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Kadın doğulmaz, kadın olunur.

SIMONE DE BEAUVOIR

Taviz vermemenin karşılığını hep alırsınız.

EDITH PIAF

İçimde engel olamadığım tatlı bir terbiyesiz var.

MARY RUSSELL MITFORD

İddialı, burnu havada bir kadın olmayı seviyorum.  
Alternatifi nedir ki?

ERICA JONG

Arkadaş dediğin, siz mayonuzu giymeye çalışırken odaya 
 girmeye çalışan birini öldürmekle tehdit edendir. 

ERMA BOMBECK

Günahtan faydalanmanın en iyi yolu kendinizi günaha 
teslim etmektir.

CLEMENTINA STIRLING GRAHAM

Gönülsüzce sadık olmaktansa sadakatsiz ol daha iyi.

BRIGITTE BARDOT





 

HAYAT ve NASIL YAŞAMALI?

HAYAT KAHPEDİR 

Hayat, birbiri ardına boktan şeylerin olması değil, aynı boktan 
şeyin döne döne kendini tekrarlamasıdır.

EDNA ST. VINCENT MILLAY

Hayat kahpedir. Sokağa çıkıp iki kıç tekmelemeli.

MAYA ANGELOU

Hayat kancık – bir de yavruları var.

ADRIENNE E. GUSOFF

Her cennetin bir yılanı vardır. 

ELIZABETH VON ARNIM

Hayat artık mutlu sonla biten hikâyeler hazırlamıyor.

ROSAMOND LEHMANN
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İlahi adalet dediğin yalnızca kitaplarda oluyor, hayatta gündelik 
işlere karışmıyor.

RHODA BROUGHTON

İnsanlardan harikalar yaratmasını bekleme – atalarımız daha 
yakın zamanlara kadar birbirlerinin kafasına Hindistan cevizi 
atıp kıvrık kuyruklarıyla ağaçtan sarkıyorlardı.

ISADORA DUNCAN

Bunalımda mısın? Tabii bunalımda olursun. Uyanık olduğunu 
bilmenin yolu bu... Sadece gerizekâlılar bunalıma girmez.

FRAN LEBOWITZ

Hayat hiç adil değil. Orgazm da.

SUSAN SARANDON

Hayatın gerçeklerinin –evlilik, hamilelik, cenaze– en önemsiz 
şeyler olduğuna eminim.

VIRGINIA WOOLF

Dünyada ebediyen kalmak zorunda olsaydık ne yapardık? Bu se-
fil dünyada memnuniyet içinde evde üç gün bile geçiremiyoruz.

GIULIA GONZAGA

Mesele hayatta hiçbir cevap olmaması değil, birden fazla cevap 
olması.

RUTH BENEDICT

Hayat, birinin elinize dart tahtası verip evde dart oynamak ya-
sak, demesi gibi bir şey.

LYNNE TRUSS

Korkarım bilinç ve zekânın hayatınız boyunca pratikte pek az 
faydası dokunuyor.

RACHEL GRIFFITHS
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Asla mutluluğu arayacak kadar saf olmayın. Mutluluk kafese 
koyabileceğiniz bir kuş değildir.

CAITLIN THOMAS

Dünyaya yalnız gelir, dünyadan yalnız göçeriz. Ama bence ya-
şarken dünyaya gelişimizden de dünyadan göçüşümüzden de 
çok yalnızız.

EMILY CARR

Başrol oynadığımızı varsayıyoruz ama işin aslı, başkalarının pi-
yeslerinde küçük rollerdeyiz.

FAY WELDON

En kötüsünü bekle, böylece hayal kırıklığına uğramazsın.

HELEN MACINNES

Şeylerin en karanlık göründüğü an zifiri karanlığa bürünmeden 
hemen öncesidir.

KELLY ROBINSON

Hayat zor. Neticede sizi öldürüyor.

KATHARINE HEPBURN

“BEN” KUŞAĞI

Bu kuşak, televizyon önünde bilgelikle değil sinizmle beslendi.

PAULINE KAEL 

Çocuklar gitgide daha erken sinikleşiyor... Galiba çok yakında 
The Muppets esaret altında olacak.

LILY TOMLIN

Kaçışın sonunda ödül umudu yoksa, erkekler nadiren hayatla-
rını riske atar.

FANNY BURNEY
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Sinik insanlar gerçekçi ve dobra değildir. Gerçekten kopuk ve 
korkaktırlar, birçok şeye “o da zaten öyle” diyerek tenezzül bile 
etmezler.

PEGGY NOONAN

Değer verilen ve saygı gösterilen şeylerin standardı düştükçe 
kendi karakter bütünlüğümüz de aşınmaya başlıyor.

