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ÖNSÖZ
1980’lerin ortalarıydı. Henüz liseye gidiyordum. Galatasaray Lisesi karşısındaki eski
ABC Kitabevi’nden Ertuğrul Saraçbaşı’nın Sander Yayınları’ndan çıkan 1972 yılı
basımı Unutulmaz Sözler Antolojisi kitabını almıştım. Sayfaları arasında pek çok
meşhur insanın hayattan damıtılmış özlü sözleri yer alıyordu. Sonra Gürsel Aytaç’ın
Almancadan çevirisiyle Türkçeye kazandırdığı Kültür Bakanlığı Yayınları arasında
1982 yılında basılan Gothe Der Ki adlı kitabı elime geçti. Faust romanının etkisiyle
olsa gerek, Goethe’nin özlü sözlerinde bir hikmet arayıp durdum, satırları dolaşırken.
Yıllar yılları kovaladı, özlü sözler felsefe sevgimizle birlikte aforizmalara dönüştü.
Pek çok filozofun, düşünürün aforizma niteliğindeki sözlerini okuyup durdum,
bazılarını hayat felsefesi edindim. İnternet’te bir site hazırlamaya başlayınca
imbiğimizden geçmiş ilke edindiğimiz aforizmalar için de bir sayfa ayırdım.
Zaman içinde başkalarının aforizmalarına otuzlu yaşlarımızın ortalarında kendi
aforizmalarımız katıldı. Özellikle Facebook’taki duvarımızda dostlarımız,
arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle paylaştığımız aforizmalarımızdan ilgi görenleri,
benim de bu da olur, dediklerimi ayrı bir İnternet sayfasında yayınladım.
Bu mütevazi kitabımız çoğunlukla son iki yılda yazdığımız aforizmalardan oluşuyor.
Aforizmalar, yazılış tarihlerine göre ama tarih belirtmeden sıralandı. Metin aralarına
değişik zamanlarda çektiğimiz ve ‘metaforik’ anlamlar yüklediğimiz fotoğraflar da
ekledik.
Facebook’ta aforizmalarımıza ilgi gösteren, beğenen ve yorum yazan tüm dost,
arkadaş ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Kitabın bu noktaya gelmesi
onların iltifatları sayesinde oldu. Gezginliklerimizden, gözlemlerimizden,
okuduklarımızdan ve yaşadıklarımızdan süzülerek gelen bu aforizmaların, siz sevgili
okurlara yeni bir bakış açısı getirmesi ve faydalı olması dileğimizle.
Mustafa Altun
Hendek, Sakarya
29 Mayıs 2012
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Hayat
1
Gerçek bilmek istemeyeceğimiz kadar yalın ve çıplaksa, onu örtmek için türlü giysiler
dikeriz.

2
Doğrularımı örseliyorum, yeni doğrulara ulaşmak için.

3
Öldükten sonra, unutmaya eğilimli insanların zihninde çağrışan bir isim olmak ne
kötü bir yazgı! Ölüm, gerçekten küçük bir kıyamet, her insana. Korkularımızın
kaynağı da burada.

4
Konuşmak ihtiyaçsa, susmak erdemdir.
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5
Yolculuk, kabuğunu kırmak, bizi yıpratan bağlılıklardan, alışkanlıklardan kurtulmak,
özgür olmaktır.

6
Bizden bağımsız bir evren var. Ancak algılarımız ve zihnimiz bu evreni tam olarak
kavramada yeterli olgunlukta değil.
Bilim de, her defasında yanlışladığı doğrularla "bizden bağımsız evreni" tam olarak
açıklamaya çalışıyor.

7
Çıkarlar söz konusu olduğunda en dost bildikleriniz bile size karşı durur...Yalnızlığın
dibini görürsünüz...Gücü önce Yaradan'da sonra kendinizde aramanız gerekir...Yoksa
yuvarlanır gidersiniz, bir taş misali.

8
Aydınlar genellikle yüksek egoludur. Tehlike şu ki, kimi zaman kendilerini
tanrılaştırma ahmaklığı gösterirler.

9
Bilimde en tehlikeli şey, bilimsel romantizmdir. Hoca ve bilgi kültlerine yenik düşen
bir akademik ortamda yeni bilgi üretmek güçleşir.

