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ACILAR ÝÇÝNDE 
BAÞARIYI YAKALAYANLAR

Bu kitabý yazmamdaki amaç onbinlerce Ömer Faruk’tan biri olmamaktýr.
Onbinlerce hatta yüzbinlerce Ömer Faruk’un içinden sýyrýlýp farklý ve sýradýþý
Ömer olmak isteði bana bu kitabý yazdýrdý. Altý milyarýn içindeki farklý insan-
lardan olmak istemiyorum, Altý milyarýn içindeki farklý insanlardan olmak is-
tiyorum. Eðer öðretmensem 600 bin tane öðretmenden biri olmak istemiyo-
rum, Eðer öðrenciysem 15 milyon öðrenciden biri olmak istemiyorum, Eðer
doktorsam 200 bin tane doktordan biri olmak istemiyorum, Eðer mühendis-
sem 250 bin tane mühendisten biri olmak istemiyorum, Eðer iþçiysem 20 mil-
yon iþçiden biri olmak istemiyorum, Eðer insansam dünyadaki 6 milyar insan-
dan biri olmak istemiyorum.

Kýsacasý ben farklý olmak istiyorum. Farklýlýðý insanlýða fayda olarak, her-
kesin bilmediðini bilmek olarak, herkesin algýlayamadýðýný algýlamak olarak
görüyorum, Farklýlýðý herkesin dýþýnda biri olarak görüyorum. Ýþte acýlar da
böyle... sýkýntýlar, çileler, farklýlýk yaratýr insanda. Çok eski tarihlerden günü-
müze kadar, insanlýk tarafýndan tanýnan, bilinen þahsiyet vardýr. Bu þahsiyet-
leri yüzlerce, binlerce yýldýr insanlýða tanýtan güç, onlarýn çektikleri acýlý, çile-
li, ýzdýraplý hayatlarýndan erdemi ve insanlýðý kavramýþ olmalarýdýr. Ve en bü-
yük ödül ve servet de sonunda onlarýn olmuþtur.

Türlü zahmet, zorluk ve sýkýntýyla geçen hayatýný kendisine yüklenmiþ e-
ziyet olarak gören kiþi baþarý ve mutluluða kapýsýný kapatmýþ kiþidir. Alma-
sýný bilen için yaþanýlan acýlar, baþtan beri varlýk ve bolluk içerisinde mutlu
görülen insandan daha fazla mutlu eder insaný. Acýlar ve sýkýntýlar içerisinde
yaþamak zorunda olan fakat kendine dürüst, duygusal ve mana yüklü dün-
ya kuran insan bir müddet sonra tahmin edemeyeceði baþarýnýn sahibi olur.
Ýllâ acý mý çekmek gerekir bir þeylerde baþarýlý olmak için? Tabiki hayýr. 

Ýnsanlar düþman olur bazen size, sebebi,
unutmayý istedikleri haksýzlýklarýný, suç ve
günahlarýný, merhametsizliklerini onlara du-
yurduðunuz için. Oysa gün aðardýðý vakit bir
þeylerin olacaðý muhakkaksa günahlarýn da
cezasýz kalmayacaðý ve vicdan hatýrladýkça
unutulmayacaðý muhakkaktýr.
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Keþke þýmarýlmadan muhafaza edilebilse de tâ baþtan beri rahat bir yaþam
içerisinde de baþarýlý olunabilse. Ama ne yazýk ki anneden babadan aldýklarý
yüzlerce milyar liralýk mirasla bugün sýradan, basit yaþayanlarýn sayýsý az de-
ðil. Yaþamýn özünü kâr ve parada görüp, ellerindeki gücü kullanarak insan-
lýðýn erdemi için hiç bir fikir üretmeyenlerin sayýsý da az deðil.

Ben, insanlýða faydalý olma noktasýnda kendimle birlikte baþkalarýnýn da
farklý olmasýna vesile olmak istiyorum. Temennim, bu kitap birileri için mi-
lâd olur; silkinme, titreyip kendine gelmede baþlangýç teþkil eder.

NASIL YAÞADILAR NASIL BAÞARDILAR?

Kimi çocuk yaþta yetim kaldý, kimi annesini kaybetti. Hele bazýlarý vardý
ki sokaklarda açtý gözlerini. Anne babalarýný hiç bir zaman tanýyamadýlar.
Çocuk Esirgeme Kurumlarýnda çile doldurdular. Açlýktan okulda bayýldýðýn-
da utancýndan “üþütmüþüm, hastayým” dedi.

Onlar erdemli insanlardý. Bir çok insanýn göremediðini onlar görüyorlar-
dý; merhameti, duygusallýðý, yaþamýn sýrrýný görüyorlardý. Ne yaparlarsa ne
olacaðýný biliyorlardý. Verirken zevkle veriyorlardý; Bir þeye ihtiyaçlarý olup
da almak zorunda kaldýklarýnda büyük bir utanç ve mahcubiyet yaþýyorlar-
dý. Duygusallýklarý içinde kendilerine bir dünya kurdular. Adýna sâde, basit
ama namusuyla yaþanan umut dünyasý dediler. Hayata sâde baktýlar, onu
yorumlamakla (sýkýntýlar, þikâyetler) zaman kaybetmediler, yargýlamadýlar
da (onlar niye böyle, ben niye böyleyim Allahýmý), sadece hissettiklerini iç-
tenlikle söylediler ve öyle yaþadýlar. Ve dediler ki. Yýl 1800, yýl 1900..... Ýn-
sanlýk bu filmi hep yaþadý, hep yaþayacak.

“Hayatýmý kazanmak istemiyorum, yaþamak istiyorum,” deyip ihtirasý
terk ederek sâde hayat içinde faydalý olmaya çalýþtýlar.

Dostlarýmýz olacakken tanýyamadýðýmýz ne iyi insanlar geldi geçti ömür
kervanýndan. Yokluklar içerisinde onlar hep kendi geniþ dünyalarýnda mutlu
olmaya çalýþtýlar. Aþký þehvette deðil hislerde aradýlar, sevgiyi malda mülkte
deðil manada aradýlar, Parayý kazandýlar ama zengin olmadýlar, hayýr yolun-
da harcadýlar; güldüler ama yürekten, aðladýlar ama içten. Çalýþtýlar, baþardý-
lar. Yüzlerce yýl geçmesine raðmen bugün hâlâ onlarý övgü ile anabiliyoruz.

Onlar çok acý, ýzdýrap çekti. Þu an sizin yaþadýklarýnýzý, sizin hissettikleri-
nizi onlar da yaþayýp hissettiler. Para herþeyi yapar deyip para için herþeyi
yapmadýlar. Yüzlerce milyarý bir anda hayýr kurumuna baðýþladýklarý da ol-
du. “Yaþamýn en güzel müziði insanýn kendini dinlemesidir,” deyip yaþamý
anlamak için tatlý derin düþüncelere daldýlar.

Amerika Cumhurbaþkanlarýndan Andrew Johnson yaþamý acý ve zorluklar
içinde geçmiþ, kenar semtte oturan sýradan bir terziydi. Bir toplantýda ken-
disi hakkýnda fakirlikten geldiði için aþaðýlayýcý ve alaycý dedikodularý yanýt-
larken þunlarý söylemiþti:

“Önemli olan acý ve sýkýntýlarýn içerisinden çýkýp baþarmak.Evet kenar
semtte oturan terziydim. Ama dürüst ve iþini iyi yapan terziydim.”

Bir çok baþarýlý olmuþ insan baþarýný zekâsýna ve dehâsýna baðlanýyor. A-
ma oysa baþarýlarýn, ýsrarlý çalýþma ve dürüst düþünmenin ürünü olduðu þu
an uzmanlarca söylenmektedir. Ünlü astronomi ve matematik bilgini Lan-
grance, içinde bulunduðu yoksulluktan çok acý çekmiþ. Ama bu sýkýntýlar o-
na inat aþýlamýþ. Çok çalýþmýþ ve matematikten hem þöhret hem para kazan-
mýþ. Sonradan kazandýðý þöhret ve serveti bir dönem yaþadýðý yoksulluðuna
baðlayarak hep þöyle dermiþ, “Eðer baþtan beri zengin olsaydým þöhretli bir
matematik bilgini olamazdým. Baþtaki zenginliðim beni uyuþtururdu. Oysa
þimdi hem zenginim hem de tanýnan biri olarak insanlýða faydalýyým.”

Yenilgi ve yoksulluklar ünlü müzisyen Handel’i yýldýrmamýþ, aksine çile ve a-
cýlý yaþam onun diþlerini gýcýrdatmýþ ve enerjisini artýrmýþ. Evinin kirasýný öde-
yemez duruma geldiðinde bile yapýþtýðý müzikten ayrýlmamýþ. Geceli gündüz-
lü çalýþmasýnýn karþýlýðý, bugün tek bir bestesinin onbinlerce dolara satýlmasýdýr.

ZORLUKTA BÝR ANLAM GÝZLÝDÝR

Hülâsa, benim bu kitapta vermeye çalýþtýðým þey: hangi ülkeden, hangi
milletten, hangi dilden olursa olsun bu dünyaya iyi insanlar geldi, iyi iþler
yapmaya çabaladýlar, sanki âdeta ilâhi bir yerden mesaj almýþcasýna insanla-
rý uyarmaya çalýþtýlar; güzeli anlattýlar, engellendiler ama sabrettiler, acý ve
ýzdýraplar çektiler. Kendi insanýnýn zulmlerini yanlýþ görüp ses çýkardýlar,
karþý çýktýlar, yazýlarýnda, eserlerinde insanlýðýn selâmeti için uðraþtýlar.

Ben bir yahudiyi, düþen müslümaný kaldýrýrken gördüm; bir hýristiyanýn,
müslüman topluluklar için kendini tankýn önüne atarak parçalandýðýný gör-
düm. Bir ülke insanýnýn bir baþka ülke insanýna nasýl merhametle elini uzat-
týðýný gördüm, Ben Çanakkale Savaþý’nda, yaralý bir ingiliz askerinin cebin-
den çýkan eþi ve yavrusunun resmini görüp gözyaþlarý içerisinde o ingiliz as-
kerini kurþunlarýn altýndan çekip alarak yarasýný saran þerefli cesur mehmet-
çiði gördüm. Defalarca gittim Çanakkale anýtýna. Zavallý gençlerin birkaç
yeryüzü bozguncusunun kurbaný olduðunu gördüm, Çanakkale’de ölen ya-
bancý genç delikanlýlar için atalarýmýn “Bunlar da bizim evlâtlarýmýz, siz me-
rak etmeyin, en iyi þekilde anýtlarý muhafaza edilecektir.” dediðini gördüm.
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“Þifa verici Yüce Yaratýcý Allah’a andolsun ki, bütün kötülük ve a-
daletsizliklerden kaçýnacaðým. Hiç bir insaný istismar etmeyece-

ðim. Ýhtiyacý olana ücretsiz yardýmlarýmý esirgemeyeceðim. Eðer yemini-
mi tutmazsam hayat bana haram olsun.”

Mýsýr’ýn týp alanýnda haklý bir þöhreti vardýr. Cesetlerin mumyalanýp
çok uzun bir zaman bozulmadan saklanmasý Mýsýrlý týpçýlarýn mahareti-
dir. Bundan dolayýdýr ki Yunanlý Meþhur týpçý Hipokrat, Mýsýrlý hekim
imhotay’ý örnek almýþtýr. Ama Hipokrat’ýn da ortaya çýkýp, inkâr edile-
mez insancýl baþarýlarý, onu týbbýn haklý olarak kralý yapmýþtýr. Hatta týb-
býn baþlangýcý bile neredeyse Hipokrat’la birlikte anýlýr olmuþtur.

Hipokrat, M.Ö 460 yýlýnda bugün Yunanistan’a baðlý bize göre Ýstan-
köy, onlara göre Kos Adaso ismiyle anýlan yerde doðmuþtur. Babasý He-
raklides de bir hekimdir.

Hipokrat, hayatý boyunca bütün çalýþmalarýný gözleme dayandýrmýþtýr.
O, Týbba sanat diyen adamdýr. Sanatçý nasýl müþfik, merhametli, iyi kalp-
li ve ince ruhluysa, bir doktorun da böyle olmasý gerektiðini söylemiþtir.
Doktorlarýn babasý diye anýlan Hipokrat, mesleðine kendini adamýþ, ta-
rihte bilinen ilk týp okulunu açmýþ bir hekimdir.

O zamana kadar týp ilmi bir çok yönüyle üstün körü ve karadüzen sür-
dürülürken Hipokrat bu gidiþi durdurup, týbbý bilimselleþtirmiþtir. Ör-
neðin bir çok duygunun merkezinin, o zamana kadar bilinen yönüyle
kâlp deðil de beyin olduðunu ispat etmiþtir. Zatürre ve sara hastalýðýnýn
belirtilerini ilk tespit eden hekimdir. Kitap haline getirilmiþ bir çok çalýþ-
masý olmuþtur.

Hekimlikte sadece bilginin yeterli olmayacaðýný, bu mesleði seçmiþ o-
lan kiþide insancýllýðýn da çok gerekli olduðunu söylemiþtir. Hipokrat

“Týbbý Sanat Kabul Eden Adam”

HÝPOKRAT Nasýl Baþardý?
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Ben Çanakkale’de ölümü gördüm; barýþýn, insanlýðýn, merhametin, gözyaþ-
larýnýn ne kadar önemli olduðunu gördüm. Japonlarýn “Sizin Çanakkaleniz
var, nasýl olur da kalkýnamazsýnýz!” sözlerini hatýrladým. Acýlarýn (Nagazaki,
Hiroþima gibi), insaný baþarýya götüren gerçekte aydýnlýk yol olduðunu dün-
yanýn teknoloji efendisi Japonlardan öðrendim.

Kim olursa olsun, bir insanýn namuslu güzel hayatý beni ilgilendirir, ondan
örnek alýrým. Büyük fikir adamý Cemil Meriç, “Biz Batý’yý hiç tanýmadýk, on-
larýn derin ruh hâllerini, erdemliliðe bakýþlarýný, bir çok þeyi aþtýklarýný hiç
farkedemedik. Biz ancak Cevdet Paþa’nýn torununu Katolik rahibesi, Tevfik
Fikret’in oðlunu da Protestan papazý yaptýk. Bize Batý’yý yanlýþ tanýtan delâ-
let ordusunun üçüncü gönüllüsü Sadrazam Sait Paþa’nýn oðlu Ali Namýk ve
Baha Tevfik gibilerinin iþiydi bu. Batýnýn ruh derinliðini ve gözyaþýný almak
yerine çocuklarýmýzý metaryalist ve inançsýz yaptýlar.” diyor ve devamla þu
çarpýsý sözleri haykýrýyor:

“Bütün bunlar olurken zirvelerin hiçbirini tanýmýyorduk; Avrupa’yý Avru-
pa yapan düþünce fatihleriyle temasýmýz yasaktý. Haþet kitabevinden Ýbaret-
ti Avrupamýz, bir kartpostal Avrupasý.”

Ýþte benim yapmaya çalýþtýðým da bu: Avrupa’nýn ruh-vicdan derinliði ve
gözyaþý... Bu adamlar ne yaptýlar da, nasýl yaptýlar da bu seviyeye geldiler,
Biz ne yaptýk ta nasýl yaptýk ta bu seviyeye indik? Bunu ortaya koymak; ya-
ni Avrupa’nýn ve Batý’nýn düþünce fatihlerini tanýmaya çalýþmak.

***



olduðu bazý tavsiyeler þunlardýr: “Hastanýza karþý merhametli olmanýzý,
kendinizi onun yerine koymanýzý tavsiye edirim. Onlardan elde ettiðin
kazançlarý ve þimdiki içinde bulunduðun mutlu geçim imkanlarýný da
düþünerek bazý zamanlar karþýlýksýz hizmet de götür. Maddi sýkýntý için-
de bulunup senden yardým isteyen kiþiye seve seve yardým et. Ýnsan sev-
gisinin bulunduðu yerde sanat aþký da bulunur. Durumlarýnýn öldürücü
olduðunun  farkýnda olan bazý hastalar, hekimlerin þefkat ve güleryüzle-
rinden dolayý iyileþmiþlerdir. Durumlarý çok çok iyi olan bazý insanlar da
sýrf sevgisizlik yüzünden aniden yataða düþmüþlerdir. Hastayý iyileþtir-
mek ve  þifaya kavuþmasýný saðlamak için gözlem altýnda bulundurmak
isabetlidir. Ayrýca bir hekimin neyin uygun olduðunu belirleyebilmesi i-
çin kendisine de dikkat etmesi gerekir.” (3)

Hipokratýn dünya görüþünde kutsallýk geniþ yer tutar. Ýnsanýn, attýðý
her adýmda Tanrýya þükretmesi gerektiðini söylemiþtir. Din, ýrk ve cinsi-
yet ayrýmý yapmadan her insanýn Tanrýnýn kulu olduðunu ifade etmiþtir.
Bundan dolayýdýr ki, “Ýnsana saygý duymak ve zarar vermemek” ilkesiy-
le hareket etmiþtir. Buna ve týp yeminine uymayýp, parayý ön plana çýka-
ran meslektaþlarýna ikiyüzlülük sýfatýný yakýþtýrmýþtýr.

