıklarının baskınlığı ve bakanın gözünün zayıflığı 

sebebiyledir. Eğer bakanın gözü o Güneş’in nuru ile 

sürmelenir ve güçlenirse, yıldızları Güneş’ten ayrı görür. 

Bu görme hakka’l-yakin mertebesinde olur. (Cilt:1 

43.Mektup) (s.163) 
 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan kemâle erdikçe, daha önce var olan ama 

kendisinin farkında olmadığı şeyleri de görmeye, 

hissetmeye başlar. Daha önce farkına varamadıkları, 

onların mevcut olmadığından değil, kişinin algılama 

düzeyinin henüz yetersiz olmasından kaynaklanır. 

 

 

ANDREY TARKOVSKİ, MÜHÜRLENMİŞ 

ZAMAN 

İnsan, öncelikle eylemlerinin esiridir. Ama ne 

yazık ki hiçbir şey kendisine bağlı değilmiş, gelecek 

üzerinde hiçbir etkisi olamazmış gibi eğitilen insanın 

içinde, son tahlilde, kaderi üzerinde hiçbir payının 

olmadığı duygusu, bu yanlış ve mahvedici duygu yavaş 
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yavaş büyümektedir. Benim açımdan ilk ve en önemli 

görev, insanın kendi kaderine karşı sorumluluk bilincini 

yeniden yükseltmektir... Bence dünyaya huzur, ancak ve 

ancak kişisel sorumluluğun yeniden yerleşmesiyle gelir.  

(s.194-195) 

 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kişinin hayatı, gerçekte yine kişinin yaptığı 

seçimler ve tercihlerinin bir sonucudur. Kişilerin 

hayatları, yine kendi yaptıklarının bir ürünü olarak 

karşımıza çıkar. İnsan, çoğu zaman başına neden  çeşitli 

türden olaylar geldiğini düşünür. Gerçekte, özgüvenli ve 

yaptığı şeylerin sorumluluğunu üzerine alan insanlar 

yetiştirdiğimizde, bu panik ve safdilliği de aşmak 

mümkün olacaktır. 

 

 

OĞUZ TAN, DEPRESYON 

 

En iyi dostlarımız da en kötü düşmanlarımız da 

düşüncelerimizdir. Bir düşünce doktordan, yüklü bir 

mirastan, sadık bir arkadaştan daha iyi gelebilir bize. Bir 

düşünce, kafamıza düşen ağır bir taştan daha çok zarar 

verebilir.  (s.232) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Esas mesele, dünyanın size ne yaptığı değil, sizin 

dünyaya ne cevap verdiğinizdir. 

 

 

MEHMET ALİ BULUT, RUHUN DEŞİFRESİ 

İmtihan sırrı; etrafımızı çepeçevre kuşatmış 

nesneleri, aşılması zor bir duvar gibi yansıtır. İlk bakışta, 

o duvarı aşmak ve duvarın arkasına geçmek mümkün 

değilmiş gibi görünür. Çünkü tabiatın sert ve haşin yüzü, 

maddenin ve olayların, bilgisiz toplumlara karşı 

insafsızlığı çoğu insanı çaresiz bırakır. Böylece hayat, 

onların için aşılmaz duvarın berisinde geçirmeye 

mahkûm olmuş insanlar o duvarın önünde oturup çile 

çekerler. Bir kısım insan ise o duvarı dev bir plazma 

ekranı zanneder. O ekranda her an ve her saniye, herkesi 

oyalayabilecek kadar görüntü, ses ve animasyon yayını 

vardır. İnsanların bir kısmı o ekranı seyretmekle yetinir 

ve elde edebileceği başarı ve mutluluğu ıskalamış olur. 

Oysa onların masal mahsulü olarak tanımladıkları Kaf 

Dağı, yani aradığı başarı ve huzur, o duvarın ardındadır. 

Ancak normalin üstünde bir merak duygusuna sahip bazı 

insanlar, duvarın arkasını merak ederler. Onlar da her 

toplum da az sayıdadır ve oranları binde beş ila altı 

civarındadır. Onlar, “duvarın arkasında ne var?” diye 

sorgular ve sınırları zorlarlar. Zorladıkları zaman da fark 

ederler ki, duvar pekâla geçirgenmiş. (s.129-130) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çoğu kez insan, kendi engelini kendisi oluşturur. 

Bahane ettiği sanal engeller ise, o inandıkça, birer 

gerçeğe dönüşür. 

 

 

TOLSTOY, HAYAT ÜZERİNE 

DÜŞÜNCELER 

Hakiki hayat ile hayvani şahsiyetin sahip olduğu 

şeklin birbiri ile olan ilişkisi, bir cismin bir yüzey 

üzerinde yukarı doğru hareketine benzer. Cismin söz 

konusu yüzey üzerindeki hareketi, yukarıya doğru 

hareketinden başka bir şey değildir. Ve o cismin yukarıya 

doğru olan hareketinin bir yüzey üzerinde icra ediliyor 

olması, onun hareketine bir fazlalık veya eksiklik 

vermez. Hakiki hayat, kendisini mutlak şahsiyette 

gösterir. Şahsiyetteki varoluş biçiminin şöyle ya da böyle 

olması hakiki hayatı etkilemez. Hayvani şahsiyetin 

zaman ve mekân kayıtları ile bağlı olmasının, hakiki 

hayat üzerine hiçbir etkisi yoktur.  

Hakiki hayata giren adam; hayvani hayatın 

üzerinde biraz yükseldi mi, hemen hayvani varoluşun bir 

hayalden ibaret olduğunu anlar. Ve üzerinde hareket 

ettiği yüzeyi her tarafta boşluk ve uçurumlarla kuşatılmış 

görmekle, asıl hakiki hayatın bu yüzey üzerinde yukarıya 

doğru hareketten ibaret olduğunu bilmeksizin, yüksekten 

gördüğü bu manzaradan dehşete düşer ve kendisine 

gösterilen yönü takip etmeyerek etrafındaki dehşet verici 
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manzarayı görmemek için bulunduğu yüzeyden daha 

aşağı tabakalara alçalır… Yüzeyi kuşatan uçurumların 

verdiği dehşet ve korkunun kalkması için bahsi geçen 

adamın –düşüş düşüncesini ortadan kaldırmakla- 

kendisini dehşete düşüren uçurumun görünebileceği 

yüzeye düşmekten koruyan kanatlar vasıtasıyla çıktığını 

bilmesi gerekir.  (s. 80-81) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aklî hayat mevcuttur; hem de gerçek anlamda 

yalnız o mevcuttur. Bu haya için beş dakika ile beş 

milyon sene farksızdır. Çünkü zamanın dışındadır ve 

insana diğer hayat biçimlerine ilişkin bir fikir veren bu 

hayattır ki onun hakiki hayatını teşkil eder. Gerek akıl ve 

gerekse bu akla tabi olma derecesi, zaman ve mekanla 

tayin edilmez. İnsanın hakiki hayatı bunların dışındadır. 

