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balzacHazırlayan: 
Özgün Ozan Karadağ

SEÇKI
Özel Bir 

BALZAC ‘tan

Honoré de

Hayat DersleriBA
LZA

C
A

şk, Ö
nü Kesildikçe D

evleşir

1 Aşk,
Önü Kesildikçe
Devleşir

Sizi kendinize döndüren, sizi sarsan ve ezen, yükselten ve 
alçaltan her şey ilahi âlemin bir yankılanışıdır.

≈ 

Sonradan görmeler maymunlar gibi zekidirler; onları 
tırmanırken izleriz, çevikliklerine hayran oluruz ama zirveye 

ulaştıklarında tek gördüğümüz bulundukları yerlerin 
uygunsuzluğudur.

≈ 

Aşk, önü kesildikçe devleşir; her engel, aşkın büyümesi için 
bir neden haline gelir.

≈

Refaha kavuşan dostlar, ne hikmetse önce hafızalarını 
kaybediyorlar.

≈

Evliliğin her şeyi kemiren bir canavarla bıkıp usanmadan 
boğuşması gerekir: alışkanlık. 

≈

Sevilir, sayılır bir adam olmak istiyorsan verdiğin sözü 
tutmayı ikinci bir din gibi bellemelisin.

Çok sayıdaki eserlerini okumaya vakit bulamayanlar, 
Balzac’ın ilginç yaşam öyküsünü öğrenmek ve yapıtlarındaki 
en çarpıcı kesitleri bir arada görmek isteyenler, kalemin 
takatini bitiren romancının o zengin dünyasına bu kitabın 
kapısından girebilirler.

18 TL
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dosto
yevski

Hazırlayan: 
Özgün Ozan Karadağ

SEÇKI
Özel Bir 

Hayat Dersleri
Derdin Ne Kadar Büyükse Tanrı’ya O Kadar Yakınsındır

2 Derdin 
Ne Kadar Büyükse 
Tanrı’ya 
O Kadar Yakınsındır

Beni en çok sarsan, bir tabiat kanunuymuş gibi, her zaman 
ve her yerde, haklı da olsam haksız da, herkesten önce 

kendimi suçlu görmemdir.

≈ 
İnsanın ruhunu yücelten acı, ucuz bir mutluluktan daha 

değerlidir.

≈
Gece ne kadar karanlıksa yıldızlar o kadar parlaktır. Derdin 

ne kadar büyükse Tanrı’ya o kadar yakınsındır. 

≈ 
Gösterişin, torpilin, kibrin ve sayamadığım binlerce putun 
kol gezdiği bu çağda; bir bakışın, bir duruşun, bir hayatın 

sadeliğine inanıyorum.

≈ 
Hedefe her varışta bir huzursuzluk duyulur. İnsan hedefe 

doğru ilerlemeyi sever, ona ulaşmayı değil… 

≈ 
Etrafınıza şöyle bir göz gezdiriniz! Gerçek hayat denilen 
şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz bile! 

Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar öylece ortada 
kalakalacağız.

Rus ve Dünya edebiyatına damgasını vurmuş Dostoyevski’nin 
çok sayıdaki eserlerini okumaya vakit bulamayanlar, ilginç 
yaşam öyküsünü öğrenmek ve yapıtlarındaki en çarpıcı 
kesitleri bir arada görmek isteyenler, roman sanatının köşe 
taşlarından olan Rus yazarın o sıra dışı dünyasına bu kitabın 
kapısından girebilirler. 

DOSTOYEVSKI ‘den

Fyodor Mihayloviç

18 TL
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tolstoyHazırlayan: 
Özgün Ozan Karadağ

SEÇKI
Özel Bir 

Hayat DersleriTO
LSTO

Y
Ölüm

ün Yok Edem
ediği Bir Anlam

ı Olm
alı Hayatın!

3 Ölümün 
Yok Edemediği 
Bir Anlamı Olmalı 
Hayatın!

TOLSTOY ’dan

Lev Nikolayeviç

Biz, sevdiklerimizi onların bize yaptıkları iyiliklerden 
ziyade, bizim onlara yaptığımız iyiliklerden dolayı severiz.

≈ 
Bir disiplin, kültür ve medeniyet çağında yaşıyoruz ama 

hâlâ bir ahlâk çağının çok uzağındayız.