Ýnsanlýða saðlýkla ilgili nasihatlarýnda sözüne hep, “Ýnsanlýða hükmet-
miþ nice krallar...” diye baþlarmýþ. Ve sonra öncelikle ruh temizliðinin ge-
rekliliðini anlatýrmýþ: “Oðlunun sesi evinin içini çýnlatmamasý için ona
yüksek ahlâký ve yüksek edebi, merhamet ve þefkatle birlikte ver.” Ýnsa-
nýn, en çok hoþa gidecek þeyde en çok dikkat etmesi gerektiðini dile ge-
tiren Hipokrat þunlarý söylemiþtir: 

“Asýl olan þudur ki, insanoðlu kendisini cezbedene daha yakýndýr. Oysa
en çok cezbedici þeyde en çok zarar olabilir. Ancak, en çok hoþa giden
þeylere yaklaþýrken, o þey, eðer meþru olarak hakedilmiþse zarar deðil, ya-
rar saðlar. Ama insanlarýn en çok düþtüðü tuzak, kendine ait olmayaný
çok daha çekici bulmasýdýr” (4)

Adam öldürenlerin bile, konuþturulduðu vakit kendilerince haklý ge-
rekçeleri dile getirdiklerini söyleyen Hipokrat, bu tür bir suçun cezasýn-
dan çok, iþlenmeden önce, bir hastalýk gibi önceden teþhisin konulup, te-
davi edilmesi gerektiðini söyler. “Komþunu kendin gibi sev,” ilkesinden
yola çýkarak, toplumda yardýmlaþma ve dayanýþmanýn her þeyi kolaylaþ-
týracaðýný söyler: “Yardýmlaþma ve dayanýþmanýn olmadýðý yerde cana
kýymalar, hýrsýzlýklar, kötülükler, ruhi hastalýklar olur” demiþtir.

þöyle demiþtir: “Ýnsan sadece bedenden bir varlýk deðildir, ruhu da var-
dýr. Ruh ne kadar saðlam ve mutlu olursa beden de o oranda saðlam ve
saðlýklý olur.

Bedendeki bir çok rahatsýzlýklar ruhtaki mutsuzluktan kaynaklanýr.
Bedenin iyileþtirilmesi için önce ruhun sakinleþtirilmesi gerekir. Ýyi bir
doktor hastasýný neþelendiren ve ona yaþama mutluluðuyla yaþama ümi-
di verendir.”

Týbbýn baþtacý olan bu adam, geçmiþte yaþamýþ diðer bazý iyi insanlar
gibi yüce yaratýcýnýn varlýðýna inanmýþ, vicdanýný onun gücü ve enerjisiy-
le doldurmuþ örnek bir þahsiyettir.

Bilge bir kiþiliðe de sahip olan Hipokrat, insanlarýn iþ ve güçlerinde, ki-
þisel geliþimlerinde daha bir dikkatli olmalarý gerektiðini vurgulayarak
þunlarý söylemiþtir: “Hayat kýsa, sanat uzundur. Fýrsat hemen kaçar. Tec-
rübe aldatýcý, karar vermek zordur.”

Özellikle salgýn hastalýklar konusunda geliþtirdiði tedavi yöntemleriy-
le halkýn büyük sempatisini kazanmýþ olan doktorlarýn babasý Hipokrat,
felsefeyle de ilgilendi ama felsefenin iplerini elinden kaçýrmadý, kendisini
kontrol altýnda tutmayý baþardý.

Onun zamanýnda beyin hakkýnda açýk bilgiler yoktu. Hipokrat hem
gözleme dayalý buluþlar gerçekleþtirdi hem de beyinle ilgili yanlýþ kana-
atleri bir kenara attý. Korku, endiþe, tedirginlik, gülme aðlama, gibi duy-
gularýn beyinle ilgili olduðunu söyleyip þu açýklamalarda bulunmuþtur:
“Beyindeki bir takým hastalýklar sonucu insanlar delirebilmektedir; kor-
kabilmekte ve hayal görmektedir. Beynin saðlamlýðý ruhun mutluluðu-
na baðlýdýr. Bedeni tedavi eden her doktor, hastasýnýn ruhuna da hitap et-
mesini bilmeli.” 

Bazý ruhsal rahatsýzlýklar onun tanýmlamalarýdýr. Örneðin, melankoli,
mani, paranoya gibi ruhsal hastalýklarýn olabileceðini söyleyip bunu böy-
le adlandýrmýþtýr.(1)

Ruh ve bedenin birlikte etkileþim halinde olduðunu ifade etmiþ olan
Hipokrat, dine ve din adamlarýna önem veren þahsiyetti. Onun meþhur
Hipokrat Yemini diye anýlan Doktorlara tavsiyesi “Þifa verici Allah’a on-
dolsun ki...” (2) diye baþlar.

Hipokrat denilince akla dürüstlük , doðruluk, meslek sevgisi, inanç ve
bir de “Yemin” gelmektedir. Hipokrat’ýn, meslektaþlarýna söylemiþ
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anlaþma ve yeminle beni hocalýða seçen öðrencilerime mesleðimi öðrete-
ceðim. Aklýmýn erdiði kadar bu sanatýn kaidelerini sözlü ve hasta baþýn-
da derslerle öðreteceðim, onlara çok iyi pratik vereceðim. 

Gücümün yettiði, aklýmýn erdiði kadar tedavi ve perhizlerini onlarýn
menfaatlerine uygun olarak idare edeceðim. Bütün fedakarlýklarda bulu-
nup, bütün fenalýk ve adaletsizliklerden kaçýnacaðým. Ne isteyenlere (ö-
tenazi) ne de kendiliðimden kimseye zehir vermeyeceðim gibi, kadýnlara
da çocuk düþürmek için vasýtalar temin etmeyeceðim. 

Girdiðim her eve ancak o evdeki hastalarýn faydasýný temin için girece-
ðim. Fenâ ve ahlâk bozan hareketlerde bulunmayacaðým. Kadýn veya er-
kek, hür veya esir, hastalarý hiç bir þekilde istismar etmeyeceðim. Gerek
sanatýmýn icrasý, gerek sanat icrasý dýþýnda, görüp iþittiklerimden açýklan-
masýna lüzum olmayanlarý sýr olarak saklamayý ödev bilip, edeb ve haya-
yý muhafâza edeceðim. 

Eðer bu yemini ve taahhüdü bozmadan yerine getirirsem, hayattan ve
sanatýmdan alacaðým zevk ve insanlar arasýnda göreceðim saygý ve riayet
bana helal olsun! Eðer bu yemini tutmazsam ve yalan yere yemin etmiþ-
sem, hayat ve sanattan alacaðým zevk bana haram olsun! 

Ýnsanlar arasýnda þeref ve itibara eriþmeyeyim.” (5)

1) Ý.Ü. Týp Fak. Yayýnlarý. Hipokrat Çapa Küt.
2) Ý.Ü. Týp Fak. Yayýnlarý. Hipokrat. Çapa. Küt
3) Týbbýn babasý Radyo Kültür (1961)
4) Türk ve Dünya Meþhurlarý. Ayda bir 1973.07
5) Hipokrat Yemini. Hipokrat. Ý.Ü.Yay. Ý.Ü.Dökümantasyon merkezi.
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Hipokrat, bedenin dýþýnda psikiyatri diye bir týp kategorisinin ruha ba-
kabileceðini ilk ortaya atanlardandýr. Onun, önce sözel olarak insan dav-
ranýþlarýný inceleme konusu bugün psikoloji olarak bilinmektedir. Daha
sonra, “Ýhtiraslardan doðabilecek, düþünce deriliðindeki saplantýlar,” di-
ye paranoya, þizofren, melankolik hastalýklarýný târif etmiþ olan Hipok-
rat, bu hastalýklarýn da çeþitli tedirginlik ve korkulara sebep olduðunu
vurgulamýþtýr. O halde Hipokratýn incelemesine göre bütün korkularýn
altýnda yatan sebep, insanoðlunun kendi eliyle yarattýðý hýrslarýdýr.

“Hayat kýsa, sanat uzundur. Fýrsat hemen kaçar. Tecrübe aldatýcý, ka-
rar vermek zordur.” diyen Hipokrat aslýnda insanlarý düþünceye dâvet et-
miþtir, ama maddi hýrs ve ihtiraslardan kurtulmuþ düþünceye...

Bir hastalýða karþý en iyi tedavi yöntemini kýsa ve öz olarak þöyle açýk-
lamýþtýr: “O hastalýða yakalanmamanýn yollarýný öðrenmektir.” Dünyada
en büyük hastalýðýn, “Trigoto ego Obligo” hastalýðý olduðunu vurgula-
mýþ olan Hipokrat, belki yine bir ruhsal rahatsýzlýðý açýklamak istemiþ-
tir.” Sana yardým ediyorum, o halde bana borçlusun.” yaklaþýmýný hasta-
lýk olarak nitelemiþ olan bu bilge týpçý, “Senden yardým isteyeni  asla ge-
ri çevirme, ona elinden geldiði kadar karþýlýksýz her türlü yardýmý yap.”
diyerek çevresine sözlü terapide bulunmuþtur. “Primum nil nocere!”
“Önce zarar verme!” demiþ olan  týbbýn babasý Hipokrat, sadece hekim-
lere deðil, tüm insanlara seslenmiþtir.

Hipokrat Yemini, aslýnda sadece týpçýlar için bir sesleniþ deðil, tüm
meslekler için  iþ ahlâkýný gerektiren ferman gibi yemindir. Âdeta emir
gibi algýlanmasý gereken bu yeminin altýnda baþarý da gizlidir. Bunu uy-
gulayacak olan meslek sahibi çevresinde itibar  edilen insan olur ve iþ pat-
lamasý yaþar.

Hipokrat Yemini ahlâkýn, merhametin, yardýmýn, þefkatin ince ince al-
týný çizmiþtir. Hipokrat Yemini þöyle der:

“Þifa verici Allah’a andolsun ki, elimden geldiði ve aklýmýn erdiði ka-
dar bu yeminimi bütünüyle yerine getireceðim. Týp hocamý anam, ba-
bam kadar aziz tutacaðým. Elimde avucumdakini onunla paylaþacaðým.
Eðer bir ihtiyacý olursa yardýma koþacaðým. Oðullarýma kendi kardeþle-
rim gözüyle bakacaðým. Eðer isterlerse bu sanatý ücretsiz ve kendilerin-
den hiçbir karþýlýk beklemeden öðreteceðim. Öncelikle kendi oðullarýma
, sonra hocamýn çocuklarýna, nihâyet týp kanunlarý uyarýnca yazýlý
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Gazali ve kardeþi Ahmet, Ýyi kalpli zavallý babalarýný küçük yaþta kaybet-
miþlerdi. Ýyi kâlpli zavallý babalarý öleceðini anladýðýnda iki evlâdýný ve
biriktirdiði az bir dünyalýðý bir müslümana emanet ederek, “Ne olur, ço-
cuklarýmýn kötüye bulaþmayýp ilim tahsil etmelerinde onlara göz kulak
ol, unu yapar mýsýn?..” demiþti. Emâneti yüklenen bu müslüman, ger-
çekten gücü yettiði kadar çýrpýndý, sözünü tuttu. Ama artýk onun da da-
yanacak gücü kalmamýþtý; o da çok  yoksul bir insandý. Kendisine, çocuk-
lar adýna verilen dünyalýk çoktan bitmiþ, adam kendini zor geçindirir du-
rama düþmüþtü. Bu durumda çocuklarýn ücretsiz bir medreseye girmele-
rini istedi. Çocuklar, yiyecek ekmekleri , kalacak yerleri olmadýðý için
medreseye girmiþlerdi. Ýmam Gazâlî, bu hallerini daha sonralarý þöyle a-
çýklamýþtýr: “Medreseye giriþimiz sýrf Allah rýzasý için olmadýðý, kalacak
yer ve yemek için olduðu halde Cenab-ý Allah kerem ile bize rahmet ve
merhamet ihsân etti.”

Ýmam Gazâlî’nin medresede eðitim gördüðü dönem Büyük Selçuklu
dönemidir; hükümdar, Alp Arslan; vezir ise ünlü “Siyasetnâme” yi yazan
adaletli Nizamü’l-Mülk’tür. Nizamül-Mülk, ülkenin her tarafýný ilim yu-
valarýyla, medreselerle donatýp yoksul çocuklarýn burada ücretsiz barýn-
malarýný ve eðitim görmelerini saðlamýþtýr.

Gazâlî’nin ilk istifâde ettiði âlim Radegani’dir. Ýkincisi ise Tûs’tan ay-
rýlýp, gittiði ilim merkezi Curcane’de karþýlaþtýðý Ýmam Ýsmailî’dir.

Ýmam Muhammed Gazali, ilim için bir þehirden bir þehire yolculuk ya-
parken bir olay yaþamýþtýr. Kendisinin de arasýnda bulunduðu kervan ha-
ramiler tarafýndan baskýna uðramýþtýr. Daha o zaman genç yaþta olan
Gazâlî’nin tüm ders notlarý haramilerin yanýnda gittiðinde, o da koþtura-
rak onlardan notlarýný  istemiþ. Haramiler de dönüp, “Ölmek istemiyor-
san geri dön” diye tehditler savurmuþ. Fakat o kulak asmayýp reisleriyle
konuþmak istediðini söylemiþ. Reis bu delikanlýyý merak etmiþ. Bundan
sonrasýný Ýmam Gazâlî’den dinleyelim:

“Reis bana ne istediðimi sordu. Ben de “Allah aþkýna çok rica ediyorum,
eþyalarýmýn arasýnda ders notlarým ve kitaplarým var. Onlar sizin hiçbir i-
þinize yaramaz. Söyleyin de onlarý bana versinler” dedim. O da bana sor-
du. “O istediklerinin bu kadar önemli olan tarafý nedir?” Bende dedim ki:
“Onlar bazý kitap ve defterlerdir ki onlardaki ilmi elde etmek için yur-
dumdan ayrýlýp Cürcan’a gittim. Nice emekler verip nice göz nuru dök-
tüm, nice dirsekler çürüttüm.” Bu cevabýn karþýsýnda reis kahkaha ile
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“Ýlminle ve soyunla baþkalarýna üstünlük taslama. “Benim ilmim
yüksek, niye bana inanmýyorsun?” gibi sözler ahmaklara yakýþýr.

Bu sözler, nefsini hatasýz sanan cahillere ait olmalýdýr.”

“Ýnsan, birinde kötü bir hâl görüp de ondan uzaklaþýrsa, o kötüden i-
yilik dersi almýþ olur. Terbiyesiz sayesinde terbiyelenmiþ olur. Ýnsan, ders
alacak bir yapýda ve düþüncede olursa, bazen terbiyesizlikler de ona eði-
ticilik yapmýþ olur.”

“Aslým nedir? Nasýl Yaratýldým? Nereye ve ne yapmaya geldim? Nere-
ye gideceðim? Ýyiliðime neler, kimler, nasýl yardým eder? Kötülüðüm ne-
dendir? Neye sebep olur? Ýçimde þeytanlýk, hayvanlýk, yýrtýcýlýk mý var,
yoksa melek hasletleri mi? Bunlardan hangisine hizmet ediyorum?”

ÝMAM GAZÂLÎ, dünyanýn sayýlý bilgelerinden, âlimlerinden ve er-
demli insanlarýndan biridir. Onun nefsiyle yaptýðý mücadele, onu en yük-
sek yerlere getirmiþtir. Ýnsanýn ancak ve ancak kendini terbiye etmesiyle
yükselebileceðine inanmýþtýr.

Ýmam Muhammed Gazâlî, 1058 yýlýnda Ýran’ýn Horasan þehrine baðlý
Tûs kasabasýnýn Gazale köyünde doðmuþtur. Ailesi fakirdi ama mânevi
yönden zengindi. Babasý Muhammed ilim görmek istemiþ ama yoksullu-
ðundan bunu yapamamýþtý. Yün eðirerek geçimini saðlýyordu. Çocukla-
rýný okutmayý çok istiyordu. Fakat ömrü yetmemiþti. Muhammed

“Ýç terbiyesine önem vermiþ olan”

GAZÂLÎ Nasýl Baþardý?

“Ey benim Rabbim, Malikim! Emrin baþým gö-
züm üzere olsun.” (Ýmam GGazâlî)

Kendi kendime 3 þey için yemin verdim:
1) Padiþahlarýn huzuruna gitmeyeceðim,
2) Padiþahlarýn bana vermek isteyecekleri hedi-

yeleri kabul etmeyeceðim,
3) Hiç kimse ile münakaþa etmeyeceðim.
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nimeti... 1095’in kasýmýnda 37 yaþýndayken Baðdat’ý terketti. Çok tu-
haftýr, Konfüçyüs de makamýný, çevresindeki þöhretini, rahatlýðýný geride
býrakýp týpký Ýmam Gazâlî gibi yollara düþmüþtü.

Gazâlî, Baðdat’ý terkedip Þam’a geldiðinde parlak elbiselerini çýkarýp,
yoksul kýyafetler giymiþti.

Ýlginçtir, çünkü Budha’da kendisini ve insanlýðý irþad edip, doðruluðu,
hakikati, adaleti, yüce yaratýcýnýn tekliðini ve birliðini anlatmak istedi-
ðinde yollara düþmüþ, az yemiþ, az uyumuþ, üzerindeki yeni, parlak elbi-
seleri çýkartarak, sýradan, bayaðý sarý elbise giymiþti.

