








Special thanks to Steve Sloto… 

 

 



Google’a ihtiyacım yok  
Karım her şeyi biliyor! 



Yangın durumunda, yangın tweeti atmadan önce 
binadan çıkınız! 



Eğer nasıl kullanacağını bilmiyorsan, ne kadar çok 
kaynağa sahip olduğunun bir önemi yok! 



Sizi karı koca ilan ediyorum! 
Facebook hesaplarınızdaki ilişki durumunuzu 

güncelleyebilirsiniz! 



 
Fakat, kadınları hala anlamıyorum! 

 

 
Matematik her şey değildir! 



-Dougal pizzanı altı dilime bölünmüş mü istersin yoksa sekiz 
dilime mi? 

-Altı dilim yeter sekiz dilimi yiyebileceğimi sanmıyorum Ted! 
 



Bu ülkede her dört kişiden biri zihinsel olarak dengesizdir. En 
yakın 3 arkadaşına bak eğer onlarda bir sorun yoksa dengesiz 

olan sensin demektir ! 



Sağduyu herkesin bahçesinde yetişmeyen bir çiçektir 



Çevreyi korumak istemiyorum, çevrenin korunmaya 
muhtaç olmadığı bir dünya yaratmak istiyorum! 



{Erkeksen bi de} bunu hesapla! 



Google’un nasıl kullanacağını öğrendiğim zaman, gerçekten 
ihtiyacım olan tüm eğitimi almış olmuyor muyum? 



Bugün seni dünden daha fazla seviyorum ve yarın da 
bugünden daha fazla seveceğim 



Irkçılığa Hayır De! Hepimiz İnsanız! 



Çocuklara nasıl düşünüleceği öğretilmelidir,  
ne düşünüleceği değil! 



Bitiş çizgisini geçmeden sevinmemen gerektiğinin resmidir! 
 



Eskiden kararsızdım 
Fakat şimdi bundan tam olarak emin değilim! 

 



İki aptal tavuk konuşuyor: 
-Karşı tarafa nasıl geçebilirim?!! 
-Sen zaten karşı taraftasın ya!! 

{ ‘The other side’ için [öbür taraf] da denir} 



Düşlerine sıkı tutun! Çünkü düşler ölürse hayat kanadı 
kırık uçamayan bir kuştur 



Hadi Bi Panda Yapalım! 



Kadına Karşı Şiddete Hayır! 



Kuşlar gibi havada uçmayı öğrendik, balıklar gibi denizde 
yüzmeyi öğrendik fakat henüz yeryüzünde beraberce kardeş 

kardeş yürümeyi öğren{e}medik! 



Artık geleceğimle ilgili olarak kaygılanmanıza gerek yok, 
az önce tam bir üniversite eğitimi indirdim! 



Bu dünyanın en tehlikeli hayvanıdır. Her yıl gerçekleşen 
milyonlarca ölümden  bu hayvan sorumludur. Onun yanındaki 

ise sakin sakin, güzel güzel  yüzen büyük bir beyaz 
köpekbalığıdır. 



Akıllıca davranmak söz konusu olduğunda, zeka tek 
başına hiç mi hiç  yeterli değildir! 



Gözü doymaz açgözlünün! 
{Açgözlü kişinin istediği bitmek bilmez!} 

 



Küçük adam: Asgari ücreti yükseltin! 
Büyük adam: Senin açgözlülüğün ekonomiye zarar veriyor! 



Yarın ölecekmiş gibi yaşa! 
Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi öğren! 

 



Benim kanatlarım var fakat uçamıyorum, Noel Baba’nın 
geyiklerinin kanatları yok  fakat uçabiliyorlar, bunu bana 

açıklayabilir misin? 



Biz kadınlar meleklerizdir. Olur da kanatlarımızı kırarsanız, 
süpürgemize atlar, uçmaya devam ederiz.  

Bu kadar da esneğizdir yani! 



Öğrenmeyi bıraktığında, ölmeye başlarsın! 



Yardım ettiğiniz için teşekkürler. Lütfen yeni web 
sitemizi ziyaret ediniz(E-BEGGING.CO.IN) Bankamatik ve 
kredi kartı kabul edilir, PAYPAL ve NETBANKING 
ödemeleri de mümkündür.  Müdüriyet 



İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi 
tercih ederim. Robert Bosch 



Eğer geçmişe dokunmak istiyorsan bir kayaya dokun, eğer şu 
ana dokunmak istiyorsan bir çiçeğe dokun, eğer geleceğe 

dokunmak istiyorsan öğretmen ol! 



Şunu unutmamak akıllıcadır ki; 
 ne başarı ne de başarısızlık biter! 



Her ne zaman efkarlansam şarkı söylerim ve sesimin 
efkarımdan daha berbat olduğu kafama dank eder! 



Eğer bir erkek, kadınından bir melek olmasını 
bekliyorsa, önce onun uğruna bir cennet yaratmalıdır. 