≈ 
Senin ümitsizlik batağına saplanman neden kaynaklanıyor 

biliyor musun? Çünkü sen kendin için, mutluluğun için 
yaşamak istiyorsun. 

≈ 
Bu hayatın bize, sadece tadını çıkaralım diye verildiği gibi 

budalaca bir inanç içinde yaşıyoruz.

≈ 
Şikâyet ettiğiniz yaşam, belki de bir başkasının hayalidir. 

≈ 
İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen 

ameliyat etmek içinse uyandırmak gerekir.

≈ 
Akıl, çoğu kez günahın kölesi olur ve onu meşrulaştırmaya 

çalışır. 

Dünya edebiyat tarihinin en güçlü ve verimli yazarlarından biri 
olan Tolstoy’un çok sayıdaki eserini okumaya vakit bulamayanlar, 
yaşam öyküsüne dair önemli kareleri ve eserlerindeki en çarpıcı 
kesitleri bir arada görmek isteyenler, bilge romancının o zengin 
dünyasına bu kitabın kapısından girebilirler. 

20 TL
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rilkeHazırlayan: 
Özgün Ozan Karadağ

SEÇKI
Özel Bir 

Hayat Dersleri
Seviyorum

 İç Dünyam
ın Kuytularını

4 Seviyorum 
İç Dünyamın 
Kuytularını

Şair, içinde dünyalar barındırır, bu sebeptendir ki  
her zaman zengindir, öyle ki açlıktan ölse bile.

≈
Bir kişi, onunla son konuşmanız sırasında  

olduğu kişi değildir. 

≈ 
Tanrı için, dünya üzerinde gezinip duran kısa süreli, ufacık 

bir tebessümden başka nedir ki şu bahar mevsimi?

≈
Sanat çocukluktur; sanat, ortada bir dünyanın çoktan  
var olduğunu unutmak, yeni bir dünya kurgulamaktır. 

≈ 
Bu en eski acılar içimizde artık meyve vermesin mi? 

≈
Çocukluk, her şeyden bağımsız bir ülke… İçinde kralların 

yer aldığı tek ülke. Ne diye sürülüp atılalım buradan? 
Ne diye bu ülkede kalmayalım, bu ülkede yaşlanıp 

olgunlaşmayalım?

Yazın dünyasına damgasını vuran üretken, derin bir söz ustası 
olan Rilke’nin eserlerini okumaya vakit bulamayanlar, yaşam 
öyküsüne dair önemli kareleri ve hayat dersi niteliğindeki 
etkili sözlerini bir arada görmek isteyenler, büyük şairin engin 
dünyasına bu kitabın kapısından girebilirler.

RILKE ‘den

Rainer Maria

R
ILK

E
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flau
bert

Hazırlayan: 
Dr. Nimet Karadağ

SEÇKI
Özel Bir 

Gerçek Acı
Dışa Vurulmayan 
Acıdır

Hepimizin içinde, dünyaya ardından baktığımız bir prizma 
saklıdır. Ne mutlu, prizmasında güleç renkler,  

neşeli şeyler görebilenlere.
≈

Fazla üzmeyin kendinizi. Her şeyi derinleştirmeye çalışmak, 
tehlikeli bir eğimde koşmaktır. 

≈
Kendi kişiliğinize tâbisiniz. Öyleyse özgür değilsiniz!

≈
Ölüler. Ah bir uyansalar, bir yaşama dönseler, bir görseler 
kefenlerine dökülmüş gözyaşlarının çoktan kuruduğunu, 

boğuk hıçkırıkların dindiğini, çökmüş yüzlere kan geldiğini, 
nasıl da tiksinirler gözyaşı dökerek ayrıldıkları bu hayattan.

≈
Öncelikle üst sınıf diye bir şey yoktur,  

insan ancak yüreğiyle yükselir! 
≈

Başkalarının derdine dalarak kendi derdini unuttu,  
zaten acı çekmemenin tek yolu da bu değil miydi?

Dünya ve Fransız yazınının seçkin kalemi Flaubert’in yapıtlarıyla 
henüz tanışmamış olanlar, hayat hikâyesini bilmek ve 
eserlerindeki en çarpıcı kesitleri tek seferde okumak isteyenler, 
bir dönemin edebiyat algısını değiştiren usta romancının 
dünyasına bu kitabın kapısından girebilirler. 

