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Bazılarının yaşaması yeryüzüne bir yüktür, ama iyi bir kitap, usta bir kafanın
yaşamdan sonraki yaşamı için mumyalanmış, bir hazine gibi saklanmış en değerli yaşam öğesidir. 
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EYLÜL ARABA SEVDASI
MEHMET RAUF RECAİZADE MAHMUT EKREM
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Mehmet Rauf’un Eylül adlı romanı Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Romanda olaylardan 
çok, kahramanların iç dünyaları konu edilmiştir. Evli bir kadın ile genç bir akrabası arasındaki 

yasak aşk anlatılır. Suad bir yanda kocasına duyduğu bağlılık ile diğer yanda Necib’e duyduğu aşk arasında 
kalmıştır.  Mehmet Rauf, Eylül’de, iki aşığın psikolojilerini, kırgınlıklarını, kıskançlıklarını, sevinçlerini, 
üzüntülerini,  gerçekçi bir şekilde anlatmıştır.

Araba Sevdası Recaizade Mahmud Ekrem’in, Türk edebiyatında ilk realist roman örneği olarak ka-
bul edilir. Bihruz avrupalılaşmayı yanlış anlayan ve aile servetini bu yanlış anlayışa ve  sevda 

maceralarına kurban eden tipi canlandırır. Yenilik hareketleriyle  tanzimatla birlikte Batı’ya açılan Osmanlı 
Devleti’nde yaşanan batılılaşma sürecinin zenginlerin etrafındaki yanlışlıkların, tezatların, özentilerin, konu 
edildiği eserde Bihruz Bey ve onun romantik aşkı gözlemlerle anlatılmıştır.

Buna sonbahar demişler!..  Bu kadar güzellik ve sıcaklık verdikten sonra,  Eylülden ne 
beklenir? Malûm ya,  Eylül hüzün ve yas ayıdır.

“Hareket etmenin nedeni ‘istek’ ve ‘sevmektir’, bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur. İyi ya da 
kötünün ne oldugunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir” 
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DEĞİRMENİMDEN 
MEKTUPLAR

BEYAZ DİŞ

ALPHONSE DAUDET

JACK LANDON

Değirmenimden Mektuplar, Fransız yazar Alphonse Daudet’nin İlk baskısı 1869 yılında yapılan  en 
çok bilinen eseridir. Kitap eski bir değirmende yazılan, her birine bir öykü yerleştirilmiş anı şeklinde 

yazılmış mektuplardan oluşur. Şehrin kalabalığından ve insanların tutarsızlıklarından kırlara kaçan yazarın, 
bulunduğu çevredeki gözlemlerini anlatmaktadır. Sırtını Alpler’e vermiş eski bir değirmenden yazılan anı 
mektuplar içeren Değirmenimden Mektuplar ilgiyle okunabilecek bir edebi değere ulaşmış bir eserdir.

Beyaz Diş’in insanı tanıma serüveni. Beyaz Diş, bir kurt kırması, damarlarında hem kurt hem de 
köpek kanı taşıyor. Ormanda yalnız, aç, hayatta kalma mücadelesi verirken ve her şeyi en baştan 

keşfetmeye koyuluyor. İnsanların arasına katılmak için o ana dek yaşadığı mağaranın duvarını geçip ormanı 
terk eden vahşi bir köpeğin acılarla dolu serüvenini anlatmaktadır. Sonunda Beyaz Diş, amansız bir kurt 
oluyor ve  insanı tanıyor.

İşte size oradan yazıyorum. Kapım ardına dek açık, çevre günlük güneşlik. Işık içinde, pırıl 
pırıl, güzel bir çam korusu, karşımda, yamacın eteklerine uzanıyor... Ufukta Küçük Alpler’in 

zarif tepeleri beliriyor... Çıt yok... 

Bu dünyadaki en zor şey, kendi kendine sadık kalmaktır.
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İNSAN NE İLE YAŞAR ÇOCUK KALBİ
LEV NIKOLAYEVICH TOLSTOY EDMONDO DE AMICIS

Fakir bir ayakkabıcı ustası olan Simon tarafından kurtarılan, Michael, şu temel soruların cevabını 
bulmada yardımcı olur: İnsana yön veren şey nedir, insana ne verilmemiştir, insan ne ile yaşar? 