 

 

THOMAS MANN, DEĞİŞEN KAFALAR  

 

Kısacası, her şeyden vazgeçiş, dipsiz bir fıçıya 

benzer, akıl almaz bir şeydir. Çünkü onun içinde ruhun 

baştan çıkarılması ile duyuların baştan çıkarılması 

birbirine karışır ve bu, kafası kesilince yerine iki tane 

birden çıkan yılanla savaşmaya benzer. Ama tam da 

böyle olması gerekir; çünkü aslolan cesarettir. İşte bunun 

için benimle birlikte ağaç kovuğuma gelin, gelin siz ey 
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buram buram yaşam kokan her iki cinsten yaratıklar! 

Benimle birlikte ağaç kovuğuma gelin ve bana 

yaşamınızdaki bütün pislikleri anlatın. Kendime işkence 

edip nefsimi köreltmek için sizi dinleyeceğim ve bunu 

zevk almak için yaptığım kuşkusunu yok edeceğim- 

aslında yok edilecek o kadar çok şey var ki!” (s.92) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Önlem, yoksunluk ve vazgeçiş, biz insanların 

ortak yazgısıdır. İsteklerimiz sınırsızdır, bunları 

karşılama olanaklarıysa son derece sınırlı. İnsanın “keşke 

olsaydı” biçimindeki isteği, sonunda “olmaz ki” yanıtına 

çarpar. Yaşam bize bir şeyler sunar, ama pek çok şeyi de 

esirger. Bugün bizden esirgenen şeyin, yarın bize 

sunulacak olması, genellikle bir düş olarak kalır. Bir 

cennet düşü; bu düşte birbirinden çok farklı olan yasal ve 

yasak olan şeylerin birlik içinde olmaları, güzel olan 

şeyin yasaklanmasının, izin verilen şeyin bir de yasak 

olanın çekiciliğini kazanması, ancak böyle bir düşte 

mümkün olabilir. Yoksa yoksunluk içinde yaşayan insan, 

cenneti gözlerinde nasıl canlandırabilirdi? 

 

 

 

 

DR. EROL GÖKA, ÖLME 

 

Doğduğumuz günden itibaren, bir şeyleri 

bırakarak büyürüz. Bebek sütünü bardaktan içmek için 
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annesinin memesini bırakır; yürümeye başladığında 

kucakta taşınmanın güvenliğini bırakır. Eğer bu geçişler 

güvenli bir ortamda olursa, çocuk iyi gelişir ve yas 

tutmak için psikolojik bir modele sahip bir yetişkin olma 

olasılığı artar. Sağlıklı ayrılıklar olmamışsa, yas işi çok 

daha yavaş gider. (s.162) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her vazgeçiş, her kayıp, yeni bir başlangıçtır 

aslında… Önemli bir kaybı tecrübe eden kişi, hayatını 

yeniden organize edip kurmadan önce, daha düne kadar 

hayatında çok önemli bir yer tutan ama şimdi kaybolan 

nesneyle vedalaşmak, hayatın ağırlığı karşısında yeniden 

soluklanmak, hayatı öğrenmek için yas tutmaya ihtiyaç 

duyar. 

 

 

UĞUR CANBOLAT, PSİKOLOJİ 

SOHBETLERİ 

Süleymaniye camisinin inşaatında çalışan bir 

işçiye “ne iş yapıyorsun” diye sorarlar. O “bir lira 

yevmiye ile çalışıyorum” diye cevap verir. İkinci bir 

işçiye aynı soruyu sorduklarında işçi, “dünyanın en 

büyük mabedinin inşaatında çalışıyorum” cevabını verir. 

Buradaki ikinci bakışta büyük bir vizyon vardır. Kişi 

Allah’ın isim ve sıfatlarını bilerek; onun ilim, irade güç 

ve hikmetini düşünerek ibadet yaparsa, beklenen içsel, 

sosyal ve manevi faydaları kazanmış olur. (s.188) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşadığımız şeyler, yaptığımız işler, bizlerin 

onlara yüklediği anlam doğrultusunda, bize göre ya 

değerlidir, ya da değersizdir. Herkes olaya kendi 

penceresinden bakar; dolayısıyla bir kişi için değerli olan 

bir şey, diğer bir kişi için anlamsız ya da iğrenç olarak 

kabul edilebilir… 

 

 

Anne- babalar ve büyükanne ile büyükbabalar, 

kendi deneyimlerini bize anlatmayı akıllarına 

getirmezler. Bunun yerine bize, duymamız gerektiğini ya 

da bize yararlı olacağını düşündükleri şeyleri anlatırlar. 

İyi bir sorgulamacı değilseniz, önceki kuşakların neler 

yaşamış olduklarını size anlatmaları pek olası 

değildir.(s.186) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanlar, kendilerinden sonraki nesillere, 

genellikle yaşadığı acı tecrübeden sonraki alınacak dersi 

nasihat ederler. Ama yaşadığı acı tecrübeyi anlatmak 

istemezler. Doğrudan sonucu söylerler. Burada, aslında, 

kendisinin de bir zamanlar hata yaptığını gizleme dürtüsü 

vardır. “Ben şu hatayı yaptım, şöyle oldu, ders budur…” 

yerine “bunu yapmamalısın…” derler. Gençler de bu 

nasihatlerden usanırlar.; çünkü niye yapmamamsı 

gerektiği ona söylenmemektedir. 
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SHAD HELMSTETTER, İÇE DÖNÜK 

KONUŞMANIN GÜCÜ 

 

Yaşamlarımızın ilk on sekiz yılı boyunca, makul 

ölçüde olumlu yuvarlarda büyüdüysek, bize 148.000 

kereden daha fazla “hayır” denmiştir ya da ne 

yapamayacağımız söylenmiştir... Önde gelen davranış 

bilimi araştırmacıları, düşündüğümüz her şeyin yüzde 

yetmiş yedi kadarının amaca zararı dokunur ve bize karşı 

çalışır türden olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı zamanda 

tıp araştırmacıları, tüm hastalıkların yüzde yetmiş beşinin 

kendi teşvikimizle oluştuğunu söylemektedirler. (s.9) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Tekrar, inandırıcı bir tezdir. Gerçek bile olmayan 

tekrarlar,i nsan hayatında vücut bulup, ne yazık ki 

gerçeğe dönüşecektir. 

 

 

CENAB-I AŞK, DÜCANE CÜNDİOĞLU 

 

Aşkı muhafaza eden dilin yarelerle bezenmiş 

olmasına göğünüp de ona şifa olacak gözyaşlarını 

yarelerinden esirgememeli ve bir an evvel ara sokaklara 

sapmalı, peçesini bize ancak ara sokaklarda açacağına 

inanmalı, onca vaveylaya karşın sızısını parlak ışıkların 
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kararttığı meydanlarda değil, soluk ışıkların aydınlattığı 

kuytu köşelerde dile getireceğinden asla kuşku 

duymamalı. (s.6) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk, vücudu baki kılmak için çırpınanların değil, 

vücudu fani kılmak için çabalayanların mesleği…. 