Ýmam Gazâlî, kendisini yetiþtirirken Cüneydi Baðdadi’nin, Bayezid-i
Bestami’nin, El-Mekki’nin ve Ýmam Þibli’nin eserlerini okumuþtur. Ý-
mam, Gazali, bir þeylerin baþarýlabilmesi için kiþinin önce kendisinden
baþlamasý gerektiðini vurgulamýþtý. Kendisini baþarý ve huzura götürecek
olan yolda karar vermekte zorlandýðýný, bir adým atýp sonra geri çektiði-
ni ifade etmiþtir. Bu temiz yürekli zat, ruhunda yaþadýðý deðiþim ve geli-
þim sürecini þöyle anlatmýþtýr:

“Ahiret ve dünya saadeti için tek yolun merhamete, terbiyeye, iyiliðe,
takvaya sarýlmak olduðunu iyice anlamýþtým. Bunun temelinde de nefsin
kontrolünü elimde tutarak gurur evi, kibir evi olan dünyaya kontrolsuz
bir baðlýlýktan, anlamsýz bir ihtirastan uzaklaþýp, ebedilik evi olan ahirete
yönelip baðlanmak ve bütün gayretimle Allah’a yönelmekte gördüm. Bu
düþünceler içinde bir gün Baðdat’ý terketmeye kara veriyor, ertesi gün
vazgeçiyordum. Bir adým atýyor, sonra geri çekiliyordum. Dünya arzularý
zincirleriyle beni makam ve mevkiye baðlýyordu. Þuna inancým tamdýr ki
bu bir omuz yüküydü, mutsuzluða gidin bir yoldu. Ýnsanýn hoþuna giden,
nefsini çeken bir çok þeyin sonu aslýnda, huzursuzlukla, mutsuzlukla bite-
cek bir durumdur. Ömrümden çok az bir zaman kalmýþtý. Þimdiye kadar
elde ettiðim yalan ve riyadýr. Bunun için içimdeki çoþku ve terk arzusu
þiddetleniyordu. Sonra þeytan geliyor þöyle vesvese veriyordu: “Bu, geçici
bir hâldir. Bu duygusallýða uymaktan kendini sakýn. Çünkü duygular ça-
buk gelir geçer. Onlara uyar ve bu mevkiyi terkedersen, bu duygular ge-
çince oraya dönüþ pek zor olur.” Bu halim 6 ay devam etti. Bir karara va-
ramadým. Son ayda irâdem elimden gitti. Bana kaçýnamadýðým bir hâl
peydah oldu. Hak taala dilimi baðladý. Ders veremez hale geldim. Talebe-
lerim geliyor, onlarýn hatýrý için bir þeyler söylemek istiyor ama beceremi-
yordum. Dilimdeki bu tutukluk kalbimde bir hüzün ve keder doðurdu.
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güldü ve bana þöyle dedi: “Sen nasýl olur da ilim tahsil ettiðini iddia ede-
bilirsin? Baksana defterlerin, notlarýn elinden alýnýnca ilimsiz, irfansýz ka-
lýyorsun?” Sonra adamlarýna eþyalarýmý bana vermeleri için emir verdi.
Haraminin söylediði sözü çok düþündüm. Adam haklýydý. Cenab-ý  Zül-
celal onu, beni irþad etmesi için konuþturmuþtu. Tûs’a döndüðümde üç
yýl büyük bir çalýþmaya giriþtim. Defterlerimdeki notlarý hafýzâma nak-
þettim. Onlarý öylesine öðrendim ki artýk defterlerim, notlarým hep alýn-
sa bile ilimsiz kalmayacaktým. Harami bana iyi bir ders vermiþti.” (Vasi-
yetnâme Ý.Gazali) (1)

Ýmam Gazâlî, devrin en meþhur alimi imamül Harameyn Cüveyni’den
de ders almýþtýr. Ýmam Cüveyni, Medine ve Mekke’de dersler vermiþ, i-
mamlýk yapmýþ, ünü ve þöhreti tüm islam âlemine yayýlmýþ, en son da
Nizamül-Mülk’ün kurduðu meþhur Nizamiye Medresesinin baþýna geti-
rilmiþ bir zattý. Ýmam Gazâlî’yi çok sevmiþti. Hatta onu överek þöyle de-
miþtir: “Gazâlî, boðucu deniz, yýrtýcý aslan, yakýcý ateþtir.” Gazâlî, sevgi-
li hocasý vefât edinceye kadar onun yanýnda kalmýþ, ona büyük hürmet
göstermiþtir.

Gazâlî, hocasý Ýmamül Haremeyn’in ölümünden sonra Nizamül-
Mülk’ün yanýna gitti. Bu arada yaþý 30’a gelmiþti. Nizamül-Mülk, Gazâ-
lî’yi çok iyi karþýlayarak ona hürmette kusur etmedi ve ilmî tartýþmalara
soktu. Ýyi niyetli, içten ve samimi ilmiyle herkese gâlip gelmiþti. Gazâlî,
Nizamiye medresesinde 4 yýl görev yapmýþtý. Ünü her yere yayýlmýþ, dev-
letin en üst kademelerinde çalýþmýþtý. Bu arada kardeþi Ahmet Gazâlî,
hâl ve gidiþatýný beðenmediði aðabeyine bir ilim meclisinde þu çarpýcý
sözleri söylemiþtir:

“Baþkalarýný doðru yola çaðýrýyor, ama kendin doðru yola gelmiyorsun;
baþkalarýna vaaz dinletiyorsun, ama kendi nefsine nasihat vermiyorsun;
ey yumuþamayan katý taþ! Sen daha ne zamana kadar demiri bileyecek-
sin de kendin keskin olmayacaksýn.” (Vasiyetnâme Ý.Gazâlî ) (2)

Ýmam Gazâlî, bu sözler karþýsýnda çarpýldý, irkildi. O yüce insan, o yü-
ce kâlp hiç sesini çýkarmadý; o günden sonra ruhunda sarsýntýlar yaþadý ve
mevkiyi, þöhreti, malý, mülkü yeniden sorgulamaya baþladý. Bütün bun-
lar birden gözünde küçülmeye baþlamýþtý. Ruhunda bir hüzün, bir çocuk-
su burukluk yaþadý. Artýk konuþamýyordu bile, ders veremiyor, vaaza çý-
kamýyordu. Karar verdi: Baðdat’ý terk edecekti. Öyle de yapmýþtý; herþe-
yini; þöhretini, makamýný, kendisine gösterilen saygý ve hürmeti, bol
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bir çaðdýr. Esasýnda ben eðitim günlerimde nasýl üzleti düþünmediysem,
üzlet günlerimde de eðitime tekrar dönmeyi düþünmemiþtim. Allah
kalpleri ve halleri deðiþtirendir. Þunu dua ettim. “Allahým halimi biliyor-
sun. Önce beni ýslah eyle, sonra da benim vâsýtýmla baþkalarýný ýslah ey-
le. Bana hakký hak olarak göster ve ona sýrýlmama yardým et; bâtýlý da
bâtýl olarak göster ve ondan uzaklaþmama yardým et.”

Büyük bir Türk devleti olan Selçuklu Devleti’ne çok faydalarý dokunan
Ýmam Gazâlî’nin en son eseri El-Mustafa’dýr. Ýmam Gazâlî yaradanla o-
lan gönül baðýný, kiþiye en büyük moral ve enerji olduðunu vurgulaya-
rak þunlarý söylemiþtir:

“Yaratanla sohbet yaratýlanla olduðu gibi olur mu? O konuþma, de-
vamlý görünmez ama varlýðýndan bilim adamlarýnca da þüphe duyulma-
yan manevi elektrikle yapýlýr. O muhaberenin kordonlarý gönül kanalýna
döþenmiþtir. Bu mühim gönül sohbetinin tadýný alan insanýn, insanlarýn
en bahtiyarlarýndan olacaðý þüphe edilmez bir gerçektir.”

Bilgiye ve baþarýya ulaþmada tavsiyelerde bulunmuþtur Ýmam Gazali:
“Her yerde sakin oturmalý, kaynaþma ve gereksiz hareketlerde bulunul-
mamalýdýr; aðýr baþlý olunmalýdýr. Kibir ve büyüklenmekten kaçýnýlmalý-
dýr; ilim ortamlarýnda bilgili ve iyi insanlara karþý mütevazi ve saygýlý o-
lunmalýdýr; sonunda piþmanlýk olan  hareketler bilinmeli, kaçýnýlmalýdýr;
kaba ve çirkin konuþtu diye kimseye kötü muamele edilmemelidir; Bizi
anlamayanlara darýnýlmamalýdýr.”

“Herþeyin; her gördüðünüz hareketin, nesnenin, davranýþýn, karakte-
rin, kötülüðün, iyiliðin, hepsinin, herþeyin bir ilmi vardýr. Çoðu  kez, bu
ilimlerden uzak olduðumuz için bazý durumlarý anlayamayýz ve eziyet çe-
keriz. Öðrenci olan Hz. Musa, “Allahýn emri ile Hýzýr (a.s)’la karþýlaþtýk-
larýnda, Hýzýr bindikleri gemiyi delmiþtir. Buna itiraz eden Hz. Musa “Ý-
çindekileri suda boðmak için mi gemiyi deldin? Çok fena bir þey yaptýn”
demiþti. (Kehf süresi  5.ayet) Hz. Musa’nýn, Hýzýr’ý haksýz görmesi o an-
da onun ilminden habersiz ve bilgisiz olmasýndan kaynaklanýyordu.” di-
yen Gazâlî, anlaþýlmaz gibi görünen bir problemin altýnda cehaletin yat-
týðýný ifâde etmiþtir.

Dostluða çok önem vermiþ olan Ýman Gazâlî þöyle demiþtir: “Oðlum!
Bir insanla dost olmak istersen þu hususlarý iyi gözet: Yaptýðýn iyilik kar-
þýsýnda seni taktir edebilsin. Onunla dost kaldýðýn müddetçe, ne zaman
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Bunun tesiriyle yemekten içmekten kesildim. Hazým takatim kalmadý.
Doktorlar, tedavisinde aciz kaldýlar ve þöyle dediler: “Bu, kalpte meydana
gelen bir hastalýktýr. Oradan da mizaca sirayet etmiþtir. Kalbe giren bu
hüzün gitmedikçe tedavisi imkânsýzdýr.” Hiç birþey yapamayacaðýmý an-
layýp güç ve takatimi yitirince çaresiz bir kimsenin sýðýnýþý ile Allah-ü Te-
alaya sýðýndým. Ona sýðýnaný kabul eden Allah, duamý kabul etti. Mevki,
þöhret, varlýk, çoluk - çoluktan ayrýlmayý kalbime kolaylaþtýrdý. Nihâyet
Baðdat’tan ayrýlmaya karar verdim. Ýhtiyacým dýþýndaki mal ve paralarý-
mý daðýttým. Þam’a gittim.”

Ýmam Gazâlî, Þam’a geldiðinde ilk iþi benliðini terbiye etmek olmuþ-
tur. Týpký Budha’nýn, Hindistan’da Vindiya tepelerinde Dekkan yaylasý-
nýn geniþ çayýrlýklarýna çýkýp, akýl ve hikmete ulaþmak için 6 yýl boyunca
inzivaya çekilmesi gibi, Ýmam Gazâlî de Þam’daki bir yükseklikte yýllar-
ca tefekküre daldý.

Ýncelediðim tüm akýl sahibi ve baþarýlý insanlarýn hayatlarýnda hep de-
rin düþünceyi ve kendi benliðini terbiye etme mücadelesi gördüm. Öy-
leyse baþarýlý olmanýn tek yolu, önce derin düþünce (tefekkür, inziva) süz-
gecinden  geçerek, insanýn kendi benliðini tanýmasý ve onu kontrol altý-
na almasýdýr. Ýnsan, bir müddet sonra inanýlamayacak derecede olumlu
durumlarla karþýlaþtýðýný görecektir. Yeter ki, sahip olduðu inancý her
neyse, ona saygýsý olsun, onun gereklerini yerince getirsin, ahlâki ilkeleri
terketmeyip biraz sabýrlý olsun...

Budha 6 yýl inzivada kalmýþken, mübarek insan Ýmam Gazâlî tam 11
yýl inzivada kalmýþtýr. Ýnzivadan sonra memleketi Tûs’a dönen Ýman Ga-
zâlî, “Her yüzyýlda bir yeryüzüne, insanlarý doðruya, hakikâte, merhame-
te, adalete çaðýrmak için bir öncü, bir alim gelir” hadisini hatýrlayarak in-
sanlarýn arasýna girip, sorumluluðunu yerine getirip, insanlýða hizmet e-
derek bu öncülerden biri gibi faydalý olmak istemiþtir. Haçlý saldýrýlarýnýn
olduðu, müslümanlarýn birbirine zarar vermeye baþladýðý bir ortamda
Gazâlî azletin anlamsýzlýðýný hissetti. Bu arada hayat gözlerini yuman bü-
yük ve erdemli devlet adamý vezir Nizam-ül Mülk’ün yerine gelen  oðlu
Fahr-ül Mülk, Ýmam Gazâlî’ye ýsrarla, gelip devlete hizmet etmesini rica
etmiþtir. Ýmam Gazâlî, kendi iç benliðinde o anki yaþadýðý duygularýný
þöyle ifade etmiþtir: “Toplumun birþeylere ihtiyacý varsa ve bu ihtiyacýn
giderilme imkaný sizde bulunuyorsa bir köþeye çekilip düþünceye dalma-
nýn ne anlamý olabilir ki? Çað, batýlýn, adaletsizliðin ve bencilliðin arttýðý
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düþtüðünde de “Bunlardan fayda görmedim” diye sýzlanma. Ne seni ne de
kendi kabahatlerini anlayamayan insanlar sýrrýna vâkýf olduklarýnda, senin
aleyhinde konuþmaktan ve sana düþmanlýk yapmaktan geri durmazlar.

Ýnsanlara iyilik yaparken teþekkür beklemek amacýyla yapma, sýrf Al-
lahýn rýzasý için yap. Ýyiliklerinin mükâfatýný yalnýzca Cenab-ý Allah’tan
bekle. Þâyet iyilik yaptýklarýnýn kötülüklerine maruz kalýrsan Allah’a ha-
vale et. Kimseye þikâyette bulunma. Onlara lânet de etme.”

“Ey Ýnsan! Peygamberimiz << Ýþlerin hayýrlýsý ortasýdýr. Sen de ortayý
seç. >> buyurmamýþ  mý? Yürürken ya da bir toplulukta otururken sýk
sýk saðýna soluna bakma. Kimseye lüzûmundan fazla iltifat etme, taný-
madýðýn bir topluluða sokulma. Oturduðun mecliste adaba aykýrý hare-
ket etme. Hiç bir yerde kendinden býktýracak kadar çok kalma. Bazý ri-
yakârlarýn tesbihleriyle oynadýklarý gibi sakalýnla oynayýp durma. Ziynet
eþyalarýný ona buna gösterme küçüklüðüne düþme. Daima tevazu içinde
ol. Baþkalarýnýn yanýnda burnunu, kulaðýný karýþtýrýp, yere tükürüp, bal-
gam atýp kimsenin midesini bulandýrma.”

“Kazancýný ve servetini býrak dostlarýna, ailene bile söyleme”diyen Ga-
zâlî þöyle devam etmiþtir, “Çünkü bunlar malýný az bulurlarsa gözlerinde
küçük görünürsün. Çok görürlerse bu defa düþmanlýk hissi beslerler.

“Dünyanýn saadeti dörttür” diyen Ýmam Gazâlî, Aile Saadeti, Evlat Sa-
adeti, Arkadaþ Saadeti, Kazanç Saadeti diye sýralamýþtýr. Bunlarý açýkla-
masýnýn sebebi, çoðu insan bu imkânlarýnýn farkýnda olmadan kederli ve
mutsuz yaþar. Oysa, erkek veya kadýn, kafasýna uyan bir eþ bulmuþsa bu-
nun kýymetini bilmelidir; evlât ana ve babaya asi olmayýp saygýlýysa bu-
nun kýymeti bilinmelidir; hâlden anlayan bir arkadaþa veya komþuya sa-
hip olunmuþsa bunun kýymeti bilinmelidir; gurbetlere gitmeyip, kendi
doðup büyüdüðün yerde geçimini rahatça saðlayabiliyorsan, bunun kýy-
meti bilinmelidir.

“Kiþi hakikatin ne olduðunu merak ediyorsa þu sorularý kendisine so-
rup, cevap aramalýdýr,” diyen Ýmam Gazâlî bu sorularý þöyle sýralamýþtýr:
“Aslým nedir? Nasýl yaratýldým? Ýyiliðime neler, kimler nasýl yardým eder?
Kötülüðüm nedendir? Neye sebep olur? Ýçimde þeytanlýk, hayvanlýk ve-
ya yýrtýcýlýk mý var, yoksa melek hasletleri mi? Bunlardan hangisine hiz-
met ediyorum?”

“ Allah’ý bulmak” ilk bakýþta çok soyut bir yaklaþým olarak algýlanýr.
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bir araya gelseniz, güzel ahlâký ile seni sevindirsin. Baþýn dara girdiði za-
manlarda da sana yardýmcý olabilsin. Oðlum! Dostun, söylediðin sözlerin
samimi olduðuna inanmalý. Çalýþtýðýn iþte durumunu kolaylaþtýracak bir
meselede yanýnda olmalý. Bir fikir hakkýnda baþkalarý ve onunla müna-
kaþa edersen o seni tercih etmeli.. Peygamberimiz bir duasýnda Cenab-ý
Allaha þöyle yalvarýr:

“Ey Allahým! Gözü ile bana bakýp, kalbiyle beni horlayan dostumdan
sana sýðýnýrým. Benim bir iyiliðimi görse üstünü örter, bir kötülüðümü
duysa ifþa eder. Kötü hallerimi herkese duyurmak  isteyen dostumdan sa-
na sýðýnýrým” þu halde Allah ile problemi olanýn kendiyle problemi var
demektir, Allah’la dost olmayanla sen nasýl dost olabilirsin?”