LILY TOMLIN

Öteki günahlar gibi zalimlik de sebepsiz olabilir – tek gereken 
onu ortaya çıkaracak bir fırsattır.

GEORGE ELIOT

İnsanlar ne zaman “duygusal olmamalıyız” dese, anlayın ki za-
limce bir şey yapmak üzereler. Bir de üstüne “gerçekçi olalım” 
derlerse, bilin ki yaptıkları şeyden para kazanacaklardır.

BRIGID BROPHY 

İnsanların negatif olması an meselesi, ki zaten insanların çoğu 
böyle. Kendimizi bir varlığa açmak, hele de Usame Bin Ladin 
veya Hitler gibilerini... nihayetinde bizim sorumluluğumuzda. 
Bunu biz yarattık. “Hep bana” zihniyeti ve hırsıyla buna biz yol 
açtık.

MADONNA

O kadar boşluktayız ki önemsemediğimiz insanların fikirlerini 
bile umursuyoruz.

MARIE VON EBNER ESCHENBACH

Hiçbir böcek, insan kibrinin ağırlığını taşıyan ipler kadar zayıf 
iplere yuva yapmaz.

EDITH WHARTON
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Yağmurlu bir pazar öğleden sonrasında ne yapacağını bilmeyen 
milyonlar ölümsüzlük için yanıp tutuşuyor.

SUSAN ERTZ

Önceleri bütün dünyayı sevdiğimi düşünürdüm, şimdi bu ev-
rensel sevginin evrensel kayıtsızlığın başka bir adı olduğunu 
görüyorum.

MARIE

Bu bencillik ve onursuzluk dünyasında şüpheyle duracağıma 
ara sıra bir ahmak olmayı tercih ediyorum; aksi takdirde hayat 
omuzlarıma yük olurdu.

HARRIETTE WILSON

Dünyada iki türlü insan var derken, tutunacak dalı olanları ve 
tutunulan dal olanları kastediyorum.

ELLA WHEELER WILCOX

Genç insanlarla çalışmayı çok seviyorum, çünkü cin gibiler ve 
elinizde ne varsa kapıyorlar.

THELMA HOLT

BENİ KAFESE KOYMAYIN

Dünya koca bir kafes.

HEANNE PHILIPS

Kafeste yaşamak bana göre değil.

NICOLE KIDMAN

Nasıl geçtiğini anlamayalım ya da aradaki boşluğu dolduran 
şeylerin ne kadar kıymetsiz olduğunu görmeyelim diye zamanın 
önceden belirlenmiş çizgilerle ölçülmesinden hoşlanmıyorum. 

GERALDINE JEWSBURY
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Vahşi, serseri ve göçebe bir hayat istiyorum, her zaman cüretkâr 
ve heyecan verici şeyler yapmak istiyorum; beni baskı altında 
tutmaya devam edersen kesinlikle pişman olursun.

ISABEL ARUNDELL BURTON

Orospular kimliklerini mutlaka kendi eylem ve davranışların-
dan oluşturur. Nesne değil, öznedirler. Bir kişiyle veya örgütle 
ilişkiye girebilirler ama hiç kimseyle veya hiçbir şeyle –bir er-
kek, konak ya da akımla– evlenmezler.

JOREEN, “OROSPU MANİFESTOSU” (“THE BITCH MANIFESTO”)

Çoğu kadının hayatı şöyledir: Ormanda bir yol ayrıma gelir ve 
ikisinden de gitmesi gerekir.

NORA EPHRON

Hayatımın sonuna gelip de sadece “boyunca” yaşadığımı fark 
etmek istemem; “enine” de yaşamış olmak isterim.

DIANE ACKERMAN

İYİ VE KÖTÜ

Yunan tiyatrosunu ilk okumaya başladığımda Sofokles’ten oldu-
ğunu sandığım şu cümleye sarsılmıştım: Kötülük sürekli başka 
bir kötülüğe yol açıyorsa kötülükler zinciri nerede biter?

DONNA TARTT

Sütle zehri karıştırdığında, sütlü zehir olmaz, zehirli süt olur.

İNDİRA GANDHİ

Beni yoldan çıkarmayın; bırakın kendi yolumu kendim bulayım.

RITA MAE BROWN

Parklardaki insanlar, alkolikler, evsizler size bakıyorlar. Bakıp 
da görmeyenlerden olmayın.

RAHİBE TERESA
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Düşünen ve inanan bir avuç insanın dünyayı değiştirebileceğin-
den asla şüphe etmeyin. Aslına bakarsanız şimdiye kadar dün-
yayı değiştirenler hep onlar olmuştur.

MARGARET MEAD

Gelecek iyilik için şimdiyi, toplumsal olan için bireysel olanı 
feda etmeyen birinin mutluluktan bahsetmesi, kör birinin renk-
lerden bahsetmesine benzer.