 

 

 

VİCTOR TERRAS, DOSTOYEVSKİYİ 

OKUMAK 

İnsan bir gerçeği bilebilir. Bu gerçeği kendisi yüz 

defa görebilir. Ama yine de başka biri, özel bir kabiliyeti 

olan biri yanınızda durup size tamamen aynı gerçeği ama 

kendi özel bakış açısından, kendi kelimeleriyle anlattığı 

zaman edindiğiniz izlenim bambaşka bir izlenimdir. 

Gerçekten kabiliyetli bir kişi oluşturduğu etkiden 

anlaşılır. (s.60) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek dediğimiz şeyler, kişiden kişiye, görüşten 

görüşe göre değişebilir. Kuvvetle inandığınız bir gerçek, 

baka birinin etkili ikna kabiliyetiyle, başka bir gerçeğe 

dönüşebilir. 
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DONELL JONES, VİRGİNİA WOOLF’TAN 

YAZARLIK DERSLERİ 

 

Yazarlar, diğer insanlardan daha gerçek bir hayat 

sürerler. Dünyanın güzelliklerinin farkındadırlar, çünkü 

yakından bakıyor ve anlamaya çalışıyorlardır. (s.13) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yaşadıklarımızı ve hislerimizi kelimelere 

dökebilsek de dökemesek de, yazar gözüyle bakarak 

yaşamak, tecrübelerimize zenginlik, yaşam alanlarımıza 

genişlik katacaktır. 

 

 

Hayatı, hep içindeki sıkıntıyı büyütmekle geçmiş 

Kafka’nın da babası yüzünden karabasana dönüşmüş ev 

içi hayatı, annesinin sevecenliğiyle bile onarılamamıştır. 

Mektuplarının birinde “bu güzel döşenmiş oturma 

odasının boğucu, zehirli, çocukların sağlığına zararlı 

havası…” diye anlatır Kafka. İçe kapanıklığının asıl 

nedeni işte o sıkıcı, baskıcı, mutsuz evde geçen 

çocukluğudur. Bir yandan babasının baskıcı, hor görülü 

tutumu, öbür yandan annenin Kafka’ya işleyen sorunlu, 

içedönük, tedirgin kişiliği. (s.82) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Babanın, çocuklar için dayanılmaz kıldığı evden 

çekip gitmek, o günlerde bir genç insanın en büyük düşü 

gibidir. Babasından nefret eden delikanlının tek seçeneği 

kaçmak, uzaklaşmaktır.Uzaklaşsa bile, babanın bu 

manevi şiddetinin ezikliği, bir ömür boyu üzerinde kalır 

kişinin… 

 

TOLSTOY,  SANAT NEDİR?  

 

Güzele getirilen bütün estetik tanımlamalar, iki 

ana görüş çevresinde toplanabilir: Bunlardan ilkine göre 

güzel, mutlak mükemmelin, yani düşünce, ruh,istenç ya 

da Tanrı’nın tezahürlerinden biridir ve kendi başına 

vardır; öbürüne göre ise güzel, herhangi bir yarar, çıkar 

düşünmeksizin aldığımız bir tür hazdır. Sonuçta yalnızca 

iki güzel tanımıyla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. 

İlki nesnel, mistik güzeli götürüp yüce mükemmeliyete , 

Tanrı’ya bağlayan, onunla karışıp kaynaştıran, fantastik, 

ayakları yere basmayan bir tanım; öbürü ise bunun tam 

tersi, son derece yalın, açık, anlaşılır, öznel bir tanım. 

Güzel, hoşlandığımız şeydir. (s.39-40) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aslında her güzellik anlayışının dönüp dolaşıp 

geldiği nokta; belli bir tür haz duymamız noktasıdır. 

Sanatın amacını haz olarak gören insanlar da sanatın 

anlam ve önemini kavrayamazlar, onlar yaşamın başka 
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olgularını anlamlı bulurlar. İnsanlar, sanatın anlamını 

ancak bu etkinliğin ereğinin güzellik,yani haz olmadığını 

gördüklerinde anlayacaklardır. 

 

 

 

 

NİKOS KAZANCAKİS,  ZORBA  

Her insanın kendi deliliği vardır; bana da öyle 

geliyor ki, en büyük delilik, bir deliliğe sahip 

olmamaktır. (s.175) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Her insanın, rutinlerin dışına çıktığı,  o güne 

kadar göstermediği bir cesaret örneğini gösterdiği, o güne 

kadar yapmayıp da yaptığı muhakkak bir şeyler vardır. 

Ömür boyu tekdüze bir yaşam sürmüşse eğer, asıl delilik 

ondadır. 

 

İDİL ÖNEMLİ,  GEL KOLLARIMDA UNUT 

Hiçbirimiz, diğerimizin umurunda değil. Herkes 

“miş” gibi yapıyor. Severmiş gibi, düşünürmüş gibi, 

üzülürmüş gibi... 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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Gerçekte birçok insan, yaptığı şeyleri kendi nefsi 

için yapıyor, iyilik yaparken bile… 

 

HERMANN HESSE,  KNULP (S.55) 

Sık sık anne ve babam hakkında da yine böyle 

düşünmüşümdür. Onlar sanır ki, ben kendi çocuklarıyım 

ve kendileri gibiyim. Ama her ne kadar kendilerine sevgi 

beslemem gerekse de, gerçekte onlara yabancı, onların 

anlayamayacağı biriyim. Benim başlıca önemli 

gördüğüm şeyi, yani ruhumu fazla önemsemez, buna 

verdiğim önemi gençliğime sayar, yahut benim bir 

kaprisim gözüyle bakarlar. Öte yandan beni sever, benim 

uğruma hiç bir özveriden geri kalmazlar. Bir babadan 

çocuğuna burnu, gözleri, hatta zekâsı kalıtım yoluyla 

geçebilir, ama ruhu asla. Her insan yeni bir ruh taşır 

kendisinde. 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Ebeveynler, çocuklarını canları gibi severler. 