Eğer kendini zengin hissetmek istiyorsan, sahip olduğun 
ve paranın satın alamayacağı şeyleri say! 



İnsan insanı öldürür arkadaşım, kimini mermilerle, kimini 
kelimelerle ve kimini de yaptıklarıyla 

İnsan insanları mezarlarına sürükler ve bunu ne görür ne de 
hisseder. (Gorki) 

 



Bırakın herkes bildiği işi yapsın! 



Sessizliğimi cehalet, sakinliğimi kabulleniş,  
nezaketimi zayıflık  sanmayın! 



Elmanda bir kurt 
bulmaktan daha kötü ne 

olabilir? 

Elmanda yarım bir kurt 
bulmak tabii ki! 



Her iş için üç ila beş yıl deneyim istenirken 
nasıl üç ila beş yıl deneyim kazanırım ki! 



Hayal gücümü çalıştırmak için yalnızlığın acısına muhtacım 



Gemiler limanda güvendedirler, ancak onlar limanda 
dursunlar diye yapılmamışlardır! 



Dünya kötülük yapan insanlar yüzünden mahvolamayacak, 
onları görüp de hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden 

mahvolacak! 



 
 

Varsayımlar  
{Önkabuller} 

Her bilgi değerlidir. 
Öğrenme hayat boyu süren bir süreçtir. 

Herkesin öğrenme kapasitesi vardır. 
 
 



Eşitlik adalet anlamına gelmez 

Bu eşitliktir Bu adalettir 



Eğer bu salaklar otobüse binselerdi  
şimdiye eve varmıştım 

{herkes aynı şeyi söylüyor} 



Aşk ona yıldızları ve ayı vermek istemektir! 



Aşk küsken bile birbirini düşünmektir! 
 



Kadın olmak zordur! 
Çünkü kadın, erkek gibi düşünmek 

hanımefendi gibi davranmak genç kız gibi görünmek ve at gibi 
çalışmak zorundadır! 



Üç karım altı çocuğum altı da torunum oldu ve fakat  
kadınları hala anlamıyorum! 



Küçük balık: Dünyada adalet yok! 
Ortanca balık: Dünyada biraz adalet var! 

Büyük balık: Dünya adil! 



Hepinizin bağımsız, yenilikçi ve eleştirel düşünürler 
olmanızı istiyorum dediklerimi harfiyen yapacak! 



Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğin en 
güçlü silahtır. 



Silahlarla teröristleri öldürebilirsiniz,  
eğitimle ise terörizmi 



Çok param olduğu için iyi maaşlar ödemiyorum, 
iyi maaşlar ödediğim için çok param var! 



Adil bir seçim için herkes aynı sınava girmek zorunda: 
lütfen şu ağaca tırmanın! 



Aşk bir ihtiyaçtır, lüks değil! 



İnsanları tanıdıkça, kedimi daha çok seviyorum. 
{İnsanları ne kadar çok tanırsam, kedimi o kadar çok 

seviyorum} 



İşte Hindistan memurluk sınavında sorulan bir soru: 
Bir çift pikniğe gider, bunların 5 oğulları ve her oğulun 7  Kız 
kardeşi ve her kız kardeşin 3 çocuğu vardır, toplamda kaç kişi 

pikniğe gitmiştir? 
[Cevap son sayfada] 



Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz,  
hayatın gerçek trajedisi  

yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. 
 



Para insanları değiştirmez, sadece onların maskelerini düşürür. 
Eğer  bir insan bencil, açgözlü ve kibirli bir tabiata sahipse, 
para insanın bu tabiatını açığa çıkarır hepsi bu! Henry Ford 



{Şikayet edeceğinize}  sağlık hizmetleriyle ilgili ne kadar çok iş 
olanağı yarattığımızı bir düşünün! 



Bazı insanlar o kadar fakirlerdir ki  tüm sahip oldukları 
paradır. 



Mary’nin babasının 5 kızı vardır: Nana, Nene Nini ve Nono 
Beşinci kızın adı nedir? 

[Cevap son sayfada] 



Çikolata terapiden daha ucuzdur,  
{üstelik} randevu almana da gerek yoktur 



En azından kopya çekmediğimi biliyorsun! 



Uçamıyorsan koş. Koşamıyorsan yürü. Yürüyemiyorsan 
sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemeye devam et. 

Martin Luther King Jr. 



 İnsan oğlu aptaldır doğası gereği. 
Sıcak olduğunda soğuktur istediği 

Soğukta ise sıcaktır dilediği 
Ne yoksa onu tutturur çocuklar gibi 

 
Anonim 



Terapiye ihtiyacım yok 
{Çünkü} bir kedim var! 



Sevginin gücü, güç sevgisinin üstesinden geldiğinde 
dünya {gerçek} barışla tanışacak! 



Pazartesi Cuma’dan neden bu kadar uzak ve Cuma 
Pazartesi’ne neden bu kadar yakın! 