İnsan Ne İle Yaşar Tolstoy’un okuyucunun iç dünyasına hitap eden hikayelerinden oluşmaktadır.
Çocuk Kalbi, Enrico adındaki  bir çocuğun ilkokul ve sosyal hayatını,  kendi ağzından anlatan bir 

romandır. Ünlü İtalyan yazar Edmondo De Amicis tarafından 1886 yılında tamamlanmış, çocukların 
iyiyi, doğruyu, güzeli öğrenmelerinin yanı sıra, arkadaşlık dostluk kavramlarını da örneklerle bulacakları 
bir eser. Anne babalara da, çocuk eğitiminde detayları gösteren çocukları gerçek hayata hazırlamak için 
yazılmış sımsıcak bir roman. 

...“Anladım ki, İnsan kendi çabasıyla değil, sevgi ile yaşar” dedi. “Yine anladım ki, her ne 
kadar insanlar kendileri için kaygı çekmekle yaşadıklarını zannederlerse de, hakikatte yalnız 

sevgiyle yaşarlar. Yüreğinde sevgi taşıyan İnsanın sevgisi Allah’tandır ve Allah o insanın 
içindedir. Çünkü varlığın sebebi sevgidir.”

Eflatun der ki, çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre 
meslek bulmak gerekir.
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VATAN YAHUT SİLİSTRE DENEMELER
NAMIK KEMAL MONTAIGNE

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş 
cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve 

yaşamayacaktır.
Gerçeği arayan insanın sorularına cevap arayan bu yazılar, büyük bir zeka ve alçakgönüllülük 

örneğidir. Montaigne insan aklının yetersizliğini sergilemeye çalışan, bitmek bilmeyen ayrıntı 
düşkünlüğü, özgün üslubu, yaşama sanatına verdiği değerin simgesidir. 1571 yılında 38 yaşındayken dört 
çocuğunu küçük yaşlarda kaybeden ve amansız böbrek sancıları yüzünden  şatosuna çekilen Montaigne 
yirmi yıl süresince,  Denemeler adlı eserini kaleme almıştır. Denemeler  16’ıncı yüzyılın başlarında Avru-
pada başlayan kargaşa ve Hristiyanlığın bölünmesi ile sonuçlanan isyan döneminin bunalımlı günlerinde 
kaleme alınmıştır. Denemeler’de  hayatın güzelliği ve şiirselliği vardır.

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir.
Vatan sevgisi imandan gelir.

Kendinden aşagıya bakıpta kendi kafasına hayran olan adam, kendinden yukarıya, geçmiş 
yüzyıllara gözlerini kaldırsın; o zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu 

kırılacaktır. 
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SERGÜZEŞT DEDE KORKUT
SAMİPAŞAZADE SEZAİ

Yaşadığı hayattan kurtulmak için Dilber evinden kaçar. Bir köle tacirinin eline düşer ve tacir kızı esir 
pazarında bir memura satar. Dilber’i satın alan aile yük olduğu için tekrar satarlar. Esirci Dilber’in 

güzelliğini keşfeder ve bir süre sonra yüksek bir fiyata oğlu için uygun gören bir hanımefendiye satar.ita 
Zengin ve soylu bir aile çocuğunun esir kıza aşık olması gibi ilginç olaylar birbirini takip eder. 

Dede Korkut hikayelerinde Oğuz Türkleri’nin tabiatın çetin şartlarına karşı dirençlerine, düşmanlarına 
galibiyetlerine ve birlikten doğan kuvvetlerine dikkat çeker. Dede Korkutun hikayeleri Korkut Ata 

olarak bilinen yaşlı ve bilginlere saygı gösterilmesi açısından, önemli belgelerdir. Allah, doğum, din ve ölüm, 
saygı, sevgi, karşılıklı hoşgörü ve mertlik konuları hayatın her alanında kendisini gösterir. Dede Korkut bir 
vatanseverdir ve milletinin sonsuza dek güçlü ve mutlu yaşamasını gerçekleştirme mücadelesi içindedir. 
Hikayelerdeki Bayındır Han, Kazan Han, Bamsı Beyrek, Boğaç Han, Selcen Hatun, Seğrek ve diğerleri ideal 
insan karakterlerini temsil ederler. 