Ancak ne yazık ki, çoğunlukla da kendi malları gibi 

görürler onları. İstedikleri gibi düşünmesi, yemesi, 

içmesi, yatması, kalkması ve diğer işleri de sadece anne-

babanın istediği gibi yapmak zorunda olduğunu 

düşünürler. Gerçekte yanılırlar; çünkü her insan, kendine 

özel, biricik bir ruh taşır. 
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MURATHAN MUNGAN,  BİR KUTU DAHA 

(S.42) 

Yaşını başını almış kimi insanların çiğ sözleri ve 

yakışıksız eylemleri karşısında kimi zaman yaşına 

hürmeten suskun kalırız. Bu ve benzeri durumlarda, 

“Yaşına hürmeten...” der, geçeriz. Onların göstermesi 

gereken olgunluğu, daha genç olduğumuz halde, daha 

kâmil olduğumuz için sineye çeker, saygımızı sessizlikle 

koruruz. Yaşına hürmeten suskun kaldığımız bu 

insanların bunca yıl yaşadıkları halde, yaşlarından başka 

hürmet edecek bir şeylerin kalmaması yeterince hazin 

değil midir peki? Onların hatıralarına gösterdiğimiz 

hürmeti, kendilerinin de göstermesini beklemek fazla şey 

istemek midir? 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Akıl, yaşta değil baştadır. Ne yazık ki, cüsse ve 

yaş itibarıyla “adam” olarak gördüğümüz birçok ham 

kişiler aramızda mevcuttur. Yaşa hürmete evet ama 

saygısızlığa hürmet nereye kadar? 
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YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, 

YABAN (S.69) 

Geçen gün, kırlarda dolaşırken ayağım bir 

konserve kutusuna çarpmıştı. Durup bakmıştım. Bu kutu 

Amerika'dan gelmiş bir kutu idi ve üstünde İngilizce bir 

şeyin adı yazılı idi. Bu kutuyu buraya hangi yolcular 

bıraktı? Kim bilir ne zamandan beri kaldı, bilmiyorum. 

Fakat tuhaf bir ilgiyle eğildim, elime aldım, baktım adeta 

eski bir aşinayı görür gibi oldum. Ben, bu topraklarda, 

işte bu teneke kutunun eşiyim. 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsan yaşadığı yeri sevmiyor ve uyum 

sağlayamıyorsa, orada  ne kadar uzun yaşarsa yaşasın; 

karnı orada da doysa, evi orada da olsa, işi orada da olsa, 

yine kendini gurbette hissedecektir. 

 

MİCHAEL ENDE,  BİTMEYECEK ÖYKÜ  

Tümüyle sıradan bir kişinin, tümüyle sıradan 

hayatındaki, tümüyle sıradan olayları keyifsiz ve 

karamsar bir biçemle anlatan kitapları hiç sevmezdi. 

Gerçeklerden bıkmıştı zaten, bir de ne diye okuyacaktı 

onları? Ayrıca kendisini bir yere çekmek istediklerini 

hissetmekten nefret ederdi. O tür kitaplarda az yada çok 

hep bir yere çekilirdi insan. (s.32) 



207 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Özgür zihinler, hiçbir zaman hiçbir kişiye, 

esere,doktrine ya da dayatmaya tahammül edemezler. 

 

DOĞAN CÜCELOĞLU, SAVAŞÇI 

Geçen konuşmamızda konuştuklarımız üzerinde 

düşündüm. Şimdi şunu görebiliyorum: Kendi anlam 

dünyamı oluşturmaya yönelmişim, ama bilincim hazır 

olmadığı için farkına varmadan herkes gibi hapishaneye 

girmişim. Ve şimdi hapishanede olduğum gerçeğini 

anlamaya yönelik bir uyanışın içindeyim. (s.40) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Her kişi, o güne kadar ailesinden, eğitim 

sisteminden, toplumda, örf adet ve geleneklerden oluşan 

bir karışımından oluşan birer dünya kurar kendine ve ne 

acıdır ki tüm bu kavramlardan bir hapishane yapar ve 

dünyanın diğer yerlerinde neler oluyor, neler 

düşünülüyor; bunlara karşı kapamıştır kendini. 

 

MUSTAFA MERTER, DOKUZ YÜZ KATLI 

İNSAN  
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Alt bilinçdışının gölgeler aleminden pırıl pırıl 

doruklara doğru uzayıp giden insanlık macerası, gerçek 

özgürlük arzusu, ölümsüzlük arayışı… Hayatlarını bin bir 

tehlikeye atarak Himalayaların doruklarına çıkmak 

isteyen insancıklar, yeni aldığı arabanın gazına sonuna 

kadar basan gençler, üflediği neyin sedası ile kendinden 

geçen dervişler, uzaydan aşağıdaki mavi gezegene bakan 

astronotlar… Hepimiz dünya var olduğundan hep bu 

arayış içindeyiz. Fakat bazılarımız doğru yerde, 

bazılarımız ise yanlış yerde arıyoruz… (s.181) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Hep bir arayış içerisindedir insan… Neyi elde 

ederse, daha fazlasını ve farklısı ister. Bu, gerçekte 

insanoğlunun sonsuzluğa olan aşkından 

kaynaklanmaktadır. Sonsuz olana yönelmediği sürece, 

geçici dünya nimetlerinin birinden diğer birine koşmaya 

çalışmakla heba edecektir ömrünü… 

FRIEDRICH KERST, MÜKEMMELİYETÇİ 

KİŞİLİK   

Kusurlu olan ne varsa, mükemmelliyetçinin 

gözüne batar. Kız arkadaşının ya da eşinin gömleği 

kırışmışsa hemen far keder, bu şekilde dışarı çıkmanın ne 

kadar yanlış olduğunu söyler; saçı biraz bozuk dursa 

hemen düzeltmeye çalışır. Mükemmelliyetçi kişinin 

niyeti iyi olsa da, karşı taraf sürekli eleştirilmekten 

rahatsız olur. Tolerans göstermediği noktada da ilişkiden 

kopar. (s.87) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Kusursuz insan arayan, asıl kusuru işlemektedir. 

İnsan, kusuruyla insandır. Kusurları kabul etmek, onları 

içine sindirmek değil, her insanın hata yapabileceğini 

kabul edip, ona göre önlem almaya yardımcı olmak, bunu 

yaparken de karşıdakini kırmamak ve ayıplamamaktır. 

 

 

EMİN IŞIK, AŞKI MEŞK ETMEK  

Çağımızın insanı, pek çok dünya metaına sahip 

olmuştur, ama kendi hayatına sahip olamamıştır. Üstelik 

hür olduğuna inanır. Oysa kendi istediği hayatı değil, 

kendisinden istenen hayatı yaşar. Yani, çağdaşlığın 

kendisine sunduğu sanal hayatın kurallarına uyar, onun 

icaplarını yerine getirir. Kendisini buna mecbur hisseder. 

Yoksa çağdaş olamaz. (s.27) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Çağdaş insan, çalıştıkça kendini köleleştirmekte, 

hayatı, avuçlarının içerisinden bir kelebek gibi 

kaçırmaktadır. 