10
Her şeyin kendinde başlayıp kendinde bittiğini düşündüğünde biri, ona merkezin
kendisi olmadığını hatırlatacak erdemli insanlar gerek. Bu erdemi gösteremeyenlerin
ekserisinin ondan menfaati vardır. Erdemli insan ise az bulunur, bu dünyada. Hikâyesi
çok anlatılsa da kendisi pek görünmez. Tevazu etekleri yerlere sürünür çünkü. Onu
görmek için göğe değil, yere bakmalı.

11
Hakikat benden bağımsızdır. Bana kızıp da hakikate kurşun sıkma sakın.

12
Aldığınız unvanlar, oturduğunuz makamlar yanlışlarınızı örtmeye yetmez. Hakikat
ışığı unvanları, makamları delecek kadar sivri ve keskindir.
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13
Geçmiş bir bakıma beynimizin insafına kalmış gibi...Bu yüzden sadece iyi arşivcilerin
geçmişi ayakta kalıyor ve hikâyesi nesilden nesile aktarılıyor.

14
Nesneler bizden uzaklaştıkça silikleşir, gerçeklikleri...İnsanlar da öyledir. Bizden
uzaklaştıkça, efsaneleşirler ve gerçeğin yerini efsaneleri alır ki tehlikelidir. Efsaneyi
dağıtmanın tek yolu da bilimsel bilgidir.

15
Ego'nu üstümüze kusmaktan ne zaman vaz geçeceksin, ey yaralı yürek!..

16
Bilimsel eleştiri kültürünün yeşermediği ve eleştirilerden alınganlık gösterildiği bir
akademik ortamda bilim insanı durağanlaşır ve bilimsel bilgi de kalıplaşır.

Tefekkür
17
Kendinin idrakinde olan varlıkta gelgitler, iniş çıkışlar hep olur. Mutluluk düz yollar
hayâl etmenin derdine düşenin değil, yokuşların da inişlerin de idrakinde olup
derdinde derman bulanlarındır.
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18
Batı dediğimiz de tek değil, Doğu da...İnsan her yerde insan. İnsanları yönlendiren,
kültürel aktarımla edinilen kodlardır, kalıplardır. Her toplum dünyayı göstergelerin
arasından algılar ve kalıplara döker.

19
Nefreti sözlüklerden çıkarmalı çıkarmasına da, şu kötülere ne demeli! Hallerinden pek
memnun gibi yaşıyorlar, can yakıp kan içiyorlar. İyiler de kenara oturmuş, ya sabır
tesbihleri çekiyorlar.

20
İnsanlara çukurda yaşadıklarını anlatmanın yolu onlara tepeden bakmaktır. İrtifa
kaybettiklerini görünce, rahatsız olur, tırmanmaya başlarlar.

21
Gün içinde taktığımız maskelerin haddi hesabı yok. Bir türlü kendi olamayan, kendi
olmasına izin verilmeyen iğreti yüz ifadeleri...Hakikatin yüzü öyle sakin, öyle
rahatlatıcı ki oysa...Bunun için ağzı, burnu, kaşları, alnı zorlamaya germeye bile
lüzum yok...

22
Sizinle aynı düşü kuran insanları bulmadıkça mutluluk zor bu dünyada.

23
Hayat, iki nefes arasında yürünen bir yol: Doğarken nefes alırız, öldüğümüzde nefes
veririz.

24
Bir saat gibi ayarlanır, düşüncelerimiz. Çevre dayatır, zamanı. Kendi zamanını
yaşamana izin vermez bir dayatmadır bu. Kendi ayarını yapanların ise adı ya
kahramana, ya filozofa, ya deliye çıkar, çoğu zaman.

25
Bir insan kirlerinin farkında değilse ya da farkına varıp arınma ihtiyacı duymuyorsa
baştan ayağa çöplüğe dönüşmüştür.

26
Gün boyu kirlenen bir ruhu ancak gözyaşları temizleyebilir.
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27
Her gün yeni bir yüzle çıkarlar karşına. Saati saatini tutmaz, bir gün dost olurlar, bir
gün menfaatine ters düşersin, düşman kesilirler, ama dostlukları kadar düşmanlıkları
da sahtedir. Erdem, "kalp" olduklarını onların yüzüne vurmaktır. Görmezden gelmek
değil.

28
Hakikatte aydının talihsizliği yalnız olmasıdır. Ne peşinden gidilmesine razıdır ne de
başkalarının peşinden gitmeye gönlü olur. Kendi istediği için bir şeyin içindedir,
birilerine tâbi olduğu için değil.