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek 
başına kalman iyidir.

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve 
kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. 
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BÖYLE BUYURDU 
ZERDÜŞT

ÖMER HAYYAM

FRIEDRICH NIETZSCHE

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Herkes ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap (Orijinal adıyla Also sprach Zarathus-
tra), Alman filozof Friedrich Nietzsche tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. . Kendi deyimiyle: 

“Yazılmış en yüce kitap, insanlığa şimdiye dek verilen en büyük armağan”dır.  Kitabı bir kategori içerisinde 
tanımlamak zordur. Bir edebiyat eseri ve felsefi bir çalışmadır. Böyle buyurdu Zerdüşt, Nietzsche felsef-
esinin ana yapıtıdır.Eser, birçok farklı tarzı ve konuyu bir arada işlemiştir. Nietzsche’nin felsefi görüşleri 
açısından önemli bir yer tutan kitap, birçok eleştiriyi de beraberinde getirmiştir.

Ömer Hayyam’ın edebiyat tarihinde İslam dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak anılmasına 
yol açan Rubaileridir (Dörtlükler). Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusu 

sayılır. Başkalarının eserleri de karışan bu rubailer iki yüz kadardır. Fakat kendisine mal edilenler binin 
üzerindedir Hayyam, oldukça kolay anlaşılan, akıcı, sade bir dil kullanır, şiirlerinde gerçekçidir. Yasadıklarını, 
gördüklerini, çevresinden, zamanın gidişinden aldığı gözlemleri  olduğu gibi sade bir dille yansıtır. Hayyam’a 
göre en şaşmaz ölçü akıl ve sağduyudur. İnsan bir akıl varlığıdır. Gerçeğe ancak akıl yolu ile ulaşılabilir. 

Siz ey bugünün yalnızları, ey çekilenler, siz ilerde bir ulus olacaksınız: sizden, kendini seçmiş 
kişilerden bir ulus doğacak: bu ulustan da, Üstinsan.

Geçmiş günü beyhude yere yad etme, Bir gelmemiş an için de feryad etme
Geçmiş gelecek masal bütün bunlar hep, Eğlenmene bak ömrünü berbad etme
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İNTİBAH SUÇ VE CEZA
NAMIK KEMAL DOSTOYEVSKI

Namık Kemal Türk edebiyatının en büyük eksiği olarak romanı görmüştür. İntibah diğer adıyla 
“Sergüzeşt-i Ali Bey”, Türk Edebiyatı tarihinde ilk edebi roman olarak değerlendirilir. Romanın 

konusu, Türk halk edebiyatının eski meddah hikayelerinden Hançerli Hanım’ın öyküsünden esinlenmiştir. 
Namık Kemal’in eseri olan İntibah’da: hayat tecrübesi olmayan bir gencin macerası anlatılır. Ali Bey’in 
hayat konusundaki eğitimsizliği, çevresindeki insanlarla ilişki kuramaması romanın ana olayıdır. Gen-
çleri yetiştirirken toplumu ve toplumun şartlarını tanımak gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca toplum ve aile 
yaşantısının aksak yönlerini işleyen İntibah, bir töre romanıdır.

Suç ve Ceza, Prestupleniye i Nakazaniye Dostoyevski’nin Sibirya’da cezaevinden çıktıktan sonra 
yazdığı romanında Raskolnikov’un iç dünyasını, değer yargılarını, amaçlarını anlatır. Yazarın ol-

gunluk döneminin ilk büyük ve eserleri içerisinde en uzun ikinci romanı olma özelliğini taşır. Raskolnikov, 
başarılı olmasına rağmen hukuk fakültesini yoksulluktan dolayı bırakmak zorunda kalmıştır. Toplumun 
gelişmesinde büyük katkıları olacak insanların maddi sıkıntılar çekmesinin kabul edilemez olduğunu 
düşünmektedir. Bu düşünceyle yaşlı ve zengin bir tefeciyi öldürür.  Raskolnikov,  temiz kalpli Sonya’ya 
suçunu itiraf eder, teslim olur ve cezasını çekmek üzere Sibirya’ya gider.