FLAUBERT ‘den

Gustave

Hayat DersleriFLA
UBER

T
Gerçek Acı Dışa Vurulm

ayan Acıdır

5
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hes 
seHazırlayan: 

Dr. Nimet Karadağ

SEÇKI
Özel Bir 

H
ESSE

Dünyada Kendim
 Kadar Az Bildiğim

 Başka Hiçbir Şey Yok

6 Dünyada 
Kendim Kadar 
Az Bildiğim
Başka Hiçbir Şey Yok

20. asrın en büyük ve en çok okunan yazarlarından Hermann 
Hesse’nin eserleriyle henüz tanışmamış olanlar, zorlu yaşam 
öyküsüne yönelik kayda değer kareleri ve yapıtlarındaki en 
çarpıcı kesitleri bir arada görmek isteyenler, usta kalemin sıra 
dışı dünyasına bu kitabın kapısından girebilirler. 

Hayat Dersleri
HESSE ‘den

Hermann

Bütün dünyayı ele geçirmişsin de ruhun zarar görmüş 
bundan, neye yarar?

≈
Öyle bir dünya ki en hamarat okurun en uzun ömrü bile 

binde birini anlamaya yetmez.
≈

Gönlün kapısı olsa üstünde şu yazardı: “Gir ama incitme…”
≈

Birisi mutluluğu ya da erdemiyle övünüyor, böbürleniyorsa 
onda bunun ikisi de yok demektir. 

≈
Biz bir insandan nefret ediyorsak bu insanın görüntüsüyle 
karşımıza çıkan kendi içimizde yuvalanmış birinden nefret 

ediyoruzdur. Bizim kendi içimizde olmayan şey, bizi 
kızdırmaz. 

≈
Özlemini çektiğiniz o hakikat, yalnızca benliğinizde yaşıyor. 
Ben size kendi içinizde var olandan başka bir şey veremem, 

ruhunuzdakinden bir başka resim galerisini buyur edip 
çıkaramam önünüze.

22 TL
KDV’DEN MUAFTIR
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shakes
peare
Hazırlayan: 
Dr. Nimet Karadağ

SEÇKI
Özel Bir 

İnsanın İyilikleri Suya Kötülükleri M
erm

ere Yazılır

7 İnsanın 
İyilikleri Suya 
Kötülükleri 
Mermere Yazılır

Modern hayatın koşuşturmacasında Shakespeare okumaya vakit 
bulamayan fakat zamansız bir kuşatıcılığın örnekleri olarak 
önümüzde duran eserlerindeki sanatsal dehasıyla tanışmak ve 
yaşamı hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucular, bu dev söz 
ustasının görkemli dünyasına elinizde tuttuğunuz kitapla bir 
başlangıç yapabilirler.   

Hayat Dersleri

Şunu iyi bil ki işine geldiğinde şeytan da  
Kutsal Kitap’tan örnekler verebilir.

≈
Şimdiye kadar hiç görmedim ben, kulak yoluyla 

iyileştirildiğini yürek acısının.
≈

Hangi garanti, hangi umut, hangi destek beklenir bu 
dünyadan, \ Şimdi toprak oluyorsa az önce kral olan?

≈
İnsanın isteği sonsuz, elinden gelen sınırlı; arzusu  

uçsuz bucaksız, yapabildiği şeyse hiçtir.
≈

Bu bedenin içinde bir ruh varken krallık bile dar geliyordu 
ona. Oysa şimdi iki adım iğrenç toprağa ne de rahat sığıyor.

≈
Eski bir inanışa göre her iç çekişte 
 kalp bir damla kan kaybedermiş.

≈
Anlaşılan, derin kederler iyileştiriyor daha hafiflerini. SHAKESPEARE ‘den

Will iam
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8 Avuçların
Altınla Doluysa
Ellerini Dua İçin
Kaldıramazsın

Bu kitabın sayfalarında çağın önde gelen ve en çok 
okunan kalemlerinden Halil Cibran’ın yaşam öyküsünü; 
dokunaklı, özgün üslubunun inceliklerini, eserlerindeki 
en çarpıcı kesitleri bulacaksınız.