29
Ütopik devletler, idealize edilmiş toplumlar ancak rüyalarda ya da romanlarda
gerçekleşir. Kimse bu dünyada bizlere cenneti vaat etmesin!..

30
Hayat, ayrıntılara takılıp ileriye yönelik aşırı planlama yapanlardan hiç hoşlanmaz.
Her daim onları şaşırtacak süprizler hazırlar. Siz siz olun, hayatı biraz da akışına
bırakın. O, size gideceğiniz yolu gösterir.

31
Zihnim, sınırlarını bu hayat yolunda sevinçle ama çoğu kez acıyla çizdiğim
vatanımdır benim.

32
Mutluluk bir bakıma yaşadığımız acılarda gizli. Onu acılardan süzebilmek de hayata
geniş açıdan bakmakla mümkün.

33
Aşk da deprem gibidir. Hafifse çabuk unutursun, orta şiddetliyse azıcık can yakar,
yine unutursun. Çok şiddetliyse hasar büyüktür, yıllar geçse de
toparlanamazsın.Kalıcı izler bırakır yüreklerde.

34
Bir anda yükselen akademisyenleri, istisnalar hariç, yapay gübrelerle şişirilmiş
meyvelere benzetiyorum. Ne kadar parlak görünseler de içi boş ve lezzetsiz oluyorlar.

35
Toplumların aşırı bireyselleşmesi de aşırı cemaatleşmesi de tehlikeli. Her iki durumda
da insanlar zaaflarına yenik düşüyor, köleleştirilmeleri kolaylaşıyor.
7
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36
Hayat oyununda siz ne yaparsanız yapın oyun dışı kalmanız ancak son nefesinizi
verdiğinizde mümkün. İyisi mi oyunu çok da ciddiye almayın, arada sahada kendinizi
unutturun, tadını çıkarın, keyfinize bakın.

37
Gönül dili daima aklın diline galebe çalar. Sözler gönülden geliyorsa, mutlaka
gideceği yeri bilir ve söylenen söz dinleyenin gönlünde anlam kaybı olmaksızın
hissedilir.

38
Ben söylediklerim kadar varım ve yazdıklarım kadar insanım.

39
Bilmek bir bakıma aydınlatır da insanı bir bakıma da köreltir, göremediklerine ya da
görmek istemediklerine karşı. Sonra onun göremediklerini bir başkası görür de o da
sınırlar çeker, göremediklerine karşı...Adına karanlık der, metafizik der, bilinmezlik
der ama bilir ki bilmenin sınırı yoktur.

Merak
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40
Aşk, bize rağmen ama bizimle beraber yürüyen bir şey.

41
Aşk insanın kendine yolculuğudur, 'ben'in 'sen'den geçerek kendini bulmasıdır. Kör
kuyulara düşmüş 'ben'in 'sen'i 'sen' bildiği yerde aşk körelir, kapılar kapanır, 'ben'
kendine hapsolur.

42
Bilmez misin ey dost, hakikat incitir, çünkü yeni bir hale zorlar seni, gelgitlerin
arasında kalırsın. Acabalar bırakmaz peşini. Sarsılsan da devam et, hakikatin
kucağında uyumak var sonunda.

43
Gönül kuşu uçmaya niyetlendiğinde akıl daima bir sebep bulur, erteler tüm uçuşları.

44
Gurbette hastalıklar yalnızlıkla birleşince katmerli bir ızdıraba dönüşür.

45
Yanardağ gibidir aşk, kalbin en derin yerlerinden ne cevher varsa. önüne katar, tutar
getirir yanardağ ağızlarına.

46
Kibri boyunu aşanları ya mezarlıklara götürün ya da gökyüzü gözlemevine...İlkinde
sonunu öğrenecektir; ikincisinde boyunun ölçüsünü alacaktır.

47
Kendi zamanında yaşayamayan ne çok insan var bu ülkede...Ya dünde kalmış ya
geleceğe bağlamış ümitlerini...Oysa her aldığımız nefes sadece bugüne ait.

48
Akademik camiada 'egolar çarpıştığında' değil, 'gönüller buluştuğunda' bilim itibar
kazanır.

49
Külfetine katlandığınız bir işin nimetini başkaları yiyorsa, orada adaletsizlik ve
sömürü vardır.
9
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50
Şehrin hızı bizim biyolojik hızımızdan yüksekse kaçıp göçme vakti geldi demektir.