 

 

KEMAL SAYAR, OLMAK CESARETİ   
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İnsan, bu dünyada var olduğu sürece, etrafında bir 

güvenlik çemberi olsun, asude bir bahçe içinde, 

belalardan uzak yaşasın ister. Oysa bu bahçe, dünyanın 

Moğollarının talanına uğrar çoğu kez. Kendimiz için 

çizdiğimiz güvenlik sınırları alt üst edilir. (s.15) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Dünyadaki her şeyi kontrol etmek bizim elimizde 

değildir. İnsan olarak bize düşenleri yapmalıyız ama 

kainata hükmetmemiz imkânsızdır. 

Dünyanın küçük tanrısı (insan) sürekli aynı halde. 

Ve ilk günkü gibi tuhaf. Eğer ona gök ışığından bir 

parçacık vermemiş olsaydın biraz daha iyi yaşayacaktı. O 

buna “akıl” diyor ve onu yalnızca, her hayvandan daha 

hayvanca yaşamak için kullanıyor...  O, bana sürekli 

uçan, uçarken titreyen ve çayırların arasına karıştığı 

zaman o eskimiş türküsünü tutturan uzun bacaklı 

ağustosböceği gibi gelir! Burnunu sokmadığı pislik yok!  

(s.13) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğluna, hiçbir dünyadaki yaratılmışa 

verilmeyen ”akıl” denen bir nimet verilmiştir. Bunu, 

barış huzur ve mutluluk için kullanacağına, çoğunlukla 

dünyayı talan etmekle uğraşır. Zararı yine kendisi çeker. 

Gerçek “akıl”  sahibi olmak bu mudur? 
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CEMİL MERİÇ, BU ÜLKE 

Yazar, düşüncesini yardım olsun diye sunmaz. Bir 

mükafattır bu. Layık mısınız, değil misiniz? Anlamak 

ister. Tabiat da öyle değil mi? Altın neden toprağın 

derinliklerinde? Okurken araştırmaya çıkacağınız maden; 

yazarın düşüncesi veya niyeti. Araçlarınız; zekâ ve bilgi. 

Kayayı kıracak, madeni eriteceksiniz. Önce kelimeyi 

fethedeceksiniz, sonra heceleri, harfleri. (s.110) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kitaplar, birer madendirler. Bu madene ulaşmak, 

cevhere erişmek için, kitapları da tıpkı, maden kazar gibi 

dikkat ve ihtimamla okumalı, her bir cümlenin, 

kelimenin, hecenin ve harfin işaret ettiği sırrı 

keşfetmelisiniz. Ancak o zaman, hazineye ulaşmış 

olursunuz… 

 

 

LEWİS PERDUE,  KUSURSUZ KATİL 

(PERFECT KİLLER) 

Zira bizler aslında hiçbir zaman kim olduğumuzu 

bilemeyiz. Çünkü şu an dediğimiz zaman diliminde dahi 

ya geçmişte kim olduğumuzu ya da gelecekte olacağımız 

kişiyle ilgili fantezilerimizi düşünüyor oluruz. Gerek 
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benim, gerekse diğer uzmanların yürüttüğü araştırmalar, 

bizim gerçekliği olay meydana geldikten yaklaşık 

saniyenin beşte biri kadar bir zaman sonra kavradığımızı 

gösteriyor. (s.132) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Kendimizi iyi tanıdığımızı zannediyorsak, 

çoğunlukla aldanıyoruz. Çünkü öyle olaylar gelebiliyor 

ki insanın başına, o anda kendisini tanıyamayacak 

davranışlarda bulunabiliyor. Bu da, biz ne kadar o anı 

düşündüğümüzü sansak da aslında her zaman geçmişe 

bakıyoruz anlamına gelir. Bizim algıladığımız, 

gerçeklikle asıl gerçeklik de bu yüzden hiçbir zaman 

örtüşmez. 

 

NURETTİN TOPÇU,  İSLAM VE İNSAN / 

MEVLANA VE TASAVVUF  

Ruhi hayattan yoksun, Kur’an’ı anlamadan 

tekrarlayan, dini egzersizleri yaptıkları ve bütün ibadet 

şekillerini bol bol tekrarladıkları halde ahlâk 

değerlerinden uzak yaşayan, ibadetleri mesleki zaruret 

olduğu için yapan, İslam’ın ruhunu anlayamadıkları için 

onun şekline bağlanan tipler vardır. Bunların hepsinin 

ortak özelliği, politikacı, sömürücü, samimiyetsiz, aşk ve 

sevgi yoksunu, menfaatçi ve kalplerinin kin ve nefret 

dolu olmalarıdır... (s.22) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Aşk ile vecd ile yapılmayan, başkaları görsün 

diye ya da menfaat amacıyla yapılan ibadetler, riyakarlık 

ve kendini aldatmacadan başka bir şey değildir. Menfaati 

uğruna dini kullananların vebali büyüktür. 

SADIK HİDAYET,  ALACAKARANLIK 

(SÂYERÛŞEN) 

Karanlık ve amaçsız yaşam, insanı Ötenazi 

Enstitüsü’ne çekiyor ve intihar herkesi ilgilendiren bir 

konu haline gelmiş. Nitekim abartmadan denilebilir ki, 

kimse doğal ölümle ölmüyor. Demek ki ne bilim, ne türlü 

inançlar ve ne felsefi varsayımlar, insanoğlunun ruhsal 

acısını azaltabilmiş. (s.23) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

İnsan, içte huzur bulamadıysa, tüm dış etkilerin 

bir faydası olmaz. Huzuru, barışı sevgiyi içeride bulmak 

gerek. Ve yaşam amacını… Yaşam acı olanın, yaşam 

coşkusu da olur; aksi halde hayat anlamsızlaşır, ölüm bir 

çare olarak görülür… 

 

CHARLES BUKOWSKİ,  FACTOTUM 
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Amerika’da iş arayan çoktu. Kullanıma hazır 

sürüyle beden. Ve ben yazar olmak istiyordum. Nerdeyse 

herkes yazar olduğunu düşünüyordu. Kimse dişçi veya 

otomobil tamircisi olabileceğinden emin değildir; ama 

herkes yazar olabileceğinden emindir. Sınıftaki elli 

kişiden belki de on beşi yazar olduklarını düşünüyorlardı. 

Herkes konuşabiliyor, sözleri kâğıda yazmayı biliyordu, 

demek ki herkes yazar olabilirdi. Ama Allah’a şükür, 

insanların çoğu yazar değildir, hatta taksi şoförü bile 

olamazlar ve bazıları -birçoğu- maalesef hiçbir şey 

değildirler. (s.144) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Birçok kimse, alt yapısını bilmeden, ruhuna 

ulaşamadan, sırf yüzeysel bilgilerle, birçok şeyi çok iyi 

yapabildiğini iddia eder. Bununla birlikte, yaptığı işlerin, 

işin ruhuna aykırı olduğu bariz bir şekilde görülür. 

Ahkâm kesmek yerine, bilgi edinmek, öğrenmek ve işi 

geliştirmek için çabalamak gerekir; bu işe zaman ve 

emek harcamak gerekir. 