Ýmam Gazâlî’nin en ünlü eseri Ýhya-u Ulumuddin’ dir. Bu eser Avru-
pa’nýn bile ilham aldýðý bir eserdir. Ýçinde sayýsýz akýl yollarý, akýl öyküle-
ri ve sorunlarýn çözüm yollarý var ki, insanda gerçekten yýldýrým etkisi ya-
ratýr. Ýmam Gazâlî’nin bir konudaki tesbiti bana Erzurumlu Ýbrahim
Hakký Hazretleri’nin þu güzel lafýný hatýrlatmýþtýr. “ Harabat ehline Hor
Bakma Þakir, Defineye Malik Viraneler Var.” Ýmam Gazâlî de bu konu-
ya yakýn olarak þunlarý söylemiþtir: “Ýþ kýyafette deðil hakikattedir. Zen-
ginliðe de aldanmamak lâzým. Zenginliði ölçü alýp dostluk kuran nice in-
sanlar büyük piþmanlýklar duymuþlardýr. Dostu zengin olup, onun yedi-
ðini yiyemeyen, gördüðünü göremeyen nice insan isyân etmiþtir. Þâyet
bu çeþit insanlar kendi arzularý ile seninle dostluk kurarlarsa, onlara düþ-
manlýk etmeyesin. Düþmanlýðýn neticesi takatinin yetmeyeceði belalar-
dýr. Bu düþmanlýkla kendini bir sürü maddi ve manevi cezalara çarptýr-
mýþ olursun. Þâyet insaflý düþünüp de nefsini aðýr bir sorguya çekersen i-
yi ile kötüyü ayýrt edebilirsin. Kendi benliðini, nefsini böylesine aðýr bir
sorgulamadan geçiremeyenler baþkalarýnda görmeye alýþtýklarý kusur ve
hatalarý kendilerinde asla görmezler. O bahtiyar insan ki baþkasýndan ev-
vel kendindeki hatalarý görüp düzeltir. Bu anlayýþa gelmemiþ insanlardan
ana baba ve sevdiklerine hürmet etmeleri nasýl beklenir? Hakikat böyley-
ken artýk kim yalancý ve dolandýrýcýlardan vefa bekleyebilir?

Hiç bir insaný hor görmemeliyiz, kimseye hakir bakmamalýyýz. Alaycý bir
tavýr takýnmamalýyýz. Çünkü, yanlýþ algýladýðýmýz bir insanýn hakiki cephe-
si bize meçhuldur. Üstelik, bazý halleri bizimkinden üstünde olabilir.”

Sosyal yaþamda olmasý gerekenlere de deðinmiþ olan Gazâlî þunlarý söy-
ler: “Seni anlamayacak insanlara sýrrýný açmamalýsýn. Böyle bir hataya
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tesir altýnda olduðunun ince ince düþün. Þâyet þehvete baðlý isen, hare-
ketlerin ýrza saldýrma, ýrz noksanlýðý ve hýrs þeklinde olacaktýr; kendini ýs-
lah edersen iffet ve kanaat meydana gelir. Gazaba tabi isen, þehvetin ve
gazabýn artmýþ olarak türlü kötülük ve desiselerin içine yuvarlanýrsýn; þâ-
yet kendini düzeltirsen, gönül alýcýlýk, sabýr, tevazu ve sükûnet baþlar; fe-
na huylara bulanmýþsan içinde akan þehvet ve gazap çoþarak seni hilele-
re sürükler; kendini düzeltirsen ilim, hikmet ve iyi huylarýn ortaya çýkar.
O halde insan ne için yaratýlmýþtýr? Yiyip içmek için olsaydý, hayvanlarý
geçebilir miydi? Vurmak, kýrmak için yaratýlmýþ desek, hangi yýrtýcý hay-
van ondan aþaðý kalýr? Sahip olduðu akýl ve anlayýþ þunu gösteriyor ki, in-
san; aklýný olgunlaþtýrarak bu aleme ibret gözüyle bakmasý ve hakka u-
laþmasý için yaratýlmýþtýr. Ýnsanýn, bu âlemde çok dikkat etmesi gereken
vazifeleri vardýr.” (Tercüme, þark-ý islam mektuplarý) (3)

Ýmam Gazâlî’nin hadis, ahlâk, fýkýh ve felsefeye dair onlarca eseri var-
dýr; bu eserleriyle sadece islâm dünyasýna deðil, dünyanýn bir çok toplu-
luklarýna hizmetleri dokunmuþtur. 1096 ve 1106 yýllarý arasýnda inziva-
ya çekildiði sýralar yazmýþ olduðu Kitab-ý Ýhya-ý Ulûmuddin adlý eseri,
halkýn daha iyi anlayabilmesi için özet þeklinde Kimyayý Saadet adýyla a-
nýlmýþtýr. Kimyayý Saadet, onun yaþam sürecindeki manevi mücadelesi-
nin ortaya çýkarmýþ olduðu idrak, hakikât ve gerçek ahlâkýn bir ürünü-
dür. Hayata bakýþ açýsý ve hayatý kavrama açýsýndan tüm insanlýða mesaj
vermeye çalýþmýþtýr.

Kimyayý Saadette Hasan - ý Basri’den  alýntý yapmýþ olan Gazâlî, kana-
at, uzlet, þehvet, kýskançlýk ve sabýrla ilgili þunlarý yazmýþtýr:  “Hasan-ý
Basri diyor ki: “Tevratta þöyle yazýlýdýr, kanaat eden bir kimse hiç birþe-
ye muhtaç olmadý; Uzleti seçince selâmeti buldu; þehvetini ayak altýna
almýþsa kurtuldu; kýskançlýk duygusunu yenmiþse insanlýðý meydana çýk-
tý ve eðer birkaç gün sabretmiþse ölümsüz mutluluða eriþti.”

Gazâlî “Sükûnette fayda vardýr” diyerek þöyle bir kýssa anlatmýþtýr: “Bi-
ri bir rahibe, ‘Yalnýzlýkta ne büyük bir sabýr gösteriyorsun!’ dedi. Rahip de,
‘Ben yalnýz deðilim. Tanrýyla arkadaþlýk ediyorum, O’na sýrrýmý söylemek
istediðim zaman ibadet ediyorum. O’nun bana sýr söylemesini arzu edin-
cede Mukaddes kitabý okuyorum’ dedi.” (Tercüme, Uzlet Üzerine) (4)

Toplumsal bir gerçekle ilgili çarpýcý tesbitlerde bulunmuþ olan Ýmam
Gazâlî þunlarý anlatmýþtýr: “Ýbni Sîrîn bir adama ‘Nasýlsýn?’ diye sorunca,
o da ‘Beþyüz dirhem borcu bulunan çoluk çocuk sahibi, üstelik fakir bir
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Oysa bu bir ruh ve anlayýþ olayýdýr. Allah’ý arayýp bulmak nedir? Allah’ý
arayýp bulmak nasýl olur?

“Allah’ý arayýp bulmak nedir?”’e cevap þudur: Ýlahi bir kývýlcýmýn etki-
siyle içinizde bir çoþku, inançsal bir mutluluk hissetmiþseniz, bunun ar-
kasý gelir; düþseniz de, geri kalýyor gibi görünseniz de bu kývýlcým size
hep Allah’ý hatýrlatacaktýr. Allah’ý her hatýrlayýp anýþýnýzda, insanlarýn si-
ze saygýlarýnýn arttýðýný görürsünüz. Çünkü vicdan ve merhamet tohum-
larýnýz yeþermiþtir. Ýþlerinizin rast gittiðini görürsünüz. Sonra refaha ve
huzura kavuþursunuz. Dev gibi büyüttüðünüz, karþýsýnda kendinizi de
cüce gibi gördüðünüz sorunlarýnýz cüceleþmiþ siz de devleþmiþ olursunuz.
Sýkýntý ve eziyetlerin bir kader olmadýðýný görürsünüz, bu sýrrý kavradýk-
tan sonra hareketleriniz kendiliðinden düzelir.

Burada birazcýk sabýr çok önemlidir; insanlar bir tek sebepten dolayý
kaybediyorlar: Sabretmesini bilememek... Küçücük bir sabrý çok büyük
bir sabýr zannediyorlar, ve sonrasý malûm... Belki de baþarý hemen biraz
daha ilerlemiþ olsaydý, kapýnýn arkasýnda onu bekliyordu.

Allah’ý arayýp bulmaya çalýþmak nasýl olur?

Yüreðinden damlayan bir kaç damla merhamet gözyaþlarý... Bazý za-
manlar kendini ölmüþ kabul etmek... O an nefret duyduðun, belki bir hiç
yüzünden kafayý taktýðýn bir insanýn 1 saat sonra öldüðünü düþünmek...
Þu an içinde bulunduðun halde deðil de, ölümle pençeleþiyor olduðun bir
hâli düþünmek... Ýþte gerçek insan olmaya ve gerçek baþarýya giden, yüz-
lerce baþarýlý insanýn uzletine daldýðý bu düþünceler...

Ýmam Gazâlî, Allahý arayýp bulma, O’na ulaþma konusunu þöyle açýk-
lamýþtýr: “Hayvanî arzulara maðlup olanlar, yemek, içmek, çiftleþmekten
baþka bir þey düþünmezler. Bundan baþka gâyeleri yoktur. Eðer sen de bu
hayvanlarýn halleriyle hallenirsen senin gâyen de bu üç þey için olur. Yýr-
týcýlýk vasfýna maðlup olmuþsan, yakýp yýkmaktan, paralamak ve  yok et-
mekten baþka bir þey düþünmezsin. Þayet þeytan sýfatlý isen, iþin ve gidi-
þin hileli olur. Ve eðer melek tabiatlý isen Allah’ý ararsýn. Gâyen ona ka-
vuþmaktýr. Ona itaat edersin.”

Ýnsanýn nasýl deðiþebileceðini de sade bir dille izah eden Ýmam Gazali,
“Sevgili dostum” diye seslendiði nisahatlarýnda þunlarý vurgulamýþtýr: 

“Sevgili Dostum! Hâl ve hareketinin, konuþmanýn âmelinin hangi
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bir hakim vardý ve kendisinin yüce tanrýnýn katýnda bir yeri olduðuna i-
nanýrdý. O zamanýn Peygamberine þöyle vahiy geldi: ‘ Ona, yeryüzünü ü-
nünle, adýnla þanýnla doldurdun; fakat ben senin bu ününü kabul etmi-
yorum’ de. Bunun üzerine ünlü hakim korkup, þöhretten vazgeçerek yal-
nýz baþýna bir kovuða sýðýndý ve, ‘ulutanrý benden hoþnut oldu’ dedi. Tek-
rar, ‘Ondan hoþnut olmadým.’ diye vahiy gelince, adam kovuðundan çý-
karak pazarlarda dolaþmaya baþladý. Ýnsanlarla düþüp kalktý, yedi, içti.

Bunun üzerine, ‘Þimdi benim hoþnutluðu elde ettin, beni memnun kýl-
dýn!’ þeklinde bir vahiy geldi. Þu halde bil ki, bir insan kibirinden dolayý
uzlete çekilebilir. Topluluk içinde kendisine gereken saygýyý göstermeye-
ceklerinden veya bilgisi ve iþlerindeki eksikliðinin görülmesinden korka-
rak uzleti seçer; bu seçmiþ olduðu köþeyi eksiklerine bir nevi perde yapýp,
her zaman insanlarýn ziyaretine gelmelerini, ona duada bulunmalarýný, e-
lini öpmelerini ister. Bu türlü uzlet riyâkârlýðýn ta kendisidir.” (Tercüme.
Uzlet Üzerine. 83.1965) (5)

Gerçek samimi, iyi niyetli ve çevresiyle barýþýk ilim adamlarýný dikkat
edilip, iyi ayýrd edilmesini istemiþtir Ýmam Gazâlî: “Bir de sofu kýlýðýnda
çýkýp bir kaç tasavvuf kaidesini kavrayýp, takke ve hýrka giyerek tasavvuf
ehli olduklarýný sanýrlar, ilmi ve bilginleri düþman görüp kötülürler. Bun-
lar rahmani deðil, þeytanidirler. Çünkü, Allah ilmi ve ilim sahiplerini
Kur’anda övmüþtür. Herkesi de ilim öðrenmekle vazifelendirmiþtir. Ce-
nabý Hakkýn peygamberlere gönderdiði din, ilmi zahir üzeredir. Bu sofu
kýlýklý kiþilerin ne batýn irfanlarý vardýr ne de zahiri ilimleri.”

1) Vasiyetnâme. Ýmam Gazâlî. Çev: Ahmet Faik Arslantürkoðlu. Sahhaflar
Yayýncýlýk.

2) Vasiyetnâme. Ýmam Gazâlî. Çev: Ahmet Faik Arslantürkoðlu. Sahhaflar
Yayýncýlýk.

3) Tercüme Þark Ýslam Mektuplarý. 1964.80 (Farsça)
4) Uzlet Üzerine. Kimya-yý Saadet. Ebu Hamit Muhammed Gazali.
5) Tercüme. Üzlet Üzerine. Çeviren: Meliha Anbarcýoðlu. 1965.83
6) Tercüme. Þark Ýslam Mektuplarý: Ebu Hamit Muhammed Gazâlî. Çeviren:

Nuri Gençosman (Farsça) 1964.79
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insan nasýl olsun istersin?” dedi. Bunun üzerine Ýbni Sîrîn evine girip bin
dirhem para getirdi ve adama verdi; “Beþyüz dirhemini borcuna ver, beþ-
yüzünü de çoluðuna çocuðuna harca” dedi ve bir daha da hiç kimsenin
hatýrýný sormamaða söz verdi. Bunu, eðer hatýrýný sorduðunun derdine
bir çare bulamazsam diye korktuðundan yapmýþtýr. Aksi halde sadece ha-
týr sormakla iki yüzlülük etmiþ olacaktý. Büyükler demiþlerdir ki, öyle
kimseler gördü ki hiç bir zaman selamlaþmazlar, fakat birinin ihtiyacý o-
lunca, öbürü hiç bir þeyi ondan esirgemezdi. Þimdi öyle bir topluluk var
ki, birbirlerini görmeye giderler, evin kuþuna kanadýna kadar sorarlar,
birbirlerine bir dirhem için saygýsýzlýk edip, geri çekilirler. 

Bu, ikiyüzlülükten baþka bir þey deðildir. O halde halk bu vasfý taþýdý-
ðýndan her kim onlarla konuþur, görüþür ve anlaþýrsa, bu yalan ve ikiyüz-
lülüðe katýlmýþ olur; karþý korsa kendine düþman eder; sonunda da dinin-
den olur. Zararlý bir insan grubunun kiþiyi dininden bile edeceðini söyle-
mek istiyor Ýmam Gazâlî. Týpký ‘Cahile selâmet eyle!’ ayetinde olduðu
gibi, böyle insanlardan uzak durmakta fayda vardýr.”

Ýlim sahibi bir insanýn profilini çizmiþ olan Gazâlî, onlarýn halkýn önün-
de örnek alýnacak þahsiyetler olarak görüldüðünü bu nedenle de hal ve
hareketlerine çok dikkat etmeleri gerektiðini vurgulamýþtýr: “Bir çok
kimse haram yiyecek ve günah iþleyecek kada cesur olmadýklarý halde,
bir bilginin olumsuz hareketlerini görünce cüretleri artar. Bu yüzdendir
ki, bir bilginin dikkat çekici yanlýþ hareketlerde bulunmasý haramdýr. Ýki
bakýmdan; biri, arkasýndan konuþulmasý, ikincisi ise hareketlerinin baþ-
kalarýný teþvik etmesidir. Zira, hep onu örnek ve delil gösterip, ona uyar-
lar. Ancak halk da bir bilginin kusurunu görünce iki þey düþünmelidir:
biri, eðer bilgin kusur iþlerse bilgisi belki onun kefaret olur. Çünkü, bil-
gi büyük bir þefaatçidir. Halkýn ise bilgisi yoktur, amel etmezse neyine
güvenebilir?”

“Uzletin, yani inzivaya çekilmenin faydasý olduðu gibi zararý da var-
dýr.” diyen Hamid Muhammed Gazâlî, bu konuyla ilgili yine Kimyayý
Saadet’te geçen þu yorumlarý yapmýþtýr:” Ýnsanlarla bir arada yaþayýp on-
larýn haklarýna saygý göstermek bir nevi alçakgönüllülüktür. Uzlette bir
nevi kendini beðenme ve büyüklenme olabilmektedir. Uzletin sebebi e-
fendilik satmak, büyük görünmek gibi duygular da olabilir. Ýnsanlarý zi-
yarete gitmek istemeyen, o insanlarýn kendini ziyarete gelmesini de iste-
mez. Rivayet etmiþlerdir ki: Beni Ýsrail’de hikmete dâir  360 eser yazmýþ
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Bir þey yapmýyormuþ gibi görünürler, bir müddet sonra televizyon ek-
ranlarýnda ödül alýrken görürsünüz; kimseyi rahatsýz etmek istemezler,
rahatsýz edilmekten de nefret ederler; duyarsýz, umarsýz görünürler ama
sizden daha soðukkanlýlýkla ortaya somut çözümler koyarlar. Kýsacasý a-
dam gibi insanlardýr. Ýþte bunlardan birisi Alfred Nobel’dir.

Alfred Nobel 1833’te Stockholm’da doðdu. Fakir bir ailenin çocuðuy-
du. Dört kardeþtiler. Biri bir yerde, diðerleri baþka yerdeydi. Baba Ýma-
nuel Nobel, ekmek parasý için Rusya’nýn Petersburg þehrine gittiðinde
karýsý ve dört çocuðu geride býrakmak zorunda kalmýþtý. Ancak 5 yýl son-
ra ailesini yanýna alabildi. O kadar uðraþýp didinmesine raðmen girdiði
iþlerde iflas ediyordu. Dikiþ tutturamayacaðýný anlayan adam sonunda a-
ilesini de alarak memleketleri Stockholm’e döndü. Alfred Nobel bu hen-
gâme içerisinde 28 yaþýna gelmiþ, fizik ve kimyada yetenekli olduðunu
göstermiþti.

Ailece Stockholm’e döndüklerinde Alfred, kimya üzerinde ciddi ciddi
çalýþmaya baþlar. Öte yanda Baba Nobel ailesinin geçimini saðlamak için
çýrpýnýp duruyordu. Bir iþi daha henüz kurar kurmaz iflâs edip ne yapa-
caðýný kara kara düþünüyordu. Oðlu Alfred de gecesini gündüzüne kata-
rak kimya labaratuvarýnda çalýþýyordu.

Alfred Nobel, özellikle patlayýcýlar üzerinde çalýþýyordu. Kömür ve di-
ðer kýymetli madenlerin çýkarýlmasýnda, tünellerin açýlýp, köprülerin ya-
pýlmasýnda ve tarým alanlarýnýn  düzenlemesinde dev kayalar büyük en-
geldi. Bunlar kýsýtlý imkânlarla, binlerce emek harcanarak kýrýlabiliyordu.
Alfred Nobel 1865’te dinamiti bularak insanlarý zahmetlerden kurtardý,
ama bu uðurda da deneyler sýrasýnda patlayan labaratuarda kardeþini
kaybetti.