51
Âşık, çocuk gibidir. Siz aman sakın ha ateşe yaklaşma, yanarsın deseniz de, 'Yanma
ne ola ki?' merakıyla korkusuzca ateşe atlamayı seçecektir.

52
Cehaletinin karanlığında yolunu bulamadığı için insanların bizi incittiklerini
düşünüyorum, bunca yıl sonra. Ve artık kızamıyorum onlara. Aydınlıkta olsalar,
böyle davranmazlardı. Öyleyse cehaletle savaşmalı, insanlarla değil.

53
Safiyane bilgisizlere bir yere kadar katlanabiliriz, eğitimle telafi edilebilir çünkü.
Ama aydınlığa kör kurşun sıkıp da cehaletinin derinliğiyle övünenleri hayatımızdan
çıkarmalıyız; adı, sanı, unvanı, makamı ne olursa olsun.

54
Hayat çoğu kez kendi aldığımız kararların değil, başkalarının aldığı kararların
hesabını keser bizlere. Ya boyun eğersiniz, ya boyun eğdirilirsiniz ya da baş kaldırıp
mücadele edersiniz. Sonuncusuna cesaret eden pek az insan çıkar, onlara da gözü pek
kahraman derler.

55
Dili düzenli yapılara sahip bir sistem gibi görmekten bizi alıkoyan örnekler çıktıkça
karşıma, Askerzade'nin (Zadeh) 'puslu mantık'ını hatırlayıp rahatlıyorum. Bu
noktadan baktığımda dil bilgisi, sanki biz dilcilerin dile zoraki giydirmeye çalıştığı
hazır dikim elbiselere benziyor.*

56
Psikiyatristler de, psikologlar da bir aynadır insana ama sizinle duygusal bir bağ
kurmaktan kaçınırlar, nesnel kalabilmek ve meslek etiğine uymak
adına...Anlaşmaktan çok anlamaktır, eylem biçimleri...Oysa sevgili nesnel kalamaz,
her daim duygu yüklüdür kelimeleri....İncinseniz de bilirsiniz, sevgi vardır, tüm
içtenliğiyle, sesinde, söyleyişinde...Sizi anlamak isterler sadece anlaşmak adına.

*

Bu aforizmamızı 2011’de yayınladığımız Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri
–Türk Romanlarından Örneklerle adlı dil bilgisi kitabımızın iç kapağında kullandık.
10

Aforizmalar-Mustafa Altun © 2012

57
Bir yönetici, yönetimi bıraktıktan sonra arkasından ona karşı olanlarca değil
kendisinin dost bildiklerince de sadece yiyip içtikleriyle anılıyorsa, gönüllere
girememiş demektir.

58
Kariyer baskısını azaltmanın yolu kendini olduğu gibi kabullenmektir. Bir kurbağanın
inek olma ihtimali neredeyse yoktur. Ama kurbağalar arasında seçkin bir yer
edinebilir, bu haliyle ineklerin saygısını da kazanabilir. Bir kurbağanın inek taklidi
yaparak ömrünü geçirmesiyse, ne kadar acı ve dramatiktir; hem de ineklerin kendisine
değer vermediğini bile bile.

59
Dostlukları daimi kılan ilkelerdir. Çünkü ilkesizin dostluğundan emin olamazsın.

Son Durak
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60
Bir Batılı bir hafta öncesine göre de aynıdır çoğu zaman, belirli ilkelere bağlıdır; bir
Doğulu için de durum aynıdır, geleneğe bağlıdır. İkisi arasında kalmışların vay haline.
Tutunacak ilkeleri, bağlanacak gelenekleri de yoktur. 'Değersiz'leştirilmiştir, çünkü.

61
'Biz' bilinci, bir cemaatin ya da bir grubun içinde 'birey'in yok oluşu değildir. Ancak
'birey'le birlikte yürüyen ve sadece onunla güçlenen varoluşsal bir kavrayıştır.

62
Bir zihin bardak misali taştıysa eğer ya gerçekten dolmuştur ağzına kadar ya da alttan
boş hava basılmıştır. Biraz beklemeli, havasını aldıktan sonra anlaşılır, hakikatte
dolup taştığı.