Hiç kimse bir başkasından derisinin rengi, geçmişi ya da dininden dolayı nefret 
ederek doğmaz! Nefret öğretilen bir şeydir ve eğer insanlar nefret etmeyi  

öğrenebiliyorlarsa o zaman onlara sevmek de öğretilebilir; çünkü, sevgi insan 
yüreğinin doğasına nefretten daha uygundur 

Nelson Mandela 



 
Ben beş yaşındayken, annem her zaman bana mutluluğun hayatın anahtarı 

olduğunu söylerdi. Okula başladığımda bana, büyüyünce ne olmak istediğimi 
sordular. Onlara mutlu olmak istediğimi söyledim. Onlar bana soruyu 

anlamadığımı söylediler, ben de onlara hayatı anlamadıklarını söyledim. 
John Lennon 

 
 



Öğrenmek hiç bitmeyen bir süreçtir 



Ya beraberce kardeş kardeş yaşamayı öğreneceğiz  ya 
da salak salak yok olup gideceğiz. Martin Luther King 



Bilgi sahibini gittiği her yerde takip eden bir hazinedir. 
Çin Atasözü 



Herkese inanmak tehlikelidir.  
Hiç kimseye inanmamak ise daha tehlikelidir 



Hatalarımızdan öğreniyorsak, mümkün olduğu kadar 
çok hata yapmam gerekmiyor mu? 



Kalbini izle ve fakat beynini de yanına al! 



Eğer paraya ihtiyacın olmadığını  
ispatlayabilirsen bankalar sana  

seve seve ödünç para verir 



Aşk daima hatırlayacağın bir gündür! 



Amaçsız insan dümensiz gemi gibidir!  



Ne düşlemek istiyorsan onu düşle, 
Nereye gitmek istiyorsan oraya git, 

Olmak istediğini ol, 
Çünkü yapmak istediklerini yapacak,  

Sadece tek bir hayatın, tek bir şansın var! 



İnsanlar gerçekçi değildirler, mantıksızdırlar ve 
benmerkezcidirler.  

Yine de sevin onları! 



Dünya herkesin karnını doyuracak kadar  kaynağa sahiptir, 
Ancak herkesin gözünü doyuracak kadar kaynağa sahip değildir. 



Aşk beraberce bir çift çocuk gibi davranmaktır! 



Aşkın mükemmel olması gerekmez, gerçek olsun yeter! 



Takım beraber çalışan bir grup insan değildir.  
Takım birbirine güvenen insanlar demektir. 



Sevgi döndürür dünyayı! 
{Sevgidir döndüren dünyayı!} 



 
Paraya değerini veren paylaşmaktır 

{Paraya değerini veren onun paylaşılabilirliğidir.} 
 



Polis Özgürlük Heykeline diyor ki: Ellerindekileri bırak ve 
bana bir kimlik göster! 

{Drop everything and let me see some identification!} 



Beni kişiliğim için mi seviyorsun  
yoksa sırf arabam olduğu için mi? 



Banka, paraya ihtiyacınız olmadığını 
ispatlayabildiğinizde size ödünç para veren kurumdur 



Gittikçe karmaşıklaşan bir dünyada eski sorular yeni 
cevaplar gerektirir bazen 



Ancak kelimelerinin sessizlikten daha güzel 
olduğu zamanlarda konuş! 



Bana çok çok önce gelmeliydin! 



Bazen sırf kimin seninle geleceğini görmek için çekip 
gitmek gerekir uzaklara ! 



Gençlerin zamanları ve enerjileri vardır, paraları yoktur. 
Orta yaşlıların paraları ve enerjileri vardır, zamanları yoktur. 
Yaşlıların  ise paraları ve zamanları vardır, enerjileri yoktur. 



- Lisans derecesi alabilmen için 

- Neden lisans  derecesi alayım ki 

- İyi bir iş bulabilmen için 

- Neden iyi bir iş bulmalıyım? 

- Daha fazla para kazanabilmen için 

- Neden daha fazla para kazanmalıyım? 

- Üniversite için aldığın kredileri ödeyebilmen için! 

-Neden üniversiteye gitmeliyim? 



Kadın sessizken güzeldir! 
Koca ise para verirken! 



Bildiğimiz bir damla,  
bilmediğimiz ise bir okyanustur! 



Bir şeyin {gerçek} fiyatı onun için harcadığın  
hayat miktarı kadardır. 





 







İşte yazarın diğer kitapları 



İki kitabın ederi kargo dahil 25 liradır 
İrtibat için [bilge.mustafa@hotmail.com] 











Beşinci kızın adı soruda söylendiği gibi Mary’dir 

Hindistan memurluk sınavında sorulan piknik 
sorusunun cevabı: Pikniğe giden sadece bir çifttir, 
diğerleri var ancak onların pikniğe gittiğine dair bir bilgi 
yok! 