Dinamiti  bulduktan sonra Avrupa’nýn çeþitli kentlerinde labaratuvar-
lar kurdu. Bu geliþmelerden gelir elde edip ailesine büyük katkýlarý do-
kundu. Lastik teknolojisi ve sentetik maddelerin geliþtirilmesi Alfred sa-
yesinde oldu. Þu an bile dünya ekonomisinde etkinliði olan þirketleri kur-
du: Fransa’da “Societe Chemical” Norveç’te “Dyno Ýndustrier.”

Alfred  Nobel, zamanýnýn en güçlü patlayýcýsýný bulmuþtu. Dinamiti
bulduðu için eleþtiri oklarýný üzerine çekti. Ama o nereden bilebilirdi ki
kötü niyetle de kullanýlacaðýný. O zamanýn þartlarýnda sert kayalar ve ci-
simlerin parçalanmasý gerektiðinden büyük emekler harcanýyordu.
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VASÝYETÝ: “Bütün sermayemin insanlýðýn hayrýna kullanýlmasýný
istiyorum. Ýþletmelerimizin her yýl getireceði gelir o yýl içinde in-

sanlýða en çok yardýmý dokunan kimselere verilecektir. Bu gelir beþe bö-
lünecek. Bir payý fizik alanýnda en önemli buluþu yapana, bir payý en ö-
nemli kimyasal keþif yapana, bir payý týp ya da fizyoloji alanýnda en ö-
nemli çalýþmayý bitirene, bir payý edebiyat çalýþmalarýnda en önemli ese-
ri verene ve bir payý da uluslararasý barýþ ve kardeþlik alanýnda ordularý
ortadan kaldýrmak, sayýlarýný azaltmak;  barýþ ve huzur adýna konferans-
lar ve toplantýlar düzenlemek için çalýþan bir kiþiye verilecektir.”

Dünyada hiç kimse bilimadamýna onun kadar deðer vermedi, “ruhsuz,
gaddar” dedikleri adam ortaya an büyük ödülü koydu, sýrf bilim ve ba-
rýþ adýna. Hatýrlarýnýzdan hiç çýkmayacak insanlardan birisi de Alfred
Nobel’dir. Böyle insanlar nadir de olsa bizlerin çevresinde de vardýr. Ken-
di dünyalarýnda yaþarlar, ama herkesin dünyasýnda yaþamaya hevesli o-
lanlardan bin kat daha hayýrlýdýrlar. Patýrtý gürültüyü sevmezler; bu in-
sanlar, üst veya alt komþunuz olsa dairelerinin boþ olduðu hissine kapý-
lýrsýnýz. Eðer baþarabilirseniz bu tür insanlarla tanýþmak menfaatinize
olacaktýr.

“Dinamitin Mucidi”

ALFRED NOBEL Nasýl Baþardý?

Ailesinin hayatý borç harç içinde geçti. Gýrtla-
ða kadar borç içinde bir parça ekmeðe hasret
babasý, “Ben mahvoldum” dedi. Kalabalýða ka-
týlmayý sevmiyordu. Tören, ziyâfet ve yapmacýk
övgülerden uzak durdu. Kibirli deðildi. Sorgula-
yan bir kiþiliði vardý. Bu adam için “asýk suratlý”
dediler, ama asýk suratýnýn arkasýnda merha-
metli ve duygusal bir dünyanýn gizli olduðunu da
söylediler. Nobel ödülünü o baþlattý, öldüðü za-
man 350 patentin ve dünyanýn dört bir yanýnda
binlerce çalýþaný olan þirketlerin sahibiydi.
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haber okudu. Ölen kardeþini kendisi zannederek “Ölüm taciri öldü!” di-
ye baþlýk atmýþlardý. Oysa ölen Alfred deðil, Ludwigti. Bu haber onun
çok zoruna gitti, öldükten sonra ölüm taciri olarak mý anýlacaktý. Bu kor-
kunç bir þeydi. O, insanlýk için birþeyler bulmaya çalýþýrken, böyle tanýn-
mýþ olmasý kabul edilemez bir þeydi. Bu yüzden tüm servetini ve serve-
tinden saðlanacak gelirlerini bilime ve barýþa adadý.

Kendisi Ýngilizce, Rusça, Fransýzca ve Almanca’yý çok güzel konuþuyor
ve yazabiliyordu. Alýngan bir kiþiliðe sahipti. Tören ve benzeri kalabalýk
yerlerden sýkýlýrdý. Çekingendi fakat o derece de insanlýðýn sorunlarýna
kafa yorardý. Kazandýðý muazzam servetini hayýr uðruna vermekte tered-
düt etmedi.

Paris’te tezgâhtar bir kýza aþýk olmuþ, evlenmeyi düþünmüþtü. Ne ya-
zýk ki tanýþmalarýndan kýsa bir zaman sonra kýz öldü. Bu “gaddar”, “duy-
gusuz” dedikleri adam gözyaþlarýný tutamamýþtý. Uzun süre, kýzýn otur-
duðu Paris’in yoksul mahallesine gitti geldi. Hatta, dünyanýn þan, þöhret
ve paraya boðduðu Alfred Nobel’in, o seviyedeyken bile Paris’in yýkýk,
dökük, periþan bir kenar mahallesinde görülmüþ olmasýna kimse o za-
man bir anlam verememiþti. Fakat sonra hâfýzalar tazelendiðinde onun
bir zamanlar sevip, aþýk olduðu kýzýn bu semte oturduðu anýmsandý. Bu
tuhaf duygusal adam Paris’in bu yoksul semtinde bulunan ýrmaðýn kena-
rýna gider, burada bir müddet oturduktan sonra hemen yaný baþýnda bu-
lunan köprünün üzerine çýkýp öylece bir noktaya bakar dalarmýþ; onun-
la, dönüþünde yolda karþýlaþanlar bu içli adamýn gözlerinin hüzünle ya-
þarmýþ olduðuna tanýk olurlar. 

Alfred Nobel, bir müddet sonra yani 1896’da yalnýz yaþadýðý San Re-
mo’daki evinde vefât etti. Rahmetli dedemin babasý 110 yaþýnda 1978’de
vefat etmiþti. Büyük babam Selanik’te yaþarken Nobel’in kendi oturduk-
larý evin yanýnda bir konaða geldiðini o zamanlar söylemiþti, hiç unut-
mam. Alfred Nobel sýk sýk deðiþik ülkelerin sessiz, sakin köþelerine gider
bir müddet yaþarmýþ. Ýþte hayatý yokluk içinde baþlayýp da muazzam ser-
vete kavuþan yalnýzlýk içindeki adam gibi bir insanýn hikâyesi de böyle.

1-Famous Men.(Büyük Adamlar) Stuar Sewell.1960
2-Bir Dahinin Hayatý William Meadow.Nebioðlu 
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Nobel de bu soruna çâre buldu. Zaten bu tarihten sonra tünel, köprü ve
benzeri inþaat sektöründe insanlarýn lehine geliþmeler oldu.

GARÝP BÝR ADAMDI

Alfred Nobel gizemli yönleri olan bir adamdý. Onun için “asýk suratlý”,
“gaddar”, “duygusuz” diyenler oldu. Ölmeden önce bütün servetini bi-
lim ödüllerine baðýþladýðýnda da ayný insanlar, arkasýndan “deli, enayi ”
dedi. Týpký bizdeki “namuslu namussuz” tiplemesi gibi.

Bazen insanlarý anlamak mümkün deðil. Belki çoðu zaman anlamak
mümkün deðil de, o çoðu zamanlarýn bir kýsmýnda da aldýrýþ etmemeye
çalýþýrsýnýz. Alfred Nobel kararýný verip, bütün servetini ödül uðruna ba-
ðýþladýðýnda, “Ne yapýyorsun sen, bari bir kýsmýný ver” diyenlere, “Çeki-
lin önümden” der gibi rest çekti, Ýsveç kralý bile bu fedakâr adama kafa-
dan çatlak olduðunu söyleyecek kadar kafadan çatlaktý. Kral, “Bu ödül
saplantýsýný kafasýna manyak sekreteri Kinsky soktu.” deyip adamcaðýzýn
vasiyetini kanun yoluyla bozdurmak için Alfred’in yeðeni Emanuel’i Rus-
ya’dan çaðýrttý. Ancak Emanuel, “Amcam çok güzel vaziyette bulunmuþ,
tartýþýlacak bir þey yok.” diyerek, Alfred Nobel gibi bir adamý yeðenine
yakýþýr tavýr sergiler. Böylece Emanuel, kralý dinlemeyerek Nobel ödülle-
rinin önünü açmýþ olur.

Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine kurulan Nobel ödüllerinin sayýsý baþ-
langýçta fizik, kimya, týp, edebiyat ve barýþ olmak üzere beþti. Daha son-
ralarý Ýsveç Bankalarý 1968’de Alfred Nobel’in anýsýna “Ekonomi Ödülü”
de ekledi.

Ýsveç Bilimler Akademisi, fizik, kimya, ekonomi dallarýndaki Nobel Ö-
düllerini veriyor; Stockholm Karolin Enstitüsü  týp dalýndaki ödülü veriyor;
Stocholm Akademisi edebiyat ödülünü veriyor; Norveç Storling adlý kuru-
luþ ise beþ kiþilik bir komisyon eþliðinde Nobel Barýþ Ödülü’nü veriyor.

Nobel ödülünü kazananlar 1 milyon dolar yanýnda bir de diploma ve
altýn madalya alýyorlar. Nobel ödülüne lâyýk görülen en genç kiþi 25 ya-
þýndaki genç bilim adamý Lawrence Bragg idi. Ýlk Nobel fizik ödülünü
100 yýl önce “ X ”  ýþýnlarýyla Wilhelm Röntgen kazanmýþtý.

Alfred Nobel’in, servetinin tümünü her yýl verilecek böyle bir ödüle a-
yýrmasýnda özel bir sebeb var mýydý? Evet, vardý. O zamana kadar dünya-
nýn en güçlü patlayýcýsý dinamiti bulan Alfred Nobel, bir gün gazetede bir
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bez parçalarýyla örtülü periþan bir evde yaþadý. Okula gidecek kadar du-
rumlarý iyi deðildi. Ama yine de toplam 1 yýl okula devam edebildi. Bu
süre içinde evde kömür parçalarýyla tahtalara yazarak okuma yazmayý
öðrenmeye çalýþýyordu.

Küçük Lincoln henüz 10 yaþýnda annesini kaybedince hüngür hüngür
aðlamýþtý. Hele bir müddet sonra kýz kardeþi de ölünce tutunacak dalla-
rýný tamamen yitirdi. Onu artýk yeni, farklý bir hayat bekliyordu. Bir
müddet sonra babasý üç çocuklu dul bir kadýnla evlendi.

Abraham Lincoln’ün kitaplara karþý müthiþ bir tutkusu vardý. Babasý-
nýn iþsizliði yüzünden sýk sýk ev deðiþtiriyorlardý. Bu yüzden de kitap o-
kuma imkâný bulamýyordu. Yine de ödünç aldýðý kitaplar oluyordu. Ö-
dünç aldýðý kitaplara gözü gibi bakýyordu. Bir defasýnda arkadaþýndan al-
dýðý bir kitap ýslanýp yazýlarý silinince üzülüp paniklemiþti. Ama bir haf-
ta çalýþýp kazandýðý parayla yenisini alýp arkadaþýna teslim edince rahat-
lamýþtý. Geceleri mum ve alev ýþýðýnda kitap okuyordu. Kitaplar için,
“Benim biricik dostlarým” diyor, baþka bir þey demiyordu. Geçmiþteki i-
yi ve baþarýlý insanlarýn hayatlarýný okumaya bayýlýyordu. Sayýsýz sýkýntý,
aile ve ýzdýrap sýnavýndan geçen bu adam, iþte bu insanlarýn hayatlarýn-
dan beslenmiþti. Hatta George Washington’un hayatýný anlatan kitap
onda bambaþka bir çoþku uyandýrdý. Okuduðu her kitap ayrý bir  dünya,
ayrý bir yaþam, apayrý bir güzellikti. Adalete, insan hak ve hürriyetine ö-
nem verdiði için hukuk kitaplarý da okuyordu.

Deðiþik hayat ve konulardan haberdar olmak için mahkeme duruþma-
larýna seyirci olarak katýlýyordu. Birgün mahkemede bir avukatýn mü-
kemmel hitâbet ve savunmasýna þahit olur, imrenir. Sanýk gerçekten ma-
sumdur ve tutuklanmaktan kurtulur, mahkeme sona erer. Lincoln bu a-
vukatý tebrik etmek ister, elini uzatýr. Ne var ki avukat karþýsýndaki bu
basit, fakir görünümlü adama aþaðýlayýcý bir tavýrla bakarak elini bile sýk-
maz. Lincoln, bu hareket karþýsýnda çok üzülür, hüzünlenir.

Sevgili Dostlar, ne oldum deðil, ne olacaðým demeli insan. Bugün o a-
vukatýn ismi cismi bilinmezken, bu zavallý adam tüm dünyanýn sevgiyle,
minnetle adýndan bahsettiði Abraham Lincoln olarak karþýmýzda dur-
maktadýr. Lincoln 20 sene sonra Cumhurbaþkanýyken ayný avukatla kar-
þýlaþtýðýnda, kendisini, aþaðýlayarak bakan bu  adamý, o zamanki yaptýðý
savunmadan dolayý alçakgönüllü yine tebrik etti.
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“Yoksul bir ailenin çocuðu olarak mahrumiyetle dolu bir evde do-
ðup büyüdüm. Midemin açlýðýný kuru mýsýr ekmeðiyle bastýrýrken,

ruhumun açlýðýný ödünç aldýðým kitapla giderirdim. Okumaya aþýktým;
bir çiftlikte tarlada iþçi olarak çalýþýrken de okudum, bir bakkalda çýrak-
lýk yaparken de...”

Yoksul bir ailede dünyaya geldi Anne babasý okuma yazma bil-
mezdi. 10 yaþýnda annesini kaybetti. Tarlada ýrgatlýk yaptý. Bak-
kalda çýraklýk yaptý. 21 yaþýnda iþini kaybetti. Bocalama dönemi ya-
þadý. 24 yaþýnda tekrara iþinden oldu. 25 yaþýnda dört çocuðundan
üçü vefât etti. 27 yaþýnda ruhsal bunalýma girdi. 34 yaþýnda kongre
seçimlerini kaybetti. 36 yaþýnda kongre seçimlerini yine kaybetti.

38 yaþýnda eyalet seçimini kaybetti. 45 yaþýnda senato seçimlerini
kaybetti. 47 yaþýnda baþkanlýk seçimlerini kaybetti. 49 yaþýnda tek-
rar senato seçimlerini kaybetti. 52 yaþýnda Amerika Birleþik Devletle-
ri’ne Baþkan Seçildi

Adý: Abraham Lincoln

“Köleliði kaldýran Adam” olarak tarihe geçti.

Abraham Lincoln 1809’da Kentaky’de doðdu. Yoksul bir aileye men-
suptu. Ýki odadan oluþan, yerlerin toprak olduðu, pencereleri naylon ve

“Çilelerle ibret dolu bir yaþam
Bir sabýr bir azim örneði adam”

ABRAHAM LÝNCOLN Nasýl Baþardý?

Sefâlet içindeki bir evde doðdu. Günleri kuru
ekmek yemekle geçti. 10 yaþýndayken çok sev-
diði annesi ve kýz kardeþini kaybetti. Bu acýya
dayanamayarak günlerce aðladý. Fakirlikten ev
kirasýný veremediði için bir avukatýn iþyerindeki
yazýhâne masasýnda uyudu. O hep köleliðe kar-
þýydý, insan hak ve hukukunun cesur savunucu-
su oldu.
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altýndaydý, ama  zulümle deðil, þefkatle, bollukla, bereketle. Osmanlý
Topraklarýnda býrakýn zencilere  zulmetmeyi, zenci (Negro) diye bir kav-
ram yoktu ki... Zencilerden, Türk Ýmparotorluðunda paþa olanlar bile
vardý. Bilal-ý Habeþ Hazretleri zenciydi, ezaný ilk okuyan peygamberimi-
zin gözdesi bir mübarek insandý.

Abraham Lincoln, “Ýnsanlara adaletle davranmayý Türklerden öðren-
meliyiz, müslümanlardan  öðrenmeliyiz.” (1) demiþtir. Amerika’da kölelik
1950’de kaldýrýlmýþtýr aslýnda. O zamana kadar zenciler beyazlarla oto-
büsüne binemiyordu.

Ülkede sessiz çoðunluðun sesi haline gelen Abraham Lincoln, konfe-
rans vermesi için Newyork’a dâvet edilir. Konferans salonunu hýnca hýnç
dolduran dinleyiciler, saçma sapan hikâyeler dinleyeceklerini umuyorlar-
dý. Ancak Abraham’ýn kölelik tarihine giriþ, ülkenin temel problemleri ve
ne yapýlmasý gerektiðiyle ilgili yaptýðý konuþma kelimenin tam manâsýy-
la mükemmeldi. Dinleyiciler bu yürekli adamý ayakta alkýþladýlar. New-
york’ta çýkan bir gazete bu haberi þöyle veriyordu:  “Þimdiye kadar hiç
kimse Newyork dinleyicileri üzerinde bu kadar etki yapmamýþtý.” Kon-
feranslarý baþka þehirde  de devam etti. Bu arada cumhurbaþkanlýðýna a-
day gösterildi. Ancak bir sorun vardý. Lincoln’ün seçilmesi ülkede karga-
þa yaratabilirdi. Çünkü köleliðe sert bir þekilde karþýydý. Oysa köleliðin
devamýndan yana olan Güney Cephesi hükümetleri vardý.