Odandan çıkman gerekmez, masanda oturmaya devam et ve dinle... Dinleme bile, sadece 
bekle... Bekleme bile, gerçekten sakin ve yalnız ol. Dünya özgürce sunacaktır kendini 
sana... Maskesinden sıyrılmak için başka seceneği yok, huşu içinde yuvarlanacaktır 

ayaklarının dibine. 

Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır.
Yeryüzündeki kötü insanlar ise, kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı’yı kullanırlar.
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DEVLET İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ
PLATON CHARLES DICKENS

2400 yıl önce Platon: İnsanlık tarihinde, kendi yaşadığı çağdaki sorunlardan, belirsizliklerden yola 
çıkarak mükemmele ulaşmak için ideal devlet tasarımını yaptı. Platon devleti doğal bir düzen 

olarak; yani bir canlı organizma gibi düşünmektedir. Ona göre, devlet canlı bir organizmadır çünkü devletin 
her organı ancak bütün yapı içinde hayatını sürdürebilir. Bütünden ayrı bir devlet veya sivil kurum hayatını 
sürdüremez. Çünkü bir organ bedene bağlı olduğu sürece canlılığını korur. Bu nedenle Platon’a göre, birey 
toplum dışında var olamaz; toplum da bireylerle var olur. Mutluluğun ve devletin nasıl olması gerekliliğinin 
yaklaşık iki bin dört yüz yıl öncesi PLATON’un rüyası. 

Kitapta suçsuz yere Paris’teki bir hapishanede 18 yılını geçirdikten sonra, eski bir dostunun 
yardımı ile kurtulan Dr. Manette’in tesadüfen Londra’ya dönüşü sırasında tanıştıkları bir Fransız 

olan Charles Darnay ile kızının yapacakları evlilik ve bunun ardından meydana gelen Fransız İhtilali’nin 
hayatlarına etkileri anlatılır.

Mutluluk kelebek gibidir.
Ne kadar kovalarsanız, sizden o kadar kaçar.

Ama dikkatinizi başka şeylere çevirirseniz, gelip yavaşça omuzunuza konar.

Ömrünüzdeki sayılı günlerden bir tekini yaşanmamış sayalım. Kaderinizin akışı kim bilir 
ne kadar farklı olurdu? Bu satırları okurken bir an durun, yaşamanızı saran o uzun zinciri 

düşünün. İster demirden olsun, ister altından, ister dikenden olsun. O sayılı günlerden birini 
yaşamayıp da ilk halkası meydana gelmeseydi, bu zincir belki de hiç örülmezdi.
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MADAM BOVARY GORIOT BABA
GUSTAVE FLAUBERT HONORE DE BALZAC

Charles Bovary’nin, yüksek idealleri ve aşırı lüks tutkusu olan romantik karısı Emma’nın hayatın 
monotonluğundan  kurtulmak için yaşadığı ilişkilerini konu alır. Yazar Flaubert karakterlerin iç 

dünyalarını açıklarken realist bir tarz geliştirmiştir. Karakterlere dokunulacak gibi hissedilir çoğu yerde. 
Karakterleri, tasvirleri göz kamaştırıcıdır. Baş karakter Emma Bovary’nin sergilediği davranışlar ve yasak 
aşkları, o dönemde büyük yankı uyandırmış ve yazar Flaubert’ın uzun yıllar çeşitli eleştirilere ve suçlama-
lara maruz kalmasına sebep olmuştur.