 

STANİSLAW LEM,  SOLARİS 

Kozmosa çıkıyoruz, her şeye hazırız: Yalnızlığa, 

zorluğa, tükenişe, ölüme hazırız. Alçak gönüllükten 

söylemeye dilimiz varmıyor ama kendimize hayran 

hayran baktığımız oluyor. Ama çok yazık! Birazcık 

yakından baktığımızda bütün o şevkin düzmece olduğunu 
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görüyoruz. Aslında kozmosu ele geçirmek değil 

niyetimiz, yalnızca Yer'in sınırlarını kozmosun sınırlarına 

dek genişletmek. (s.84) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Sahte ve yapmacık cesaretler, insanlığı gerçek 

hedefine ulaştırmaz. 

ANDRE MAUROİS,  İKLİMLER 

François’in bize geldiği günlerde sezdiğim başka 

bir şey de Odile’in son derece neşeli olması ve 

nişanlandığımız sırada kendisine öğrettiğim bir çok 

fikirleri fıkralarla karışık anlatması oldu. Bunları bana 

hiç de açmamıştı oysa. İşte benim zavallı bilgim, erkek 

zihnine özgü bir pürüzsüzlük ve açıklıkla bir kadın 

tarafından, hem de başka bir erkeği fethetmek için 

yeniden canlanıyordu. Bir zamanlar Denise Aubry’yle de 

aynı şey olmuştu. (s.85) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Hemen hemen her zaman böyledir; bir ruhu 

şekillendirmek için verdiğimiz emek daima başkasına 

yarar. 
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JEAN PAUL SARTRE,  BULANTI 

Yüzümün yansısı bu. Yapacak işim olmadığı 

günlerde onu seyreder dururum. Gördüğüm bu yüzden, 

hiçbir şey anlamıyorum. Başkalarının yüzleri bir anlam 

taşıyor. Benimki öyle değil. Güzel mi yoksa çirkin mi, 

bunu bile söyleyemem. Çirkin galiba. Çünkü böyle 

olduğunu söylediler. Bana dokunan bu değil. Yüzüme 

böyle nitelikler verilebilmesine şaşırıyorum aslında. Bir 

toprak parçasına ya da bir kayaya güzel ya da çirkin 

demek gibi bir şey bu. (s.30) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Yaşam coşkusu kaybedilip, hayatın anlamı 

yitirildiğinde, insan artık kendini de donuk ve hissiz 

hissetmeye başlar. Her şey anlamını yitirir. Ve bu, 

tehlikelidir. Yaşam coşkunuzu kaybetmeyin! 

 

OĞUZ ATAY,  TUTUNAMAYANLAR 

Herkesin istediği gibi yaşadığı o uzak ülkenin 

özlemini duyuyorum. Belki de bu ülke çok yakın. Uzak 

olduğunu nereden çıkardım? Belediye otobüsüyle filan 

gidilebilir oraya. Gene kapılarını çalıyorum. Soruyorum: 

burada da eskiden nasıl tanınmışsam öyle davranmak 

zorunda mıyım? (s.669) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 



217 

 

İnsan, çoğunlukla mutluluğu uzaklarda 

arar.Bununla birlikte, uzaklara bile gitse, yanında 

götüreceği şey, yine kendisidir. Asıl olan, içsel 

mutluluktur. 

 

TEZER ÖZLÜ,  ÇOCUKLUĞUN SOĞUK 

GECELERİ 

Karşı çıkmak istediğim evler, koltuklar, halılar, 

müzikler, öğretmenler var. Karşı çıkmak istediğim 

kurallar var. Bir haykırış! Küçük dünyanız sizin olsun. 

(s.12) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

İçteki isyancı kişiliğimiz ayağa kalktığında, 

bugüne kadar bizi üzen, sıkan, acıtan tüm şeylere ve 

kişilere olan bastırılmış haykırışlar dile gelir. 

 

 

 

JOSE SARAMAGO,  KÖRLÜK 

Yapacağımız her hareketten önce ciddi olarak 

düşünmeye başlasak, vereceği sonuçları önceden 
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kestirmeye çalışsak, önce kesin sonuçları, sonra olası 

sonuçları, sonra rastlantısal sonuçları, daha sonra da 

ortaya çıkması düşünülebilecek sonuçları düşünmeye 

kalksak, alımıza bir şey geldiğinde, bulunduğumuz yerde 

çakılır, hangi yöne olursa olsun bir adım bile atamazdık. 

(s.86) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Yapacağımız her hareketten, söyleyeceğim her 

sözden önce, güçlü bir muhakeme yapmakla, başımıza 

gelebilecek birçok belâyı da def etmiş oluruz. 

 

HALİL GÖKHAN,  YENİ SEVGİLİ 

Birileri gittikten sonra daha çok zaman kalıyorsa 

gerçekten yalnızsın demektir. Ve yalnız kaldığında 

sadece seni düşünebiliyorsam sen yoksun. Bunu yalnızlık 

zamanlarında anlayabiliyorum. Gittiğini... 

Kalabalıklardayken varsın. Herkes çekip gittiğinde sen de 

çekip gitmiş oluyorsun. Arkandan yazdıklarım aslında 

pişmanlığın ağıtları değil, senin hayatımda olabilme 

ihtimalinin, seni düşünmenin, sevmenin imkânsızlığı 

üzerine çeşitlemeler tam olarak. (s.81) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Ayrılık acısı, yalnız kalındığında daha derin 

hissedilir. 
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MİCHAEL ENDE,  ÖZGÜRLÜK 

HAPİSHANESİ 

Peki, ama bu sözcük ne anlatır: Anı? Üzerinde 

kurduğumuz bilinç ne kadar da yıpranmış. Daha biraz 

önce söylenmiş, okunmuş, yapılmış olan şey hemen 

sonra gerçek değildir artık. Yalnızca bizim belleğimizde 

var olan bir şeydir ve bütün yaşamımız, hatta bütün 

dünyamız böyledir. (s.64) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Gerçek diyebileceğimiz şey, o sonsuz 

küçüklükteki şimdiki zaman anıdır yalnızca ve o da biz 

onu düşünmek istediğimizde çoktan geçip gitmiştir. 

 

 

N.H. KLEINBAUM,  ÖLÜ OZANLAR 

DERNEĞİ 

 

Yarını düşlüyoruz ve yarın gelmiyor, 

Gerçekten istemediğimiz zaferler düşlüyoruz. 

Yeni gün çoktan geldiği halde, 

Yeni bir gün düşlüyoruz. 

Yapılması gereken savaşlardan kaçıyoruz. 
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Çağrıyı duyuyoruz, ama hiç önemsemiyoruz, 

Gelecek henüz bir planken, o gelecek için 

ümitleniyoruz. 

Her gün kaçtığımız bilgeliği düşlüyoruz, 

Kurtuluş elimizdeyken, kurtarıcı için dua 

ediyoruz. 