63
Bir toplumda 'aydınlanma' topyekün olmalıdır, bir okulun dört duvarı arasında değil.

64
Vicdanlarını susturamayanlar kâğıda kaleme değil ya silaha ya kaba güce sarılır.
Çünkü vicdan onlara ahlâklı olmayı, insanları incitmemeyi, doğruluğu ve dürüstlüğü
emreder. Şiddet, vicdanlarını susturmanın bir yolu olarak yansır, davranışlarına.

65
Bir toplum topyekün kirliyse, kimse bundan nasipsiz değil. Susan da, görmezden
gelen de bu suça ortaktır.

66
Hakikatin önünde eğildiğimiz zaman insan oluruz, ona isyan ederek değil. Tüm
bilgeler bunu söyler, kitaplarında.

67
Akademik bilgiyi tartışılmaz 'paket bilgi'ye indirgemek bilimsel düşünceyi inkâr
etmektir.

68
Bazen hayatta bu da olur mu dediğimiz şeyler oldurulur. Düşünmeli ve bilmeli ki,
vardır elbet bunun da bir hikmeti.
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69
Kapitalizm öyle vuruyor ki insan hayatlarını, gündelik ilişkilerimize, inançlarımıza
siniyor, biz farkına varmadan. Onun zararlarından ancak paylaşarak ve ihtiyacımız
kadar harcayarak kurtulabiliriz, diye düşünüyorum.

70
Yanlışladığınız ya da başkaları tarafından yanlışlandığı anda akademik bilginiz bilim
tarihi açısından bir değer taşısa da, bilimsel anlamda güncelliğini yitirir. Bunu
görmezden gelmekle de bilgiyi tartışılmaz bir kült haline getirmiş olursunuz.

71
Sosyal bilimlerin ideolojiye, inanca ve öznel bir tarihe aşırı yaslanması onun itibarına
gölge düşürüyor. Hele siyasetin emrinde bir görüntü sergilemesi, üretilen her bilginin
bilimselliğini tartışılır kılıyor. Bilim, bu haliyle bizlerin kutsadığı tartışılmaz değerleri
doğrulamakla yükümlü bir alana dönüşüyor. Bu, bir tür bilimcilik ama açıkça
söylemeli ki bilim değil.

72
Bencillik sadece bireyin etrafına bir daire çizip merkezine kendisini yerleştirmesi
değil, başkalarını da bu daireye mahkum etmesidir.

73
Toplu sınavlar bir ritüeli andırır, itaat kültürünün uzantısı gibi: Ritüele uy ve sınavı
geç!... Bu açıdan, kaybedenlerin tembelliğinden değil ama ritüele uygun
davranmadığından söz edilmelidir.

74
Elden giden mal, mülk, makam ya da unvansa üzülme, geride sen varsın yine. Her
şeyini kaybetsen bile asla seni kaybetme!..

75
İnsanlara danışmak iyidir ama yetki sizdeyse, aldığınız kararların sonuçları sadece ve
sadece sizi bağlıyorsa, son karar daima size aittir. Çünkü başarısızlık durumunda
işaret parmakları yalnızca sizi gösterecektir, danıştığınız insanları değil.

76
Yönetici, tabiatı gereği yalnız insandır. O yüzden enerjisini içten alır, dışa yansıtır.
Kimi zaman hiç bir desteği olmaz, ikna edemez insanları. Karar vermek zorlaşır böyle
durumlarda. Sezgileri güçlü olanlar öteler zorlukları, risk alır ve yollarına devam
ederler.
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77
Çoğu kez çıkarlarımıza ters düşmedikleri ölçüde başkalarına "iyi insan" damgasını
vuruyoruz. Bu yazgıdan peygamberler bile kaçamamış.

78
Eğer iş yapmak istiyorsanız, az konuşup özellikle iş konuşan dostlar edinin.

79
İnciteni incitmek size hoş gelse de siz siz olun, samimiyetine inandığınız insanları
bağışlamayı âdet edinin. Çünkü gönlünüze yerleşen kin, sevginizi gölgeler.

Özgürlük
80
Hayat böyledir kimi zaman...bir çay kaşığı bal yemek için bir kepçe kaşığı acı su
içirirler insana...ama umut hep vardır, bir gün sadece bal yiyeceğiniz zamanları hayal
edersiniz...

81
Özgürlük her şeye rağmen koskoca bir ormanda yıllarca dimdik ayakta durabilmenin
adıdır.
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82
Adalet iki tarafı keskin bir kılıçtır ve daima iki tarafı da gözetir.