Kızları için bir babanın, bulunduğu özverilerin derin bir acıya dönüşmesini anlatan Balzac, Goriot 
Baba’da para, zenginlik ve gücün doğurduğu ‘burjuva trajedisi’ne iki farklı açıdan yaklaşır.  Goriot, 

iyi evlilikler yapmış, ama gırtlağına kadar borca batmış kızlarının isteklerini karşılayabilmek için yoksulluğa 
düşerken, öte yandan yoksul ve dürüst genç Rastignac giderek hırslarına yenik düşer, Goriot’nun kızlarından 
birinin çekiciliğine kapılarak para ve başarı hummasına tutulur. . Roman, babalık sevgisinin bencil evlatlar 
tarafından nasıl istismar edildiğini göstermesi bakımından oldukça ilgi çekicidir. Fransız edebiyatının ünlü 
eserlerinden biri olan Goriot Baba, realist akımın başarılı bir örneğidir.

…Bu düşkünlük böyle sürüp gidecek miydi? Sıyrılamayacak mıydı bundan? 
Oysa mutlu yaşayanların hiçbirinden daha aşağı değildi.

Ev halkını koruyan Tanrıya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir! 
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SEFİLLER BABALAR VE OĞULLAR
VICTOR HUGO IVAN TURGENYEV

Devrim sonrası Fransa’sının halkın duygularına hitap eden toplumsal yanlışlıklara dikkat çeken, 
1863’te yayınlanan eser, romantizm akımının şaheseridir. Kürek mahkumu Jan Valjean ve polis 

müfettişi Javert arasında amansızca süren bir kaçışın hikayesi üzerine kuruludur. Victor Hugo bu eser-
inde 19. yüzyıl Fransa’sının toplumsal hayatına pek çok eleştiride bulunmaktadır. Jean Valjean üzerinden 
ölüm cezasının yanlışlığı; Cosette, çocuk işçilerin çalıştırılmasına; Fantie ise kadınların hayattaki yerlerini, 
ahlaksızlığa itilişlerini insanlara gösteren karakterlerdir. “Engagement” toplum için sanat anlayışını, o gün-
lerde toplumun ihtiyacı olarak gören Victor Hugo bu eserinde romantizm akımı ile birlikte uygular. 

Babalar ve Oğullar’da Turgenyev geçen yüzyıl Rusya’sının siyasal ve toplumsal imajını ele almıştır. 
O zamanlar  Rusya’sında yaşanmış geleneksellik ile bireysellik arasındaki çatışmayı ayrıntılarıyla 

göstermektedir. Babalar kuşağı, Ataerkil toplumu sarsılmaz saymakla direndiği sağtöre inancını, oğullar ise, 
bütün töreleri yok sayma savaşını temsil ederler.

Doğru yol gergin bir ip boyunca gider; yükseğe değil de, hemen yerin üzerine gerilmiştir bu 
ip. Üzerinde yürünmek değil de insanı çelmelemek içindir sanki. 

Bir topluluğu kontrol etmek, bireyi kontrol etmekten kolaydır. Bir topluluğun ortak bir amacı 
vardır. Bireyin amacı ise her zaman için şaibelidir. 
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MESNEVİ’DEN SEÇMELER NUTUK
MEVLÂNA CELALEDDİN-İ RUMİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Yolda yürümesen de daima yolun başını gözet. “Doğru olmayan şeyler 
yaptım.” deme, doğruluğu tut. O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa’nın asası gibidir. 

Eğrilik ise sihirbazın sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların hepsini yutar.
Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: 

Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir 
üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin 
bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! Bu belli. Fakat zekânı unut! Daima çalışkan ol...

Seni, kimseye muhtaç olmadan tek başına yaratan o eşsiz varlık, seni sevda içinde tek 
başına bırakmaz... Kendi içine kapanıp hayaller, düşünceler meydana getirdiğin evde, yani 
senin gönül evinde, seni yalnız bırakmamak için, sana yüzlerce güzel yüzlü eş, dost belirtir.