OLYMPIA BROWN

Gerçeğin farkında olan insanlar, karanlık güçlerin kendilerini 
susturmasına izin vermez.

MARIE STOPES

Beni uzaylılardan daha çok korkutan tek şey uzaylıların olmadı-
ğı düşüncesidir. Evrenin yarattığı en iyi şey insan olamaz.

ELLEN DEGENERES

Umarım, daha ileri bir türe nasıl evrilebileceğimizi keşfetme 
şansını bulmadan dünyayı havaya uçurmayız.

GOLDIE HAWN

İPLERİ ELE ALMAK

Yatak ve mezar arasındaki tek fark boyutlarıdır.

ELLEN GLASGOW

Gelecek, kadınlar daha salı gününden iki haftalık plan yaparken 
günü yakalayan erkeklerle dolu.

ALLISON PEARSON

İlerlemenin sırrı başlamaktır.
SALLY BERGER

Kendinize eziyet değil, meziyet edin.
FLORYNCE KENNEDY
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Bir şeye sadece niyet etmekle itibar kazanamazsınız.

LIZ SMITH

Küçük oynamanın dünyaya bir faydası yok!

MARIANNE WILLIAMSON

Önder beklemeyin, önder olun.

RAHİBE TERESA

Başaramazsanız hayal kırıklığına uğrarsınız ama denemezseniz 
hapı yutarsınız.

BEVERLY SILLS

Ah bir ... olsa! Dünyadaki en aptalca laf.

ELAINE STRITCH

Hayat, gerçekleşmeseler bile gerçekten değdiğini düşündüğü-
nüz şeylerin peşinden koşmaya dairdir. İstemediğim bir şeye 
razı olmadığımı bileyim, hiçbir şeyim olmasa da olur.

SALMA HAYEK

Zamanı yavaşlatan, can sıkıntısıdır.

JANET BAKER

Kimlik, Firavun’un kızının sazların içinde Musa’yı bulması gibi 
bulunmaz. Kimlik inşa edilir.

MARGARET HALSEY

Kimsenin hayatı sıradan değildir. Hepimiz aşılabilecek kusurları 
ve kaderleri olan kahramanlarız.

MAEVE BINCHY

Nasıl ya da ne zaman öleceğinizi seçemezsiniz. Ama şimdi nasıl 
yaşayacağınızı seçebilirsiniz. 

JOAN BAEZ
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İnsanların “nasip” dedikleri şeye teslimiyet en hafif tabirle utanç 
vericidir. Eğer nasibiniz sizi inletip perişan ediyorsa, ondan kur-
tulun ve kendi nasibinizi kendiniz bulun.

ELIZABETH VON ARNIM

İnsanların huzura talim etmesi gerektiğini söylemek saçma; in-
san eyleme geçmeli, eylem yoksa da icat etmeli.

CHARLOTTE BRONTË

Bazı şeylere patolojik yaklaşımı olan insanları seviyorum.

ZADIE SMITH

Güç, memnun etmek zorunda hissetmeme kabiliyetidir.

ELIZABETH JANEWAY

Taviz vermemenin karşılığını hep alırsınız.

EDITH PIAF

Işık saçmanın iki yolu vardır: Ya mum olursun ya da mumu 
yansıtan ayna.

EDITH WHARTON

Kimi insanlar, sırtı pek Oscar Wilde gibi, toplumun içinde olup 
dışarı bakmayı tercih ederler. Bense, sıyrık Van Gogh gibi, top-
lumun dışında olup içeri bakmayı tercih edenlerdenim.

CAITLIN THOMAS

En büyük korkumuz yetersiz oluşumuz değil, ölçülemeyecek 
kadar güçlü oluşumuzdur.

MARIANNE WILLIAMSON

Neyi yapamayacağınızı düşünüyorsanız, onu yapmalısınız.

ELEANOR ROOSEVELT
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MİZAH ANLAYIŞI

Tıbbi olarak kendimize gülecek şekilde tasarlanmışız, aksi tak-
dirde osuramazdık. İnsan ırkı osurmasaydı, muhtemelen bir 
mizah anlayışı olmayacaktı. Bu bir çeşit tasarım hatası.

JENNY ECLAIR

Mizah kaybolursa medeniyet de kaybolur.

ERMA BOMBECK

Çocukluğumda o kadar az mizah vardı ki, şimdi arayı kapatma-
ya çalışıyorum.

EDITH PIAF

Mizah hiçbir şeyi çarpıtmaz; sahte tanrıların yeryüzünde duran 
ayaklarını alayla ifşa eder.

AGNES REPPLIER

Etrafımızda ille de nurlu bir hale duracaksa, hafifmeşrep ve ya-
kışan biçimde dursun.