83
Prova yapmaya fırsat vermez bir oyundur, hayat. Bir kere başladı mı ancak
öldüğünüzde son bulur, kaçışı yoktur. Ya oyundasınızdır ya henüz doğmamışsınızdır
yahut mezarda.

84
Bazı kimseler güneşi tekellerine almış gibiler, geceyi hiç akıllarına getirmeden
kendilerine biat etmeyenlere gün yüzü göstermezler. Oysa dünyanın döndüğünü hesap
etmezler. Gece yetişir kendilerine de şaşkınlıklarını gizleyemezler.

85
Aşk kurmalı saat gibidir. Aynı mekanizma ile hem sevgiyi hem nefreti göstermek
mümkündür.

86
Bedenimizi atomik parçalara bölüp gösterecek teknolojilere sahibiz ancak bunların ne
anlam taşıdığını bizlere söyleyecek kaç filozofik zihin var, bu dünyada?

87
Hakikat bedenine diktiğimiz her elbise onu kendi hakikatinden uzaklaştırır. Böylece
hakikati değil görmek istediğimizi görür, ona inanmaya başlarız, farkında olarak ya da
aldanarak.

88
İnsanlık kelama yüz çevirip her şeyi görünür kılmaya çalıştığı için mi bunca acıyı
çekiyor? Sözü düştüğü yerden kaldırıp baş üstüne koymalı öyleyse!

89
Söz eyleyendir, söyleyeni bağlar. Söyleyenin bu hükmü geçersiz kıldığı her söz ise
yalandır.

90
Beklentiniz ne denli yükselirse düşüşünüz de o kadar sert olur. O yüzden Everest'e
çıkmadan önce dağcılar daha küçük tepelerle işe başlar.
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91
Ve sen hep buradaysan, nerede olduğunun ne önemi var? Çünkü coğrafya ancak
sıradan insanlar için kaderdir, düşünenler için değil.

92
İnsanları tanımanın yolu onları konuşturmaktan geçiyor. Dil çalışmaya başladı mı bir
kere gizli açık ne varsa dökülür kelimelere.

93
Doğru bir anahtarla tüm kapıları açarken eğri her kapı için ayrı bir anahtar uydurmak
zorunda kalır.

94
Bazı insanların yanlışlığını bile bile aynı yanlış davranışları sergilemedeki
ahmaklıklıklarını anlamakta güçlük çekiyorum. Davranışları o kadar sinmiş ki
ruhlarına onlarla mezar komşusu bile olmak istemez insan.

95
Anlamak ve anlatmak...tüm bir insan hayatının özetidir, aslında.

96
Akademisyenlerin, hırs ve intikamla yükseldiği üniversitelerde duygular, aklı tatile
çıkarır. Oysa bilim 'akıl'lı adam işidir.

97
Aşk ki hem mümkün hem ilahi olmalı. Bir yüzü dünyaya bir yüzü ukbaya bakmalı.

98
Hayatın formülü şudur : Denedim, düştüm, düşürüldüm...yılmadım, çokça sabrettim
ve yine denedim...O yüzden hayat, ona sırtını dönenleri, küsüp kenara çekilenleri,
bezginleri, yılgınları sevmez...Bir ömür bir ideali zihninde taşıyanları sıklıkla baş tacı
eder, ötekileri siler defterinden.

99
Medeniyet kendi zamanında 'deli gömleği' giydirilmiş 'dahi'lerin eseridir.
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Yolculuk
100
Her seçim bir vazgeçiştir, sorumluluk yükler insana. Zayıf insanlar seçimlerinin
sonuçlarına katlanamadıkları için seçme eylemini ertelerler ya da sorumluluğu
başkalarına yüklemeye çalışırlar.

101
Her daim kendini okuyan insan da toplum da olsa bir süre sonra tekrara düşer. Cazibe
merkezi olmaktan çıkar. Gezgince bir yaşam bizi bu tehlikeden alıkoyar. Hayata ve
evrene farklı pencereden bakmamızı kolaylaştırır.

102
Falancı ya da filancı olmanın cazibesi, iş başında bir yere kadardır. Bir işyerinde
insanların gücü, sadece ürün ya da hizmet geliştirebilme yeterliliklerinden gelmelidir.
Yönetici, bunu kavrayabildiği ölçüde kurumu ayakta tutabilir.