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul 
etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, 

yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
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ÖMER SEYFETTİN VADİDEKİ ZAMBAK
HONORE DE BALZAC

Ben, her şeyden, en ehemmiyetsiz bir fıkradan, bir cümleden bir hikâye, koca bir roman çıkarabilirim. 
San’at, o hikâye ve romanı çıkardığım en ehemmiyetsiz şey değil, benim o şey etrafında 

canlandırdığım hayattır!..
Aristokrat bir ailenin küçük oğlu Felix de Vandennesse, ailesinin sıcak sevgisinden, ilgisinden yok-

sun, otoriter bir ortamda yetişmiş çalışkan bir çocuktur. Restauration devrinin yaklaştığı sırada 
Felix’i babası Tours’a çağırır. Felix, babasının davetine hemen itaat eder. Tours’a gittikten sonra bir gün bir 
baloya katılır. Baloda bir genç kadın görür. Onun güzelliği karşısında adeta büyülenir, ona karşı derin bir 
sevgi duyar. Bu genç kadını uzun süre unutamaz…

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, 
sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. 

Gerçek aşk sonsuzdur, sınırsızdır ve daima kendi kendini büyütür. Acıdan uzak, saf ve 
katıksızdır. Ona beyaz saçlar eşlik etsede o, kalpte daima gençtir.
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SAVAŞ VE BARIŞ ÖLÜ CANLAR
LEV NIKOLAYEVICH TOLSTOY NIKOLAY VASILYEVIC GOGOL

Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı son bin yılda yazılan en büyük on edebiyat eserinden biridir. Bütün 19. 
yüzyıl romanları içerisinde Tolstoy’un Napolyon’un Rusya’yı işgalini anlatan panoraması, hacmi, 

insan anlayışı, kahramanlarının soluğu ve tarih üzerine düşüncelerinin akışı bakımından en büyüğüdür. 
Resmin büyüklüğüne rağmen bireysel fırça darbeleri de her zaman kesin, doğru ve vecizdir.

Feodal kanunlara göre toprak sahiplerinin malı olan köle köylüleri Çiçikov satın almaktadır. Aldığı 
köylüler çalışmasını iyi bilen ya da sağlıklı olanlar değil, tam aksine ölü olanlardır. Nikolay Vasily-

eviç Gogol’un ilk cildini 1842’de tamamladığı romanıdır. Romanın konusunu kendisine Puşkin tarafından 
önerilmiştir. Üç cilt olarak tasarlanan romanın ikinci ve üçüncü cildi yazılamamıştır. Birinci cildi kendi içinde 
bir bütünlük taşır. Dönemin feodal yapısına temeli olan fikirlerle karşı koyan roman, bu bakımdan belli 
kesimlerin sözcüsü olmuştur. Gogol, Rus köylüsünün acıklı hayatını ve Çiçikov’un şaşırtıcı kişiliğini kendine 
özgü mizah dili ile anlatır.

Her zaman kalbimizden gelen ve doğru bulduğumuz sese uymalıyız, çünkü o ses hiçbir 
zaman yalan söylemez…

İnsanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar: Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız 
oldukları için Cennet’ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar. Ama belki de 
belli başlı sadece bir günahları var: sabırsızlık. Sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı, 

sabırsızlıklarından ötürü geri dönemiyorlar. 
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DAVA ANA
FRANZ KAFKA MAKSIM GORKI

Josef K, 30. yaş gününün sabahı tutuklanır; fakat kendisi de ne suç işlediğini bilmemektedir. 
Alışılmadık bir biçimde, tutuklu olmasına rağmen bu durum onun günlük hayatını pek etkilemez. 

Josef K neden tutuklandığını anlamaya çalışır, bir yandan da kendini nasıl haklı çıkarabileceğini düşünür. 
Pelage bir başka deyişle “Ana”, kendisini döven kocasının ölümünden sonra oğlu Pavel ile kalır. 

Evleri kitaplarla dolmaya başlayınca oğlunun gizli yaşantısını merak eder, oğlunu olgun bir kişiliğe 
bürünürken bulur. Pavel, anasını sosyalizm ile ve ezilen işçi-köylü sınıfının burjuvalarla olan çatışmasıyla 
tanıştırır. Pavel, artık her gün  arkadaşları ile toplanıp sorunları çözmek için hayatını adar.

Gerçek bölünemez, bu yüzden kendini tanıyamaz; her kim onu tanımak isterse bir yalan 
olmak zorundadır. 

Yanlış, sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir
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Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır. 
MAKSIM GORKI