Onlarýn hepsi merkezi Washington hükümetine itaat  etmek zorunda
kalacaklardý. Bu bir zamanlarýn zavallý adamý Lincoln, nihâyet baþkan se-
çildi. Bu eli nasýrlý, ruhu temiz adam ülkenin iç durumunun hassasiyeti-
nin farkýndaydý.

Güneyliler, Washington hükümetine savaþ kararý alýp, hükümetleri tek
tek devletten koptu. Ve savaþ bütün þiddetiyle baþladý. Cumhurbaþkaný
Abraham Lincoln uyumuyor, yemiyor, içmiyor, gecegündüz savaþý idâre
ediyordu. Ülkenin ve milletin birliði için Güneydeki savaþýn kesin kaza-
nýlmasý gerekiyordu. Lincoln bir taraftan da için için üzülüyordu. Savaþ
tam 4 yýl sürdü. Güney ordularý teslim oldu ve savaþ bitti.  Lincoln ikin-
ci defa Cumhurbaþkaný seçildi.

Abraham Lincoln, savaþýn bitimini kutlamak ve halkla içiçe olmak için
büyük bir tiyatro salonuna girdi. Yerine oturduðu sýrada tiyatro oyuncu-
su olduðu söylenen güney taraftarý bir adam tarafýndan sinsice arkasýndan
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Genç Lincoln 20 yaþýna geldiðinde Ohio ýrmaðý üzerindeki feribotlarda
çok düþük ücret karþýlýðý aðýr iþlerde çalýþýyordu. Gemi iþlerinde çalýþýrken
ilk defa zincirlere baðlý satýlýk insan manzaralarýyla karþýlaþtý. Daha açýk
bir ifadeyle köle ticaretiyle tanýþtý. Siyah insanlarýn bir hayvan gibi türlü
eziyet altýnda pazarlarda satýlmasý genç adamý derinden derine üzüyordu.
Hayatýnýn bu en zor dönemlerinde, köle ticareti manzaralarýna daha fazla
tahammül edemiyordu. Etrafýndakilere bunun insanlýk dýþý bir durum ol-
duðunu anlatmaya çalýþýyordu. Bunu duyan gemi sahipleri Abraham’ý  iþ-
ten attýlar. Bu defa zor bela çýrak olarak bir bakkal dükkânýnda iþ  buldu.
Ýnsanlara çok dürüst hitap ediyordu. Eksik verdiði 30 gram çay için müþ-
terinin evine kadar gidip özür dileyerek, yeni gelen paketlerden çayý tes-
lim ederdi. Kimsenin hakkýnýn kendisine geçmemesi için alýþveriþlerinde
çok titiz davranýrdý. Bir defasýnda yaptýðý bir yanlýþlýktan dolayý 5 km u-
zaktaki bir kadýnýn evine yürüyerek gitmiþ, yanlýþlýðý gidermiþti.

Lincoln daha  sonraki dönemlerde Newsalem kentinden Springfield ken-
tine taþýndý. Kirayý ödeyecek parasý olmadýðý için geceleri bir avukatýn ya-
zýhanesinin masasýnda uyuyordu. Bu derece yoksulluðuna raðmen dürüst-
lüðü elden býrakmýyordu. Springfield’de sevilen bir insan olmuþtu. Herkes
tarafýndan iyi karþýlanacaðýný bilirdi, çünkü o herkese iyi davranýrdý.

Abraham Lincoln, bir  arkadaþýnýn kýzýyla tanýþýp evlendi. Ailesini ra-
hat ettirmek için  gece gündüz çalýþýp durdu. Bir oðlu oldu. Çok geçme-
den onu kaybetti. Derin düþüncelere daldý, kederlendi. Eþi yardýmýna
koþtu, birlikte teselli buldular.

Abraham Lincoln’ün sürekli kongre seçimlerine, eyalet seçimlerine, se-
nato seçimlerine aday olmasýnýn sebebi ülkedeki adaletsizliklerdi. Örne-
ðin köleliðin devam  etmesini, Meksika savaþýnda bir sürü masum insa-
nýn ölüyor olmasý, bir insanýn eþya gibi alýnýp satýlmasýný rencide edici bir
durum olarak niteliyor ve ne pahasýna olursa olsun ülke yönetiminde söz
sahibi olmak  istiyordu.

Bir defasýnda kongre üyeliðine girmeyi baþardý. Kölelik, Washington
hükümeti sýnýrlarý içinde kaldýrýldý. Fakat güney bölgelerde hâlâ insan
mezâlimi sürüyordu; zenciler katlediliyor, evleri yakýlýyor, zincirlerle sü-
rükleniyordu. Hele bir de  Klux Klan  denen bir ýrkçý örgüt vardý ki tam
anlamýyla þeytanýn ortaklarýydýlar. Zavallý zencilere yapmadýklarý eziyeti
býrakmýyorlardý. O sýrada Türkler dünyanýn  dörtte üçüne adâlet serpiþ-
tiriyordu. Afrika da Türk adâletinin, Osmanlý adâletinin hakimiyeti
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pek uzak bir zaman deðil, topu topu 100,150 yýl önceki dönem. Ama bi-
linmesi istenmeyen bazý hadiseler olunca bir insanýn hayatýnda, baþkalarý
tarafýndan pek açýða çýkartýlmak istenmez.. Ben, sýrf Abraham Lincoln’ün
hayatýnýn bilinmeyen gizli yönlerini araþtýrmak için 5 ayýmý harcadým.

Chicago Historical Society (Þikago Tarih Kurumu) kayýtlarýnda Lin-
coln’ün kendi el yazýsýyla yazýlmýþ bir mektup bulunmaktadýr. Bu mek-
tupta Lincoln çarpýcý açýklamalarda bulunuyor. Mektubu arkadaþý Samu-
el Marshall’a yazmýþ. Mektup aynen þöyle baþlýyor:

“Ben hayatta bulunan insanlarýn en bahtsýz adamýyým. Çektiðim ýzdýrab
baþka ailelere tek tek daðýtýlacak olsa yeryüzünde mutlu bir aile kalmaz.
Ýleride daha iyi olacaðýma inanýyorum. Aslýnda bu inancýmýn doðru çýka-
caðýndan da ürküyorum. Sevgili dostum! artýk dayanacak gücüm kalma-
dý. Yýllardýr yapayalnýz, kimsesiz yaþadýktan sonra , bu durumun hâlâ  de-
vam ediyor olmasý beni geleceðe karþý büsbütün karamsarlaþtýrýyor. Yaþam
anlamsýz gelmeye baþladý. Bu þekilde nefes alýp kalmam mümkün deðil.
Ya ölmeliyim ya da iyi olmanýn bir yolunu bulmalýyým.” (2)

Evet! mektup aynen böyle. Bu ýzdýrabýnýn huzurlu bir  ailesinin olma-
masýndan kaynaklandýðýný söyleyenler de var. Bir  evinin olmamasý, bir
anne babasýnýn olmamasý hatta bir tek akrabasýnýn bile olmamasý, yer  yer
onun  bunun yanýnda yatýyor olmasý, arada açlýk da çekiyor olmasý, onun
artýk hayata tahammülünün kalmadýðýnýn en büyük delili olsa gerek.

Bir keresinde doðduðu þehir Kentucky Springfield’e geldiðinde avukat
arkadaþý William Herndon’un bürosundaki çalýþma masasýnda sýrf sefa-
letten dolayý yatmak zorunda kalmýþtý. Bu, uzun zaman böyle devam et-
ti. Bu yüzden Lincoln’ü herkesten daha iyi tanýyan Herndon’dur. Hatta
onun kongre üyeliðine biçilmiþ kaftan olduðunu söyleyen ve onu Cum-
hurbaþkanlýðýna kadar teþvik eden arkadaþý Herndon’dur. Bu temiz kâlp-
li adam, arkadaþý Abraham Lincoln’la ilgili þunlarý söylemiþ; 

“Yirmi yýl içerisinde Lincoln bir gün bile rahat ve mutluluk yüzü gör-
memiþtir. Gördüyse bile bundan benim haberim yok.”

“Evlilikte hayýrsýz kadýn adamý filozof yapar” derler. Lincoln de týpký
bunun gibi. Onun evliliði ile ilgili pek kayýtlara rastlanmaz. Vardýr, fakat
rivâyet olup, baþka baþka anlatýlýr. Örneðin baþta anlattýðým gibi; bir ar-
kadaþýnýn kýzýyla evleneceði için mutlu olduðunu söylemiþtim. Oysa bu
kaynak saðlam görülmüyor. Fakat ben yine bunu da yazdým. 
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ateþ edildi.  Koltuðundan öne doðru düþtü. Salonda hengâmeler, izdi-
hamlar, baðrýþmalar, çaðrýþmalar , bir koþuþturmalar ve doktorlarýn uð-
raþlarý bir fayda vermedi. Ýnsanlarýn birliðini, eþitliðini düþünen bu iyi
kâlpli adam hayata vedâ etmiþti. Bütün ülke kan aðlýyordu. Özellikle yýl-
lardýr itilip, kakýlan, hor görülüp aþaðýlanan ve tavuk kümesi gibi yerler-
de, boyunlarýnda prangalý tasma yaþamaya mahkum edilen zenciler, gen-
ci yaþlýsý, kadýný erkeðiyle bu zavallý adamýn arkasýndan hýçkýrýklar içeri-
sinde gözyaþý döküp dua ediyorlardý.

Abraham Lincoln’ün hayatý beni hep cezbetmiþtir. Ýsmini okuduðum
her yerde derhal eþsiz tahammül ve sabýr aklýma gelmiþ, takviye kuvvet
edinmiþimdir. Eðer sýkýntýlar kaçýnýlmazsa oturup aðlamanýn hiç bir fay-
dasý yoktur. Evet, acý ve ýzdýrablar karþýsýnda Abraham Lincoln’ün de að-
ladýðý anlar olmuþtur. Hatta o, hayatýn çekilemeyecek hale geldiði du-
rumlarda, akþam yaðmur altýnda, aðaçlar ve çalýlar arasýndaki tozlu pa-
tika yollarda gezinmeyi çok severmiþ, gözü yaþlý olduðu anlarda içini
böyle atarmýþ. Ama sonra býkmaz, inat edermiþ. Bir keresinde yoksulluk
ve mahrumiyetine raðmen, dürüst ve kültürlü olduðu için çevresindeki-
lerin tavsiyesiyle sýrf kölelik, ýrkçýlýk ve insan ayýrýmcýlýðý gibi insanlýk dý-
þý davranýþlarý sebebiyle kongre üyeliðine adaylýðýný koyar, fakat kazana-
maz. Bu haber karþýsýnda üzülür. Haberi telgrafhanede alýr. Dýþarýsý ka-
ranlýk ve yaðmurludur. Usulca “Ýyi akþamlar!” dedikten sonra orayý ter-
keder. Kaldýrýmsýz tozlu topraklý sokaklarda bir baþýna düþünceli düþün-
celi yürür. Tam  bu  sýrada ayaðý kayar, çamurun içine yuvarlanacakken
son  anda kurtulur. Kendi kendine  “Tökezledim, fakat düþmedim” der.
Evet, “Tökezledim”, “Fakat düþmedim...”; bu cümle beyninde þimþek gi-
bi çakar. O, ayaðý kaymýþtý, tamam, ama düþmemiþti. “Mücüdeleye de-
vam!” dedi, kendi kendine. Hem sonra kendisini sevenler de az deðildi.
Örneðin Newsalem tarafýndaki 300 seçmenden 280’i Abraham Lincoln’e
oy vermiþti. Elbet kazanacaktý. Bu yenilgi onu daha çok kamçýlamýþtý.
Bir keresinde hava kararmaya yakýn þehrin biraz çýkýþýnda bir aðacýn al-
týnda, onu ellerini açmýþ dua ederken bulmuþlardý.  Allahýn yardýmýna
güveniyordu.

ABRAHAM LÝNCOLN’ÜN BÝLÝNMEYEN HAYATI

Avustral’yanýn bir kasaba kütüphanesinde bulup çýkartýlan bir  kitapta
görgü þahitlerinin saðlam ifadeleri yer alýyor. Abraham Lincoln dönemi
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önem vermezdi. Yerlerinin kirli toprak, pencerelerinin bezle kapatýldýðý i-
ki odalý bir evde büyüyen Lincoln, yoksulluðun ve çilenin ne demek oldu-
ðunu çok iyi biliyordu. Ama karýsý tam tersi geçimsizin tekiydi.

Hatýrlarsanýz Avukat William Herndon, Abraham Lincoln’ün en yakýn
arkadaþý, iyi kalpli bir adamdý. Hatta parasýzlýktan yatacak yeri olmadý-
ðý için Lincoln, onun bürosunda yatýp kalkmýþtý. Bu William Hern-
don’un 20, 25 yýl öncesine kadar yaþamýþ olan yiðeni yaþlý Jimmy  Niles
adýndaki çiftçi, amcalarý Herndon’un yaþlýlýðýnda, ölmeden bir müddet
önce yengesinin sahip olduðu pansiyonda geçen Abraham Lincoln ile il-
gili bir  olayý kendilerine anlattýðýný söyler. Olayý yaþlý çitfçi Jimmy Mi-
les’in aðzýndan dinleyelim:

“Bir sabah karý koca Lincoln’ler teyzemin pansiyonundaki tek odalarýn-
dan çýkarak öbür kalanlarla birlikte kahvaltýya otururlar. Lincoln bir þey
söyler, buna fena halde öfkelenen karýsý Mary, sýcak kahve kabýný kaptýðý
gibi, herkesin gözü önünde kocasýnýn suratýna fýrlatýr. Lincoln, acýyla in-
ler, ama ses çýkarmaz. Pansiyon sahibi teyzem kuru havlu ile yüzünü ve
elbisesini siler. Bu olay Cumhurbaþkaný olmadan önceki olaydý. Bundan
sonra buna benzer olaylar evlerinde de devam etmiþti. Bu olaydan 16 se-
ne sonra karýsý Mary adeta hak ettiðini buldu, çýldýrarak hastaneye kal-
dýrýldý, kýsacasý kafayý yedi.” (3)

HATALARI AFFEDERDÝ

ABD’nin 5.Cumhurbaþkaný Lincoln, düþmanlarýna karþý daima yumu-
þak huylu ve tatlý dille muamele ederdi. Bazýlarý bunu hoþ görmeyerek,
“Düþmanlarýnýzý yok etmek dururken, onlara ne diye yumuþak davraný-
yorsunuz? diye sorardý. Onun her defasýnda cevabý þu olurdu: “Sayýn e-
fendiler? düþmanlarýmý kendime dost etmekle onlarý zaten yok etmiþ ol-
muyor muyum?”

Yine Cumhurbaþkanlýðý döneminde Amerika’da köleliðin kaldýrýlmasý-
ný istemeyen güneyli hükümetler, merkezi hükümete savaþ açtý. Kuzey-
Güney savaþlarý denilen (1860) bu iç karýþýklýkta Lincoln, ordunun baþý-
na generaller atýyordu. Ama bunlarýn çoðu hata yapýyordu. Aslýnda Ab-
raham Lincoln bu duruma hayret edip, üzülmesine raðmen generaller
hakkýnda yapýlan sert eleþtirileri soðukkanlýlýkla karþýlayýp þu cevabý ve-
riyordu: “Onlarý eleþtirmeyiniz. Ayný þartlar içinde bulunsaydýk, belki
bizler de onlar gibi hareket edecektik.”
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Arkadaþýnýn kýzý deðil, evlenmek istemediðinde araya girip, ikisinin a-
rasýný yapan kiþi arkadaþýydý.

Bu evliliðinin hikâyesi de þöyle: Mary Tod ile niþanlandýklarýnda bir
müddet sonra Lincoln vazgeçmek ister.

Ve bunu bildiren bir mektubu arkadaþý Jasmine Speed’e verir. Speed,
mektubu yýrtýp ateþe atar. Ve gidip Mary’i görmesini, ondan sonra karar
vermesini söyler. O da gidip Mary Tod’u görür, evlenmek niyetinde ol-
madýðýný söyler. Mary aðlamaya baþlar. Abraham Lincoln içli ve merha-
metli bir adam olduðu için üzülür, onu kucaklayýp öper, piþman olduðu-
nu söyler. Ama bu iyi niyetliliði büyük bir piþmanlýða yol açacaktýr. Oy-
sa o, bu kýzda olumsuz þeyler hissetmiþti. Ve de korktuðu baþýna gelecek-
ti. Bir haným kocasýnýn suratýna sýcak çayý fýrlatýr mý? Ýþte siz siz olun, bir
an içinizden gelmiyorsa sýrf evlenmiþ olmak için evlenmeyin.

1841’in yýlbaþý gecesi evlenme kararý alýrlar. Mary Tod, evdeki evlilik
hazýrlýklarýný tamamlar, misafirler toplanýr beklenmeye baþlanýr. Fakat
Lincoln ortalarda görünmemektedir. Tod’un kýzkardeþine göre Lincoln
paspalýn tekiydi. Kýz kardeþinin kocasý da Lincoln için aynen þunlarý söy-
lemiþti: “Mary nereden buldu bu serseri, paçavra kýlýklý herifi?”

Abraham Lincoln o sýrada rahatsýzlýk geçirip, melonkoliye dalmýþtý. Ya-
þamak istemiyordu. Arkadaþlarý daðýnýk tek göz odasýndaki býçaklarý or-
tadan kaldýrdýlar ki kendisine bir  zarar vermesin.