103
Çoğu kez sizi kaybetmeyi de göze alarak incitici davranışlar sergileyenlerin zeki ve
aynı zamanda kurnaz olduğunu düşünürsünüz. Zaman geçtikçe birçoğunun aslında
zekaca düşük ve ahmak olduğuna hükmetmeye başlarsınız, sizin gibi altın
yumurtlayan bir tavuğu kesmeye kalkıştıkları için.
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104
Bu toplum, kendi cümlelerini kuranlara hem gıptayla bakıyor ama aynı zamanda
kendilerinden olmadığı için yerden yere vurup 'ötekileştirmeye", hayranlığını
gizlemeye çalışıyor. Kendi kalabilmenin 'kimliksizleşmeyle' eşdeğer tutulduğu bir
toplumda yaşıyoruz.

105
En zor anlarımızda yar dediklerimiz bırakır gider de arkasına bile bakmadan, yine
anne şefkati sarar tüm yaralarımızı.

106
Gezginliğin ilk adımı zordur her zaman, sonra alışkanlık yapar, evde duramaz, hep
gitmek istersin. Dağlar, nehirler, okyanuslar çağırır seni. Sen istemesen de yüreğin
senden önce davranır, iraden düşer, gezgin olur çıkarsın. Yollardır artık evin senin!..

107
Evet, her koyunu kendi bacağından asmalı, koyunluğa razı olduğu için.

108
İnsanın onca kötülüğüne rağmen yine de en temiz kalan yanı vicdanı olmalı. O halde
adalet mülkün temeliyse vicdan da adaletin temeli...

109
Fotoğraf sanatı, şiir gibidir...İçten gelerek, hissederek deklanşöre bastığınızda
sevginizi de, ilginizi de fotoğrafa adeta nakşediyorsunuz, o artık sizden bir iz taşıyor,
size ait oluyor.

110
Bazı insanlar sizden beslendikleri sürece "iyi dost" davranışları gösterirler. Bir kez
akan sularını kesin bakalım, yüz seksen derecelik bir açıyla nasıl da değişirler.

111
Bu dünyada herkes ağrıyan başını, patlamış kaşını gösterirken; ötekini berikini
görmezden geliyor. Dünün mağrurları bugünün mağdurları; dün zafer çığlıkları
atanlar, bugün ah u figan içinde... Sadece vicdanının sesine kulak verenler bu çarkın
dışındadır; vicdanlı kalabildikleri için de onlar her daim dimdik ayaktadır.
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112
Herkesin iyilik meleği olduğu bir dünya Thomas Mann'ın Ütopya'sının satırlarına
sıkışmış kalmış. İnciten-incinen denklemini şimdiye kadar çözen de pek çıkmamış.
Ancak yine de inciteni anlamaya çalışmak lazım. Sebepsiz değil çoğu kez incitme
isteği. İç dünyasında kim bilir ne fırtınalar var, bastırılmış ne düşünceler var, zayıfı,
güçsüzü bulunca ortaya çıkan...Yüreklerini bir açabilseler, bunu yapmayacaklar.
Çevre bastırıyor, kültürel kodlar kimi zaman incitmeye ayarlı, dil de yaralı, onu
konuşanı kendine hapsediyor, incitmelisin diyor, bizler farkına bile varmadan.

113
Kişi, kendi imzasını atamayacağı işlere kalkışmamalı. Ben de varım dediğinde,
yaptığı işlerden dolayı arkasında onu hayırla yad edecek insanlar bırakabilmeli.

Sevgi
114
Aşk, iki beden bir gönüle girmedikçe olgunlaşmış sayılmaz.

115
Hikmetli sözlerin kıymeti düz yollarda değil, ya çukurlarda ya zirvelerde anlaşılır. O
yüzden rahat insana, nasihat sinek vızıltısıdır.

116
Kaybedeceğinizi bile bile denediğiniz birine tekrar şans tanıyorsanız, ya çok
âşıksınızdır ya da ahmak. Çünkü denenmişi denemek çok değerli zamanınızı çöpe
atmaktır.
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117
Para, makam ve unvan insanların işler rahat yürüsün diye sonradan icat ettiği yapay
araçlar. Ne yazık ki çoğu insan için bu araçlar amaca dönüşüyor, kişilikler eziliyor,
insan onuru zedeleniyor.