 

Ve hâlâ uyuyoruz. 

Ve hâlâ uyuyoruz. 

Ve hâlâ dua ediyoruz. 

Ve hâlâ korkuyoruz... 

 (s.160) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Yarınları düşlerken, bu günü kaçırmamak gerek. 

Zira bu gün de, düne göre yarındı. 

 

GÜNDÜZ VASSAF,  CEHENNEME ÖVGÜ 

Sosyal sınıfların katı kuralları ancak gece bozulur. 

İşçiler burjuvaların sokaklarında dolanırlar. Burjuvalar 

işçi mahallelerindeki lokantalara giderler, fahişeler, 

papazlar, öğrenciler, askerler, ev kadınları, doktorlar ve 

yabancılar, hepsi aynı sokakta gezinirler, bakınırlar, 

birbirleriyle konuşurlar, hatta belki de sonunda sevişirler. 

(s.19) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 
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İnsanoğlu, kendi eliyle yaptığı maskelerden en 

küçük fırsatta kurtulmak ister. Ama işine gelir yine aynı 

maskeyi takınıp, etrafta dolaşmak. Gerçekte insan, ancak 

kendi olabildiğinde mutludur ve bunun için en küçük bir 

fırsatı bile değerlendirmek ister.Maskesi mi? Onu yine 

takacaktır. Böylesine çelişkilidir insanoğlu işte… 

 

NEVİN MERİÇ, ADAB-I MUAŞERET 

OSMANLIDA GÜNDELİK HAYATIN DEĞİŞİMİ 

(1894-1927) 

Papaların, psikoposların patavatsızca kendilerine 

Lordlar, Efendiler lakaplarını alma telaşı benim için her 

zaman büyük bir eğlence kaynağı olmuştur; oysa İsa 

havarilerine bu tür adlar almayı tümüyle yasaklamıştı. 

(s.18) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Gerçek büyüklük, erdem ve bilgelik, 

mütevazılıkta yatar, unvana sığınıp bilge olduğunu 

düşünen kişi ancak kendisini aldatmaktadır. 

 

 

URSULA K. LE GUİN,  EN UZAK SAHİL 
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“Ne aradığımı, nereye gittiğimi ya da kim 

olduğumu bilmiyorum.” 

“Ben senin kim olduğunu biliyorum,” dedi Çevik 

Atmaca aynı kalın, sert sesle. “Sen benim rehberimsin. 

Sen, bu masumiyetin ve cesaretinle, bilgelikten 

yoksunluğun ve bağlılığınla, benim rehberimsin - 

kendimden önce karanlığa yolladığım çocuk. Benim 

takip ettiğim senin korkun. Sana karşı acımasız 

olduğumu düşündün Arren. Aslında ne kadar acımasız 

olduğumu tahmin bile edemezsin. Ben senin sevgini, bir 

adamın yanan bir mumu yakıp bitirmesi, önündeki 

adımları görmek için mumu yakıp bitirmesi gibi 

kullanıyorum. Ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor.” 

(s.132) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kendini ve yaşantını hor görme! Bilemezsin, 

belki de sen ve hayatın, başkasının özendiği bir dünyadır. 

 

 

REFİK HALİD KARAY, ANAHTAR 

Semiha dayanamadı, dedi ki: 

“Artık bu kadarı fazla!” 

“Hayır, az! Aşk zannettiklerimizin çoğunda 

meçhule karşı merakın da tesiri vardır. Daha yakından 

tanımak, öğrenmek, mahremiyetine girmek merakı... 
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Halbuki üç sene birlikte yaşanmış bir kadının tanınacak, 

öğrenilecek tarafı kalmamıştır. Eğer onu sevmeye 

başladınızsa bu aşkı yabancı maddelerden de ayrılmış, 

temizlenmiş, sadece cevheri kalmış bir aşk saymamız 

lazım gelmez mi? Ben Perihan’da ne vücudunun bir 

kısmını, ne hususiyetini, ne ruhunu merak edebilirim. 

Hepsini biliyorum, hepsi gözümün önünde. Peki, ne 

istiyorum? Niçin onu bu derece arıyorum, harap 

oluyorum? Bana yeni bir şey getirmeyecek... Sabahleyin 

bildiğim şekilde uyanacak, akşam gene bildiğim 

tavırlarıyla yatağına girecek, bildiğim Perihan’ı 

bulacağım; bildiğim ve bir aralık bezdiğim Perihan’ı, 

değil mi? O halde nedir bendeki bu ateş? Semiha cevap 

veremedi ama dilinin ucuna geldi: 

“Kıskançlık!”  

(s.246) 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İlişkilerde her şeyin rutinleştiğini düşündüğünüz 

halde, sevgilinize karşı hâlâ kuvvetli bir mahremine 

girme dürtüsü ve merakı devam ediyorsa, bunun altında 

ciddi bir kıskançlık duygusu yatabilir. 

STEFAN ZWEIG,  SATRANÇ 

(SCHACNOVELLE) 

Sözcüklerle anlatılamayacak bu durum dört ay 

sürdü. Eh, dört ay, yazması kolay: Altı üstü birkaç harf! 

Söylemesi de kolay: Dört ay, iki hece! Çeyrek saat içinde 

dudaklar böyle bir sesi çabucak uyduruvermiş: Dört ay! 
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Ama boşlukta, zamansızlıkta geçen bir dört ayın ne kadar 

sürdüğünü hiç kimse ne bir başkasına, ne de kendine 

anlatamaz, ölçemez, gözünde canlandıramaz; insanın 

çevresindeki bu hep aynı hiçliğin, bu hep aynı masa, 

yatak, leğen ve duvar kâğıdının ve hep aynı suskunluğun, 

insana bakmadan yemeğini içeri iten hep aynı gardiyanın, 

insanı çıldırtana kadar boşlukta dönüp duran hep aynı 

düşüncelerin insanı nasıl yiyip bitirdiğini ve yıktığını 

kimse kimseye anlatamaz. (s.48) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Yaşadığımız sürece zaman geçer. Ama bazen 

delip de geçer, acıtır da geçer. Ateş düştüğü yeri yakar ve 

kimse kimsenin iç dünyasında çektiği acıların, zamanı 

nasıl da yavaşlatarak işkence haline getirdiğini tam 

anlamıyla bilemez. 

 

MONTAIGNE,  DENEMELER (ESSAIS) 

Dünya durmayan bir salıncaktır: Orada her şey 

toprak, Kafkas’ın kayalıkları, Mısır’ın piramitleri, hem 

çevresiyle birlikte, hem de kendi kendine sallanır. 