Hayat Dersleri

İstek duymak yaşamın yarısıdır, kayıtsızlık ise ölümün...
≈

Karanlığa gömüldüğünüzde şöyle söyleyin: Bu karanlık, 
henüz doğmamış bir şafaktır.

≈
Dünyadaki en güzel üç kadın:  

annem, gölgesi ve aynadaki yansıması.
≈

Sen ey insanoğlu, dünyayı Tanrı’nın gözüyle görmeyi ve 
insan düşüncesiyle O’nun sırlarına sahip olabilmeyi dilersin. 

Cehaletin meyvesi işte budur!
≈

Seni sessizliğinde dinleyebilen ya da sükûnetinde 
anlayabilen birine kaç kez rastladın?

≈
İnsanoğlunun yüreği için nefret, kıskançlık ve kötülük 

neyse; yeryüzü için de yangın, fırtına ve tufanlar öyledir.
≈

İnanmak bir şeydir, yapmak başka bir şey. Çoğu kimse 
deniz gibi konuşur fakat yaşamları durgun bataklığa benzer. CIBRAN ‘dan

Halil
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9 Kendine 
Emretmeyen 
Daima Uşak Kalır

Alman ve dünya edebiyatının en etkili kalemlerinden şair, 
yazar, düşün, bilim ve devlet adamı Johann Wolfgang Von 
Goethe’nin edebî yapıtlarıyla henüz tanışmamış olanlar, 
zengin yaşamı hakkında bilgi edinmek ve eserlerindeki en 
çarpıcı kesitleri bir arada görmek isteyenler, bilge sanatkârın 
eşsiz dünyasına bu kitapla bir başlangıç yapabilirler. 

Hayat Dersleri

İki ömrüm olsun isterdim; biri yaşamak, diğeri okumak 
için. 

≈
Bir çağın içindeyken, o çağa bakabilecek  

bir seyir noktası yoktur.
≈

Yaşamını resmî toplantılarla geçiren, ziyafet sofrasında bir 
sandalye öteye geçmek uğruna yıllarını harcayan  

ne çok insan var! 
≈

Yetenek, sessizlik içinde gelişir; karakter ise dünyanın 
fırtınaları arasında...

≈
Hükmetmek kolay öğrenilir, yönetmek zor.

≈
Niçin ölülerimizle ilgili bu derece iyi konuşuyoruz da iş,  

sağ olanlara gelince daha ihtiyatlı tavır takınıyoruz?
≈

Bir başkasının fikrini dinleyeceksem bu, güzel bir biçimde 
ifade edilmiş olmalıdır; kendi içimde yeterince  

karmaşığım zaten. GOETHE ‘den

Johann Wolfgang Von
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Bu kitabın sayfalarında Fransız ve dünya edebiyatının köşe 
taşlarından şair, oyun yazarı ve romancı Victor Hugo’nun 
mücadeleci yaşam öyküsünü, sanatsal dehasını yansıtan 
eserlerindeki en çarpıcı kesitleri bulacaksınız. 

Hayat Dersleri

Sır, bir ağ gibidir; deliklerinden biri yırtılınca bir süre sonra 
tamamı parçalanır.

≈
Elmaslar sadece toprağın karanlıklarında, gerçekler sadece 

düşüncenin derinliklerinde bulunur.
≈

Bazı anlar oluyor ki insan bir saç teliyle bir zinciri 
kırabileceğine inanıyor.

≈
İnsan tek merkezli bir daire değil, biri olay diğeri 
düşünceden oluşan çift odağa sahip bir elipstir.

≈
Etrafımıza yaydığımız neşe her ışık gibi sönüp gidecek 

yerde, bize daha büyük bir parıltıyla geri döndüğü için çok 
sevimlidir.

≈
Bir genç kızın ruhuna biçim verme söz konusu olduğunda 
tüm rahibeler bir araya gelseler, yine de bir anne etmezler.

≈
Ruhun çırpınmalarının yanında bir şehrin çalkantıları nedir 

ki? İnsan, toplumdan daha derindir. HUGO ‘dan

Victor

Ölmek Bir Şey 
Değil, Yaşamamak 
Korkunç!

VICTO
R

 H
UGO

Ölm
ek Bir Şey Değil, Yaşam

am
ak Korkunç!
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