118
Bizim iyiliğimizi düşündüklerini söylediklerinde arkalarına gizledikleri kırbacın ucu
görünüyordu. Kafka haklıydı, 'dava'sında.

119
Bir erkek için kadın anlaşılmaya değil anlatılmaya uygun bir varlık olmalı. Çünkü
hemen her âşık erkek sevdiği kadına şiir yazma heveslisidir.

120
Kadınlar sevdikleri erkeğe annelik yapmaya başladıklarında erkeklerin çoğunun
çocuklaştıklarını görmek şaşırtıcı geliyor, insana.

121
Felsefi düşüncenin karanlık dehlizlerinde cılız bir mum ışığıyla amatörce dolaşanların
akıbeti genellikle akıl hastanesi oluyor.

122
Biri sizi başkalarının yanında gereğinden çok övüyorsa, ya size delice âşıktır ya
sizden menfaati vardır ya dalga geçiyordur ya da nefret ediyordur.

123
Annelerin kızlarına erkeklerden kaçmayı, babaların oğullarına kızları kovalamayı
öğütlediği bir toplumda, kadınların av, erkeklerin avcı olması kaçılınmaz görünüyor.

124
Bir bilim insanı için aşk, daima merakla, gezginlikle, tefekkürle, çok çalışmakla ve
işini sevmekle birlikte hatırlanan bir kelimedir.

125
Üç tip insan ya da toplum vardır: Geçmişte yaşayanlar, geçmişle yaşayanlar, bir de
geçmişle muhasebesini tamamlayıp bugünde yaşayan ve geleceği planlayanlar.

20

Aforizmalar-Mustafa Altun © 2012

126
Herkesin ben kralım dediği bir yerde, krallar çoğu kez aç kalır da soytarılar ve
yardakçılar tıka basa doyarlar.

127
Dirilerden daha çok ölülerin sözünün geçtiği akademik ortamlarda değişim, ateşli ve
ölümcül bir hastalık olarak algılanır ve tabulaştırılır. Uluğ Beyler, Newtonlar,
Einsteinler tabuları yıkarak işte bu değişimi gerçekleştiren insanlardır.

Şehir
128
Bir yönetici takdirde cimri, kötekte müsrifse, kendinden menfaati olanların dışında
çevresinde kimse kalmamış demektir.

129
Fazla mesai, ek ücret, ek ders, prim...kapitalizmin emekçiyi (t)avlamak için
geliştirdiği araçlar olmalı.
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130
Hayatta iyi dostlar edinmeli insan, yarı yolda bırakmayan. Önce Yaradan'la başlamalı
dost olmaya ki diğer bütün dostlara kapı aralansın. Gezgince yaşayanlar bunu iyi bilir.
Çünkü en zor anlarda, en tenha yollarda tek dostunuz yalnızca O'dur.

131
Yunus Emre tavrıyla ilme talip olduğunu söyleyip de gözü buğdayda kalanların vay
haline!..Bir avuç buğday karnını doyururken koca darı ambarı neyine gerek, maksadın
ilim ise. Bari Yunus'u bu işe âlet etme.

Sükûnet
132
İnsan seçimlerinin eseri olduğu kadar çoğu zaman esiridir de.

133
İnsan zihni en çirkin ve en acımasız davranışlara bile masumane kılıflar bulmada
üstün bir yeteneğe sahip. Ancak vicdan her nasılsa bu tuzaklara karşı donanımlı
yaratılmış.

134
İnsanlara bizi incitmelerinden daha çok, bir gün ihtiyaç duyacakları merhametimizi
elimizden almalarınadır, bütün kızgınlığımız.
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135
Bir insanı haksız yere incitip öylece bırakırsan, aynı akıbeti beklesin yüreğin.
Merhameti çağırmadığın, özür kapılarını çalmadığın sürece değişmez bir yazgıdır bu.

136
Bir insan ne kadar çok âşık olursa olsun, referansı daima ilk aşkıdır.

137
Bir üniversitede para kazanma hırsı akademik merakın önüne geçmişse, o üniversite
mensupları ancak ekonomik buldukları toplumsal sorunları çözme eğilimi gösterir. Bu
da üniversitenin bitişi demektir.

138
Dinde olduğu gibi aşkta da iman ve teslimiyet esastır. Aşka düşen baştan bunu kabul
etmiş sayılır. Biri eksildiğinde aşk kendini imha eder.
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