RENEE LONG

Keskin zekâ ateş gibidir: Bir kere tutuşturuldu mu alev alır ama 
önce yakılması gerekir.

HESTER THRALE

Esprili olmakla nüktedanlık arasında dünya kadar fark var. 
Nüktedanlık içinde bir hakikat barındırır; esprili olmaksa söz 
jimnastiğinden ibarettir.

DOROTHY PARKER 

Kahkaha kezzaptan daha ölümcüldür.

DILLIE KEANE
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Mizah anlayışının insanları zor durumlardan kurtardığını çok 
duyarız; ama zor duruma soktuğu durumları pek duymayız.

CAITLIN THOMAS

KADINLARIN KESKİN ZEKÂSI

Kadınların komik olmadığına dair erkeklerin uydurduğu büyük 
bir efsane var, ama bana kalırsa erkekler kadınların komik oldu-
ğu konulardan hoşlanmıyor.

KATHY LETTE

Komedyenin izleyicisinden kahkaha çıkarmayı bilmesi gerek, 
tıpkı bir fahişenin müşterisinden orgazm çıkarmayı bilmesi gibi.

CAMILLE PAGLIA

Küçüklüğünde güzel olan tek bir kadın komedyen yoktur.

JOAN RIVERS

Ben komik değilim. Cesurum.

LUCILLE BALL

Stand-up’ın yüzde doksanı yüzsüzlüktür. 

JO BRAND 

İlk stand-up’ım Teksas Houston’da bir kovboy barındaydı. Kar-
şınızda tütün çiğneyip silahlarıyla oynayan bir dinleyici kitlesi 
varken feminist bir komedyen olmayı bir denesenize!

LEIGH ANNE JASHEWAY

Komik kadınlar karmaşık duygular uyandırır. İlk önce kıska-
nırsınız ama çok geçmeden müşterisi olup keyfini çıkarırsınız.

DAWN FRENCH

Son gülen, meseleyi anlamamıştır.

HELEN GIANGREGORIO
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KONUŞMA SANATI

Kadının sessizliği etkili bir hitabettir.

HANNAH WOOLEY

Tartışmaya girenlerden değil yan çizenlerden kork.

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

Karşılıklı konuşma diye bir şey yoktur. Yalnızca iç içe geçmiş 
monologlar vardır.

REBECCA WEST

İyi iletişim sade kahve kadar uyarıcıdır; ardından uyuması da 
bir o kadar zordur.

ANNE MORROW LINDBERGH

Biri size “gerçekçi bir karar” vereceğini söylerse, bilin ki kötü 
bir şey yapacaktır.

MARY MCCARTHY

Sinizm gerçeği söylemenin tatsız bir yoludur.

LILLIAN HELLMAN

DENEYİM

Asla pişman olmayın. İyiyse, harikadır; kötüyse, tecrübedir.

VICTORIA HOLT

Tecrübe: saçınız döküldükten sonra hayatın size verdiği tarak.

JUDITH STERN

Hayat anlardan meydana gelir: boylu boyunca uzanan gri çi-
mento üzerinde parıldayan küçük mika taşları.

ANNA QUINDLEN



HAYAT VE NASIL YAŞAMALI? | 23

Bütün geçmişi toplasan bir bugün etmez.

ELLA WHEELER WILCOX

Ne kadar muhteşem bir hayatım olmuş! Keşke daha erken far-
kına varsaydım.

COLETTE

Şimdi dönüp baktığımda, “Gençliğimi yaşamışım,” diyorum; bir 
tek gençliğimi yeterince boşa harcamadığıma pişmanım.

JILLY COOPER

Geçmişime dair tek pişmanlığım uzun sürmüş olması. Hayatı 
tekrar yaşayacak olsaydım aynı hataları yine yapardım – ama 
daha erken.

TALLULAH BANKHEAD

Geçmiş insanın makyajıdır; üstünüzde, başınızda, giydiğiniz 
her şeyde.

DIANE MODAHL

Bence belli bir yaşa gelip de belli bir hayat tecrübesi edindiğiniz-
de, “Tamam, işte yolculuk buymuş,” diyerek devam ettiğiniz bir 
noktaya varıyorsunuz... Ondan sonra hâlâ mutlu olmayı bekler-
seniz, bu hiçbir zaman olmayacak.

NICOLE KIDMAN

Neden yaşanır, yaşamak nedir? Yemek, içmek ve nefes almak 
değil, varlığınızın her lifine kadar içinizdeki hayatı tutku ve se-
vinçle hissetmektir.

ELIZABETH BARRETT BROWNING

Yaşamın değerini anladığınızda, geçmişin üzerinde daha az du-
rup geleceği korumaya daha çok odaklanıyorsunuz.

DIAN FOSSEY