Sonunda istemeyerek de olsa evlendi. Sonralarý Lincoln bu evlilik için ,
“Nasýl olduðunu benim de anlayamadýðým bir evlilik oldu.” diyecektir.
Mary Tod ile evlenir evlenmez ak ile kara, çöl ile vaha, anya ile konya bel-
li olmaya baþladý, Lincoln, karýsýna göre her yönden zýt bir kiþilikti. Ha-
yata bakýþlarý, yetiþtirilme þekilleri, arzu ve beklentileri biri birine hiç uy-
muyordu. Abraham Lincoln çok merhametli, inançlý, mütevazi ve anla-
yýþlý bir yapýya sahipti. Mary Tod ise amaçsýz, kýskanç, fesat, kanaatsýz,
gözü yükseklerde þaþkýn bir kadýndý. Tabii bütün bu özellikleri evlilik ön-
cesi belli etmeyerek aðlayýp, Lincoln’e gözyaþlarý içinde sarýlmýþtý. Aslýn-
da Lincoln’ün  içinde olumsuz bir his vardý. Fakat yine yufka yürekliliði-
nin kurbaný olup, bunu acý ve ýzdýrablarla dolu 20 yýl izleyecekti.

Merhametli, iyi yürekli bu adam insan ayrýmý yapmaksýzýn zenginiyle de
köylüsüyle de kentlisiyle de konuþur, ayný ilgiyi gösterir, “Fakirle de zengin-
le de konuþurum, ama iyi olan benim adamýmdýr.” derdi. O, dýþ görünüþe

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar38...



gökyüzündeki kuþlarýn, güneþin önündeki arýlarýn ve yemyeþil aðaçlarda-
ki çiçeklerin büyük sýrlarýný düþünebilmeyi de öðret.

Okulda hata yapmanýn, hile yapmaktan çok daha onurlu olduðunu öð-
ret ona... Ona kendi fikirlerine inanmasýný öðret, herkes ona yanlýþ oldu-
ðunu söylediðinde dahi.

Nazik insanlara karþý nazik, sert insanlara karþý sert olmasýný öðret o-
na... Herkes birbirine takýlmýþ bir yönde giderken, kitleleri izlemeyecek
gücü vermeye çalýþ oðluma.... Bütün insanlarý dinlemesini öðret ona, fa-
kat bütün dinlediklerini gerçeðin eleðinden geçirmesini ve sadece iyi o-
lanlarý almasýný da öðret.

Eðer yapabilirsen, üzüldüðünde bile nasýl gülümseyebileceðini öðret ona...

Gözyaþlarýnda hiçbir utanç olmadýðýný öðret.

Herkesin sadece kendi iyiliði için çalýþtýðýna inananlara dudak bükme-
sini öðret ona ve aþýrý ilgiye dikkat etmesini...

Ona, kuvvetli ve beynini en yüksek fiyata satmasýný, fakat hiç bir za-
man kalbine ve ruhuna fiyat etiketi koymamasýný öðret. Uluyan bir in-
san kalabalýðýna kulaklarýný týkamasýný öðret ona; ve eðer kendisinin
haklý olduðuna inanýyorsa dimdik dikilip savaþmasýný öðret. Ona nazik
davran ama onu kucaklama. Çünkü çeliði ancak ateþ saflaþtýrýr. Býrak sa-
býrsýz olacak kadar cesaretine hükmetsin, býrak cesur olacak kadar sab-
retsin. Ona her zaman kendisinde derin bir inanç taþýmasýný öðret. Böy-
lece insanlýða karþý da derin bir inanç taþýyacaktýr.

Bu büyük bir taleptir, ne kadarýný yapabilirsin bir bakalým. Sizler bilek-
lerinden öpülecek insanlarsýnýz öðretmenim. (5)

Dünya görüþü

Abraham Lincoln  yaþamdaki acýlarýn tanrýný bir hikmeti olduðuna i-
nanmýþtýr. Ve acýlar karþýsýnda en büyük ilacýn sabýr olduðunu söyleyerek,
þu sözleri ifade etmiþtir: “Gülemeyecek kadar canýnýz yanmýþtýr belki, a-
ma yaþýnýz aðlayamayacak kadar da büyük.”

Karþýmýza çýkan dert ve sýkýntýlara aðlamanýn anlamsýzlýðýndan bahset-
miþtir: “Dertsiz yaþam olmaz. Dertler bir bakýma mutluluða giden ve o-
nun meyveleri olan hikmettir. Eðer sabredilirse, zorluklarýn insaný ne ka-
dar deðerli yerlere taþýdýðý görülür.”
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ÇARPICI ÝKÝ FARKLI KARAKTER ÖRNEÐÝ

Abraham Lincoln, gençliðinde sarhoþ adamýn biriyle ortaklaþa bakkal
iþine girdi. Dükkan iflâs etti. Ardýndan ortaðý öldü. Adam arkasýnda
yüklüce bir borç býraktý. Eðer Lincoln isteseydi bu borçlarý yasal olarak
ödemeyebilirmiþ. Ama Lincoln yasa olarak, vicdanýna kulak veren bir ki-
þiydi. On yýl aralýksýz yýpranma pahasýna çalýþtý, didindi, borcu son kuru-
þuna kadar ödedi. (4)

Abraham Lincoln’un karýsý ihtirasýndan dolayý çýldýrýp bir müddet te-
davi gördükten sonra normale döndü. Bu kadýn kocasýnýn ölümünden
sonra aç gözlülüðünden dolayý ticaret iþine girdi, baþaramadý. Altýnlarý-
ný, deðerli eþyalarýný sattý. Beyaz Saraydan ayrýlýrken de borçlarýný öde-
mek için herkesin þaþkýn bakýþlarý arasýnda ölen kocasýnýn gömleklerini
sattý. Herkes dudak ýsýrýp, “Yazýklar olsun! “ demekle yetindi. Karýsý bun-
larý yaparken, Lincoln’ün Beyaz Saray hizmetçileri onu o kadar  çok sevi-
yorlar dý ki hâlâ gözyaþý döküyorlardý.

Abraham Lincoln’ün en güzel sözlerinden birisi þudur:

Beynim bir sünger gibi olsaydý / Arada bir çýkarýp / Sýkmak isterdim.

Bu yazýyý Bütün Öðretmenler Bütün Öðrenciler ve Bütün Anne Baba-
lar Okumalý!

ABRAHAM LÝNCOLN’DEN  OÐLUNUN ÖÐRETMENÝNE
MEKTUP

Öðrenmesi gerekli biliyorum; bütün insanlarýn dürüst ve âdil olmadý-
ðýný, fakat þunu da öðret ona: “Her alçaða karþý bir kahraman, her ben-
cil politikacýya karþý kendini adamýþ bir lider vardýr.”

Her düþmana karþý bir dost olduðunu da öðret ona... Zaman alacak bi-
liyorum, fakat eðer öðretebilirsen, kazanýlan bir dolarýn, bulunan beþ do-
lardan daha deðerli olduðunu öðret. Kaybetmeyi öðrenmesini öðret ona
ve kazanmaktan neþe duymayý. Kýskançlýktan uzaklara yönelt onu...

Eðer yapabilirsen, sessiz kahkahalarýn sýrrýný öðret ona... Býrak  erken
öðrensin, zorbalarýn görünüþte galip olduklarýný...

Eðer yapabilirsen, ona kitaplarýn hayâtî önemini öðret. Fakat ona
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ABRAHAM LÝNCOLN’IN 

PADÝÞAH ABDÜLAZÝZ’E YAZDIÐI BÝR MEKTUP

Osmanlý padiþahý Abdülmecit 25 Haziran 1891’de vefat ettiðinde yeri-
ne kardeþi Abdülaziz tahta geçmiþti. Abdüllaziz sýrada ABD Cumhurbaþ-
kaný bulunan Abraham Lincoln’a bu durumu ve yeni ticari iliþkileri bildi-
rir bir mektup yazar. Abraham Lincoln de Sultan Abdulaziz’e 2 Ekim
1861’de bir cevap mektubu yazmýþtý. Mektup aynen aþaðýdaki gibidir:

“Büyük ve iyi dost!

Bana göndermek lûtfunda bulunduðunuz, merhum kardeþiniz muhte-
rem Abdülmecid’in vefâtýný ve ecdadýnýzýn tahtýna cülusunuzu bildiren
mektubunuzu aldým. Birleþik Devletlerin vefâlý bir dostu olan haþmetlü
kardeþinizin vefatý dolayýsýyla size derin sempatimi teyit ve onun tahtýna
culüsunuzu samimiyetle ve kalbden tebrik ederim. Saltanatýn size saadet-
li ve þanlý; ve Devletiniz için refâhlý olmasý hakkýndaki en iyi temenileri-
mi takdim müsaadesini taleb ederim. Ýki millet arasýnda eskiden beri
mevcut dostluk ve iyi münasebetlerin devam ettirilmesi ve her zaman
muvaffak olmasý için daimi ve sýcak arzumu ve merhum ile olan müna-
sebetlerimde hükümetim tarafýndan devam ettirilen ve deðeri yüksek tu-
tulan dostluk duygularýnýn kuvvetlendirilmesi ve artýrýlmasý için tarafým-
dan hiç bir gayretin ihmâl edilmeyeceðini teyit etmeme müsaade ediniz.
Sizi ulu tanrýya emânet ederim.

Bu mektub, 1861 yýlýnda Ekim ayýnýn ikinci gününde Washington’da
yazýlmýþtýr.

Ýyi dostunuz Abraham Lincoln” (7) (Radyo Kültür Yayýnlarý.1970).
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Arkadaþý Nikolay Abraham Lincoln’ü bir yazýsýnda þöyle anlatýr: “Lin-
coln’un Cumhurbaþkanlýk müddeti bitmek üzeredir. Fakat seçimler ge-
lince yine aday gösterildi. Ve yine kazandý. Ýkinci defa cumhurbaþkanlý-
ðýna geçiþi merasimi esnasýnda söylediði nutuk, Gettsburg’daki þehidler
âbidesinin açýlýþý esnasýnda söylediði nutuk kadar eþsiz bir hitâbet örne-
ðidir. Bu nutkunda bitmez gibi görünen kardeþ kavgasýndan muzdarip,
fakat her þeyde tanrýnýn bir hikmeti olduðuna inanan bir adamýn imaný
okunur.”

Lincoln’un karakter ve ideallerini anlatýrken de arkadaþý John Nikolay
þunlarý söylemiþtir:

Ýstiklâl Beyannamesi onun siyaset fermaný ve ilham kaynaðý idi. O , in-
san haklarýnýn üniversal eþitliðine inanýrdý. Halkýn kendi kendisini idare-
sine karþý sarsýlmaz bir imaný vardý. Prensipleri dýþýnda her þeye uysallýk
gösteren Lincoln prensipler veya düþünülerek alýnmýþ kararlar uðruna e-
ðilmek bilmezdi. “ Hakkýn kuvvet olduðuna inanalým ve bu inançla va-
zifemizi anladýðýmýz þekilde yapmaktan kaçmayalým” derdi. Ýyilik ve af-
fedicilik onun karakterinin temeliydi. Cumhurbaþkanlýðýna ikinci seçili-
þinde söylediði þu söz onun dünya çapýndaki insanlýðýný gösterir: “Kim-
seye kötülük etme, herkese iyilik et.” Muazzam bir inkilâbýn içinde bü-
yük bir milletin liderliðini yaparken onun eþsiz hikmetini, gâyesine sada-
katini, iyi ile kötüyü þaþmadan ayýrma kudretini, milletini kölelik bela-
sýndan kurtarmak için en elveriþli zamaný yakalayýþýndaki cesaretini, ka-
nuna sadakâtle riayetini, dostluk ve temizliði þahsýnda bir örnek hâline
getiriþini, iktidarý kullanýþýnda vicdanla ve itidalle hareket ediþini ve ni-
hayet tehlikeli bir þekilde ayaklanmýþ ve bozulmuþ mânevi ve siyasi kuv-
vetleri itaat altýna alýþta, memleketine sulh ve kanun hâkimiyetini geti-
riþte, dört milyon insaný hürriyete kavuþturmakta gösterdiði tarif edil-
mez câzibe kudretini tarih kaydedecektir. 

Kendi büyüklüðünü kendi eliyle yapan, her fýrsatta yükselen,  her im-
kâný kullanan, her vazifeyi  yerine getiren o, yalnýz zamanýnýn en büyük
adamý deðil, kendinden sonra gelecek olanlara da eþsiz iyilikler yapan  bir
adam olmuþtur. Bir devlet adamý, bir  devlet baþkaný, bir kurtarýcý olarak
medeniyet onun adýný daima saygý ile anacaktýr.” (6) (Meþhur Adamlar. Do-
ðan Kardeþ Yay.)
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Goethe’nin bu romanda vermek istediði mesaj, günahlarýn karþýlýksýz
kalmayacaðý, edebdýþý bir haksýzlýðýn vicdanlarda hep hatýrlanacaðýdýr. O
taktirde huzuru yakalamak isteyen bir adam, kimseye haksýzlýk yapma-
malýdýr. Aksi taktirde sonu Faust’taki gayrimeþru iliþki uðruna annesini
bile öldüren Magaret’in sonuna döner: Çýldýrmak. Zaten Werther de in-
tihar etmiþtir. 

Goethe, týpký Dostoyevski gibi-her ne kadar kendisinden sonra yaþaya-
cak olsa da-hayatýn ve insan iliþkilerinin gizemine önem verip, kendi ya-
þamýndan yola çýkarak eserlerini yazmýþtýr. Belki tüm eserleri deðil (Stel-
la, Clavigo gibi) ama bir çok eseri hayatýn kendisidir. Þiirleri bütünüyle
derin ahlâk, derin aþk, derin düþünce ve derin ilahiliðe dayanýr. “Saf ve
Duruluk”u hayatýn gerçek huzuru olarak gören Goethe, kiþisel geliþime
çok önem vermiþtir. Ona göre kiþi, sakin kafayla kendini bulabilmelidir.
Bir þiirinde “Nefsini bilen Rabbini bilir” diyen Goethe, týpký Konfüç-
yüs’ün “Büyük adamlar kendini arar, küçük adam baþkalarýný arar.” de-
diði gibi insanýn önce kendini aramasý gerektirdiri vurgulamýþtýr:

Kýyamet günü Sur’a üfürülünce,
Dünya hayatý hepten bitince
Hesap vermekle mükellefiz
Aðzýmýzdan çýkan her faydasýz söze.

ÖLÜM EN BÜYÜK ÝBRETTÝR

Deryalardan sonsuzluðu aramaya ne hacet

Al sana deryalar gibi sonsuz Karacaahmet 

Þiirinde, þairin söylediði gibi ölüm, bir insan için ibret olmaya deðecek
ve de fazlasýyla yetecek bir  olaydýr. Goethe de, hem dünyacý ahlâk’a hem
de ilâhi ahlâka bu yüzden önem vermiþtir. O, ilahi ahlâký ölümde gör-
müþtür. Dünyada huzur ve sükûnetin ancak ilâhi ahlâkla olabileceðine i-
nanmýþtýr. Bu yüzden “Und Wer Sich Selbst Erkennt, Erkennet Seinen
Gott”, “Nefsini bilen, Rabbini bilir.” demiþtir. 

Bir dostuna yazdýðý mektupta þunlarý söylemiþtir Goethe: “Kendi hak-
kýmda söyleyeceðim birþey varsa, o da kendi iþime baktýðýmdýr, kendimi
terbiye ettiðimdir.”

Düþünerek, araþtýrarak doðrulara ulaþmýþ ender insanlardan biridir
Goethe. Avrupalýlar ona “Avrupa’ya Modern þiiri getirmiþtir” derler ama
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Johann Wolfgang Von Goethe 1449’da Almanya ‘nýn Frankfurt
þehrinde doðmuþtur. 1765’de, yani 16 yaþýnda iken Leibzig Üni-

versitesi’nde hukuk eðitimine baþladý. Bir yandan hukuk okurken, diðer
yandan þiirler yazmýþtýr. Hukuk eðitimini bitirdikten sonra bir müddet
avukatlýk yapmýþtýr. Daha sonra sanata merak salarak þiir ve roman yaz-
maya baþlamýþtýr. Alman edebiyatýnýn ilk modern þiirlerini Goethe yaz-
mýþtýr. Þiirlerinde buram buram doðunun gizemi kokar. Sanatçý Stin-
bach’in yapýtlarýna hayran kalarak “Alman Mimarisi Üzerine” isimli bir
eser de hazýrlamýþtýr. Ýlk romaný “Genç Werther’in Çektikleri” dir.

Goethe dünyanýn en büyük þairlerinden birisidir. Þiirlerinde Ýlâhiliðe ve
tavsiyelere çok yer verilmiþtir. Onun hayatýndaki iki isim çok önemli yer
tutmuþtur: Herder ve Schiller. Johann Jon Herder ile olan dostluðunda
Goethe ilahiliðe biraz daha yaklaþmýþtýr. 1770’in yazýnda Herder, geçir-
diði bir hastalýk sonucu ameliyat olmuþtur. Ameliyat sonrasý Herder’e
geçmiþ olsuna giden Goethe, ondan gördüðü sýcak ilgi ile ziyaretlerini
sýklaþtýrmýþtýr. Yine ziyaretine gittiði bir günün akþamýnda Herder, Go-
ethe’ye Kur’an-ý Kerim’i okumasýný tavsiye ederek þunlarý söylemiþtir:
“Araplarýn Kur’an-ý Kerim’e sahip olduklarý gibi, Almanlarýn da böyle bir
kitabý olmuþ olsaydý çok daha ilerilere giderdik.” (1)

O sýralar Strassburg’da Hukuk doktoru olarak mezun olan Goethe, bir
kaç ay sonra Herder’e yazdýðý mektupta þunlarý söylemiþtir: “Kur’an-ý
Kerim’de Musa’nýn dua ettiði gibi dua etmek istiyorum, “Yarabbim, be-
nim dar olan göðsümü geniþlet” (2)

Goethe ilk romaný olan Werther’de aþk ve edeb konusunu iþlemiþtir.
Werther adýnda bir ressamýn, evli Lotte adýndaki bir kadýnla olan aþk i-
liþkisini anlatmýþtýr bu romanda. Kadýnýn kocasý Albert, hiçbir þeyin far-
kýnda deðildir. Werther’in yaptýðý son derece yanlýþ , vicdanî olmayan bir
harekettir. Bu yüzden bu acýya daha fazla dayanamayarak intihar eder.