Durmanın kendisi bile daha ağır bir sallantıdan başka bir 

şey değildir. Konumu (kendimi) hep aynı halde 

bulundurmak elimde değil. Doğal bir sarhoşlukla, salına 

serpile yürüyüp gidiyor. Onu belli bir noktada, canımın 

istediği bir andaki haliyle alıyorum. Duruşu değil, geçişi 

anlatıyorum: Fakat yaştan yaşa, yahut halkın dediği gibi 
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“yedi yıldan yedi yıla” geçişi değil, günden güne, 

dakikadan dakikaya geçişi. Hikâyemi saati saatine 

yazmam gerekiyor. Az sonra değişebilirim. Yalnız halim 

değil, amacım da değişebilir. Benim yaptığım, değişen ve 

birbirine benzemeyen olaylar, kararsız ve bazen çelişmeli 

düşünceleri yazıya dökmektir. Acaba benliğim mi 

değişiyor, yoksa aynı konuları ayrı koşullara ve ayrı 

bakımlara göre mi ele alıyorum? Her ne hal ise, kendi 

kendimden ayrıldığım oluyor. (s.17) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

İnsanoğlu da, tüm yaratılmışlar gibi tabiatın bir 

parçasıdır. Tabiat nasıl ki durağan değil, değişken bir 

şekilde yolculuğuna devam ediyorsa, insan da bezen 

durulmuş denizler gibi sakin, bazen de fırtınalar gibi asi, 

bazen bir bülbül gibi şakıyan, bazen hüzünlü ve ağlayan 

(tıpkı yağmurlar gibi), bazen kararsız, bazen cesaretli 

olarak devam eder hayatına… 

 

TOM ROBBINS,  PARFÜMÜN DANSI 

(JITTERBUG PERFUME) 

Doğduğumuz zaman yuvarlak saf bir yüzümüz 

vardır. İçimizde evren bilincinin kırmızı ateşi yanar 

durur. Ama yavaş yavaş bizi, ana babalar yer, okullar 

yutar, sosyal kuruluşlar emer, kötü alışkanlıklar eritir, yaş 

ise tüketir. Sindirildiğimiz zaman, tıpkı ineklerdeki gibi 
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altı mideden geçtiğimiz zaman, pis bir kahverengi 

tonunda çıkarız. 

Pancardan almamız gereken esas ders şudur: 

İnsan yanağındaki ilahi renge, içindeki doğal pembeliğe 

sarılmalı; yoksa kahverengiye dönüşür. (s.230) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanoğlu dünyaya, en saf ve duru haliyle gelir. 

Ancak içerisinde yetiştiği aile ve sosyal çevre, onun iç ve 

dış dünyasını şekillendirir. Kişi, aklı ermeye başladığında 

ise artık bu birikimler üzerine kişiliğini kurar. Doğruyu 

ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü ayırt etmeye başlayınca da, 

“güzel insan” kalabilmek, ve çevrenin üzerinde bıraktığı 

kirliliklerden arınmak, artık onun görevidir. 

 

MARC LEVY,  KEŞKE GERÇEK OLSA (ET 

SI C’ETAIT VRAI) 

Yaşamın bir yılının ne olduğunu mu merak 

ediyorsun: Bu soruyu yıl sonu sınavında başarısız olmuş 

bir öğrenciye sor. Yaşamın bir ayı: Bu konuda erken 

doğum yapmış, bebeğini sağ salim kollarına almak için 

kuvözden çıkmasını bekleyen bir anneyle konuş. Bir 

hafta: Ailesine bakmak için bir fabrikada ya da maden 

ocağında çalışan bir adama sor. Bir gün: Kavuşacakları 

günden başka bir şey düşünemez olmuş aşıklara sor. Bir 

saat: Asansörde mahsur kalmış bir klostrofobiğe sor. Bir 



227 

 

saniye: Bir araba kazasından kıl payı kurtulmuş bir 

adamın yüzündeki ifadeye bak. Ve saniyenin milyonda 

birini olimpiyatlarda uğruna ömrünü verdiği altın 

madalya yerine gümüş madalya almış atlete sor... (s.201) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Sıkıntılı anlarda boş geçen zaman, gerçekte 

aciliyet taşıyan durumlarda ne kadar da değerlidir. 

Zaman izafidir çünkü; bazen dakikalar geçip gitmez, 

bazen saatler bir anda kayıverir ellerimiz arasından. 

Bazen ise, zamanın çok küçük bir cüz’ü hayatımızı 

kurtaran bir kahramandır. Zamanın kıymetini bilmeli. 

Zira şu an bile, zaman, geri dönmeyecek şekilde akıp 

gidiyor. 

MUHYİDDİN ŞEKUR,  SU ÜSTÜNE YAZI 

YAZMAK 

Bir kapı vardı, anahtarını bulamadığım, 

Bir perde vardı, arkasını göremediğim, 

Derken biraz kelam Ben ve Sen üzerine, 

Sonra sanki ne Sen kaldın ne de Ben... 

 

“Peki insan aşka nasıl erişir?” 

Bu tarif olunmaz hale girişin tek bir yolu vardır 

kardeşim. 

Tevekküle giden kapı: Derin ve karanlık bir 

uçurumun kenarına açılır bu kapı. 

 (s.274) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Aşk makamı, kendinden geçiş, çokluktan tekliğe, 

ikilikten birliğe geçiş makamıdır. 

 

 

HAYAL MÜHENDİSLİĞİ, SERGE KING 

 

Bir niyete azmettiğinizde, zihninizin, bedeninizin 

ve ruhunuzun bütün kaynakları oluk oluk hedefiniz 

doğrultusunda akmaya başlar; siz de, niyetinize yardım 

edecek olayları, koşulları ve insanları farkında bile 

olmaksızın kendinize çekmeye başlarsınız. (s.141) 

 

 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

Kişinin samimi niyeti neyse, hayat da ona göre 

akmaya başlar… 

 

 

SYLVIA PLATH,  SIRÇA FANUS (THE 

BELL JAR)  
 

Nefret ettiğim bir şey daha varsa, o da insanların 

kendinizi berbat hissettiğinizi bildikleri halde neşeyle 

hatırınızı sorup, “İyiyim,” demenizi beklemeleridir. 

(s.207) 
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Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

 

İnsanı ruhunu en acıtan şeylerden birisi de, 

başkalarının istediği gibi, kendin olmanın dışında, 

yapmacık davranmak zorunda kalmaktır. 

 

MURATHAN MUNGAN,  MESKALİN 60 

DRAJE 

Kurt korkusuna sürüden ayrılmayanların, sürü 

gibi doğup, sürü gibi yaşayıp, sürü gibi sürüne sürüne 

öldüğünü ve her sürünün birlik ve beraberlik anlamına 

gelmediğini bir parça olsun anlayabileceğiz. (s.44) 

Bilgelik ve Hikmet Yolcusuna: 

Bireysel orijinalliği gelişmemiş topluluklar, 

koyun sürüsünden farklı değillerdir. Bilinç sürüler, kuru 

kalabalıktan başka bir şey değildir; aslında hepsi de 

mezbahanede kurban olmaya mahkûmdur. 