“Nefsini Bilen Rabbini Bilir” Diyen Þair

GOETHE Nasýl Baþardý?
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Ýbn-el-Mukaffa, hayat felsefesi, fazilet, ahlâk, erdemli olarak iþ baþar-
ma konularý hakkýnda Dale Carnegie’nin bile faydalandýðý yazardýr. 723
ile 759 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. Kalila ve Dimna önemli tercüme eser-
lerindendir. (4) Adap-ul Kabîr (5) isimli yazýsanda þöyle demiþtir: “Eðer a-
ðýrbaþlý, etkili olmak, herkesin dostluðunu kazanmak, içinde tehlike ve
güçlüklerin bulunmadýðý bir yol tutmak istersen bilgisizmiþ görünen bir
bilgin, konuþmasýný bilmezmiþ gibi konuþan bir kimse ol. Asla ciddiyeti
alay ile karýþtýrma, bu sefer de anlaþýlmaz olursun. Ciddiyet suratsýzlýk ol-
mamalý; güleryüzlülük de alaycýlýða bulaþmamalýdýr.” (6)

Müslüman þair Hâfýz’ý okumuþ olan Goethe þöyle demiþtir: “Ey Hâfýz-
ý Þirazi, sen bana bakar himmet edersin. Ben senden bir fal istemekteyim,
sen sýrlýsýn.”

Die Weissagungen Des Bakis (Baki’nin Hikmetli Sözleri) adlý eseri ya-
zan Goethe, Bâki ile ilgili þunlarý yazmýþtýr: “Sadece istikbalden deðil,
halden de haber vermekte Bâki

Gizliyi iþaret etmekte bir dahi gibi

Sihirli asa burada, lâkin hani, göstermiyor hazineyi

Sadece hassas ellerin diktiði fidan yeþerir.”

Ayný þekilde Avrupa’ya modern þiiri getiren Goethe’nin þiirinin mo-
dernliði nereden geliyor... Bir örnek daha vermek istiyorum...

DSCHELLAL-EDDIN RUMÝ SPRÝCT!

Verweilst du in der welt, sie flieht als Traum

Du reisest, e in Geschick bestimmt den Raum

Nicht Hitze, Költe nicht vermagst du fest zu halten,

und was bir blüht, sogleich wird es veralten

CELÂLEDDÝN RUMÝ DER KÝ!

Dünyada bulunman, senin için bir rûya gibidir,

Yolculuðu sen yaparsýn, nereye olduðunu kader çizer;

Sýcak ve soðuk üzerinde tasarruf sahibi deðilsin,

Çiçeklenen herþey hemen solacaktýr.

Goethe, yazdýðý piyeslerde dini motiflere çok yer vermiþtir. Kur’an çý-
kýþlý tarihi gerçekler, hayatý derinden ilgilendiren meseleler onun hep il-
gisini çekmiþtir. Bir dönem yapmýþ olduðu devlet idareciliðinde de
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O, ýsrarla “Kaynaðým Züleyhalar, Timurlar, Peygamberler, Celâleddin
Rûmiler, Firdevsiler, Ýbrahimler, Bâkiler, Hâfýzlar.” demiþtir. Demek ki
Doðu’nun rüzgârlarýnda bereketler var... Keþfedenler için... Goethe gi-
bi. Çünkü bu rüzgâr Avrupa’ya esince Avrupa’yý Modern yapmýþ. Týpký
Daniel Defoe’nin, 25 Nisan 1719’da “Cuma” isimli müslüman bir zen-
cisiyle meþhur Robinson Crusoe’yi  bir arap müslümandan kopya ettiði
gibi; Moll Flanders’larýnýn (3) dahi, Binbir Gece Masallarýn’dan taklit e-
dildiði gibi; Monteigne’nin denemelerinde bol bol ayet ve hadis kulla-
nýldýðý gibi... Görmek isteyen biraz dikkatli baksýn, ayna gibi görür;
Tolstoy’un Hacý Murat’ý gibi; Aleksandre Duma’sýn Monte Kristo Kon-
tu’nda, Hristiyanlýk ilkesine ters düþmesine raðmen “Ben Allah’ýn inti-
kam kýlýcýyým” yani “Kýsasta adalet vardýr” ilkesini Kur’an’dan alýp iþle-
mesi gibi... Gibi...Gibi...

Bunlarý þunun için anlattým: Bizler uyuyoruz, atalarýmýzýn tozlanan
cevherlerinin farkýnda deðiliz. Þemsi Tebrizîler, Mukaffalar, Þeyh Sadî Þi-
raziler, Gazâlîler, Mevlânalar, Kul Sâdîler, Behlül Dânâlar, Nizam-ül
mülkler (Siyasetnâme), Þeyh Edebâli’ler (Þeyh Edebâli’nin Osman Bey’e
Nasihatý), Yunus Emreler... Sheakspearlere, Dante’lere, Goethelere, Tols-
toylara, Schillerlere, Herderlere, Camuslara, Balderotlara; Balzaclara,
Arthur Millerlere, Averçenkolara, hatta Diderotlara, Abraham Lincolnla-
ra, Kafkalara, Mahatma Gandhilere... Neler vermiþlerdir neler! Jonathan
Swift’in Lilliputlarý’nýn, Nizam-ül mülk’ün Siyasetnâme’sindeki Padiþah
Behram Gür ile Vezir Rastu Ruþen arasýnda geçen uzun diyaloglara, vefâ
ve ihanetlere týpatýp benzemesi rastlantý olamaz. Padiþah Behram Gür,
menfaatperest Vezir Rastu Ruþen’in zalimliklerini, sinsi, politik oyunlarý-
ný çok sonra anlýyor ve diyor ki: “Halkýmýz sürüdür, vezirler de bizim e-
min adamlarýmýzdýr. Memleketin ve halkýn durumu karýþmýþtýr. Her
kimden sorsam bana doðru söylemiyor. Vezir Rastu Ruþen’in durumunu
araþtýrmak, alýnacak en iyi tedbirdir.” Olayýn sonunda, menfaati için ne-
redeyse komþu devletlesavaþ çýkaracak olan, yine neredeyse halk ayaklan-
masýna sebep olacak olan Vezir Rastu Ruþen idam edilir.  Ve padiþah þöy-
le der: “Adalet güçlünün karþýsýnda dev adamdýr, zayýfýn karþýsýnda cüce
adamdýr. Devi cücelerin karþýsýna, cüceyi de devlerin karþýsýna çýkaramaz-
sýnýz, yani güçlüyü zayýfa; zayýfý da güçlüye mukayese edemezsiniz. Biz
onun için ne devler ülkesiyiz, ne de cüceler ülkesi.” Jonathan Swift Ni-
zam-ül mülkten yüzyýllar sonra yaþamýþtýr.
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gerekçesini göstermeyen kilisenin kararlarýna neden inanayým. Çýkarlar
ve menfaatler papazlarý, keþiþleri doðurdu, keþiþler ön yargýlarý doðurdu,
ön yargýlar savaþlarý doðurdu. Peki vaftiz edilmeyenin cehenneme girecek
olmasýna ne demeli?” diyen Diderot’un, aslýnda çevresi tarafýndan, tanrý-
dan ziyâde kiliseye kýzgýn olduðu söylenir. Tanrýyla ilgili olumsuz yorum-
larýnda ise gerçekte tam olarak kendisinin bile isteyerek konuþmadýðý
söylenir. Diderot, ölürken yoksulluk içerisinde ölmüþtür. Hiç bir þekilde
gayrimeþru bir yaþamý olduðu görülmemiþtir. Son olarak Andre Cres-
son’un onun anýlarýndan derlediði bir sözü aktarmak istiyorum. Þöyle an-
latmýþtýr Diderot kendisini: “Hava iyi de olsa kötü de olsa, akþamleyin
saat beþ sularýnda Palas Royal’de gezmeye gitmek âdetimdir. Argen-
son’un kanapesi üzerinde beni hep tek baþýma, düþlere dalmýþ görürsü-
nüz. Kendi kendimle insanlýk, sevgi, aþk, hayat üzerine konuþurum. Ru-
humu bir þeyler alýp götürür. Hava çok soðuk ya da yaðmurlu olursa Re-
gence kahvesine sýðýnýrým. Orada santranç oynayanlarý seyrederim. Ma-
sumca zevkler iþte. Büyük düþünce ve eserleri doðuran etkenler.”

Bunca ilâhiliðin tartýþýlan yoðunluðunda Goethe, adeta Alaattin’in Si-
hirli Lambasý’nda saklý duran gizeme nasýl ulaþmýþtý, doðu cevherlerini
batýdan nasýl keþfetmiþti?

Kant, Herder ve Schiller, Goethe’ye ilham aþýlayan üç kahramandýr.
Kant ile Herder arasýnda; Herder ile Schiler arasýnda; Schiller ile Goethe
arasýnda mektuplaþmalar olmuþtur. Kant, Goethe’den 25 yaþ büyüktür.
Kant, 1804’te öldüðünde Goethe 55 yaþýndaydý. 80 yaþýnda ölen Kant’ýn
ömrünün son zamanlarýnda müslümanlýða olan sevgisi yüzünden kilise
tarafýndan afaroz edildiði, son þiirlerinden birine arapça harfleriyle bes-
meleyi yazdýðý tartýþmasýz bilinen bir gerçektir. Goethe’nin Kur’an’ý taný-
masýný saðlayan Herder, Immanuel Kant’a yazdýðý mektubunda þunlarý
söylemiþtir:

“Aziz Dostum! Ömrümün bundan sonraki yýllarý için sizin bana Monte-
igne, Hume ve Pope’nin arkasýnda gösterdiðiniz alanda yürümek, okþayý-
cý olmakla beraber, ilham perimin ülküsüdür. Monteigne’i takip etmek, o-
nun fikirlerinden yararlanmak, tam bir huzur içerisinde inzivaya çekilerek
onu okumak iþim gücüm olmuþtur. Fakat Materyalist Jean Jagues Rous-
seau’ya tutkun olduðundan dolayý Humel’den o kadar hoþlanmýyorum.

Benim sevgili Filozofum! Henüz yeþermeye baþlayan “Ahlâk”ýnýzdan
bahsediyorsunuz. Bunun tamamlanmýþ olduðunu görmek isterdim.

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar ...49

bireysellikten sýyrýlýp toplumsal gerçekliðe yönelmiþtir. Bunun ilk mey-
vesi de “Wilhelm’in Çýraklýk Yýllarý” isimli romanýdýr.Bu romanda, kala-
balýklar içerisindeki bir mücadele anlatýlmaktadýr.Oyuncular topluluðu i-
çerisinde tiyatro yazarlýðý için mücadele veren Wilhelm Meister’in yaþa-
dýðý, sonu gelmez hayal kýrýklýklarý derinlemesine iþlenmiþtir. 16 yaþýnda
üniversite eðitimine baþlamýþ olan büyük þairin hukuk fakültesindeki
doktora konusu, kiþini iman hürriyeti ve devletin adaleti üzerindedir.
“Her toplumun bir yol göstericisi vardýr.” âyetini Kur’an ‘dan okumuþ o-
lan Goethe, 28 Mayýs 1819’da Adolph Oswald isimli arkadaþýna yazdýðý
mektubunda þunlarý söylemiþtir: “Allah Kur’an-ý Kerim’inde “ Biz, her
ümmete kendi dilinde bir peygamber gönderdik” buyurmaktadýr. (7)

Goethe, sanatýný Ýslâm’daki çok kýymetli düþünsel cevherlerle süslemiþ-
tir. Hatta diyebiliriz ki Avrupa’nýn ilk modern þair olma özelliðini Goet-
he, Ýslâm ve derin kaynaklara sahip doðu kültüründen kazanmýþtýr. O-
nun þu iki mýsralýk þiiri islâm kültürünü ve Kur’an ayetlerini ciddi bir þe-
kilde incelediðini göstermektedir:

Mucizeye kudretim yok diyor peygamber,

En büyük mucize benim varlýðým.

Goethe’yi negatif tepelerden pozitif çayýrlara taþýyan güç kimdi veya
neydi? O, durduk yere mi bu seviyeye gelmiþti? Kur’an’a, Peygamber’e,
Mevlâna’ya, Baki’ye, Züleyha’ya, Firdevsi’ye, Sadî’ye nasýl ulaþmýþtý? O-
nu, doðuya iten birileri mi oldu? Onun yaþadýðý dönem Fransýz Ýhtilâ-
li’nin sert rüzgârlarýnýn estiði bir dönemdi; onun yaþadýðý dönem tanrý-
nýn en yoðun þekilde tartýþýlmaya ve dinin yavaþ yavaþ raflara kaldýrýlma-
ya baþlanýldýðý dönemdi; onun yaþadýðý dönem meþhur Materyalist -ki
ben pek inanmýyorum- fakat dürüst, ikiyüzlü olmayan, Allah’a yaklaþtý
yaklaþacak gibi çerçeve dizen Diderot’un yaþadýðý dönemdi; kýsacasý, o-
nun yaþadýðý dönem kafalarýn en karýþýk olduðu dönemdi. Bir yandan ki-
lisenin ikiyüzlü zulümleri, diðer yandan kiliseye kýzýp, tanrýya küfretme-
ye baþlayan Materyalistler... Diderot’un talihsizliði Ýslâmý tanýmamýþ ol-
masýdýr. Hayatýnda bir defa da olsa müslüman bir ülkeye gidip Kur’an’ý
ve Ýslâmý incelememiþ olan Diderot’un bütün kýzgýnlýðý Hrýistiyanlýk’ýn
o zamanki adaletsizlikleri ile vicdansýzlýklarýydý.” Her zaman ve her yer-
de bütün insanlarý ilgilendiren gerçek bir din ölümsüz, evrensel ve apa-
çýk olmak zorundadýr. Fakat çevremdeki hiçbir din* bu özelliði taþýmý-
yor. Yalnýzca kilisenin önerilerine inanýnýz diyorlar. Ýyi ama kutsallýðýnýn

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar48...



bir destan tanýmýyorum. Yine de birþey söylemek istiyorum. Herþeyden
önce, bana, konunun salt kesinliðinden baþlamak daha iyi gibime geliyor.
O zaman, konularýný beceriksizce seçmiþ olduklarýndan baþarýlý olamamýþ
bütün sanat eserlerinin, böyle bir kesinsizlikten ve bu kesinsizliðin sonu-
cu olan zordan acý olduklarý ortaya çýkacaktýr.

Bana yakýnda göndereceðiniz yeni edebiyat türünden bir parçayý me-
rakla bekliyorum. Hayallerinizin durmadan deðiþmesi bana hayret ve
hayranlýk veriyor. Sizi her ne kadar göremiyorsam da sanatýnýza dahi bak-
mak, benim için bir kývanç bir kazançtýr.

Dostumuz Humbolt’tan bugün mektup aldým. Viyana artýk hoþuna
gitmiyormuþ. Ýtalya yolculuðundan da vazgeçer gibi olmuþ. Ama Paris’e
gitmeye karar vermiþ. 

Evce hepimiz iyiyiz. Sevgili Goethe! Kant’ýn doðum gününü dün neþe
içinde kutladýk. Bugün Weimar’dan gelen ve çok hoþuma giden Vent
bizde idi. O gelmeseydi misafirimiz olmayacaktý. Karým bütün samimi-
yeti ile hatýrýnýzý soruyor.

Hoþçakalýn, Meier’e selâm, aranýzda beni anýn. Mektuplarýnýz bizim i-
çin özlem ve aný yüklenmiþ gemilerdir; bunlar þimdi benim de en büyük
sevincimi veriyor. Hoþça kalýn. SCHÝLLLER. (TERCÜME. 14.Eylül, Per-
þembe. 1797) (9)

Schiller, Goethe’ye edebiyatla ilgili fikirlerini aktarmýþtýr. Yine 1 yýl
sonra 1798 Aralýk’ýnda, salý günü yazdýðý mektupta þunlarý söylemiþtir:

“Dramatik konu, benim önümde hareket eder. Epik konu çevresinde
de ben hareket ederim; o yerinde durur gibi gözükür. Ýnancýma göre bu
farkta çok þey var. Olay, önümde oluyorsa, o zaman ben, duyularýmla sý-
ký sýkýya güne baðlanýrým; hayal gücüm bütün özgürlüðümü yitirir, içim-
de durmadan bir huzursuzluk olur ve ben hep o konu üzerinde durmak
zorunda kalýrým. Yabancý bir gücü izlemediðim için geçmiþe bakmam,
geçmiþi düþünmem yasaktýr bana. Eðer ben, benden kaçamayacak olan
olay etrafýnda dolaþýyorsam, o zaman hep ayný olmayan adýmlarla da yü-
rüyebilirim. Kendi kiþisel ihtiyacýma göre, olayýn baþýnda, ister uzun is-
ter kýsa bir süre dururum. Adýmlarýmý ileri ya da geri, istediðim gibi ata-
bilirim... Sessiz durur düþünebilirim. Bu da geçmiþ ve hikâye kavramla-
rýna çok iyi uyar; çünkü hikâye eden baþýnda ve ortasýnda, sonu ne oldu-
ðunu bilir. Onun için hareketin her aný birdir.”
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Asrýmýzýn kültürüne güzel ve yüce þeyler için yapmýþ olduðunuz gibi, i-
lâhi, iyi olan ahlâk için bir eser daha ilâve edin.

Ýnsanî felsefe, ayný zamanda benim en çok severek uðraþtýðým bir alan.
Birçok iyi ve asil ruhlu insanlarýn þahsýma gösterdikleri sevgi, delikanlý-
larla genç bayanlarýn etrafýma sevinç ve istekle üþüþmeleri, beni asla ki-
birlendirmiyor; dünyada amaçsýz yaþadýðýma dair ferahlýk veriyor. Dio-
jen’in fýçýsýndan görebildiðinden daha farklý görmek istiyorum dünyayý.

Çok azizim, çok sayýn Kant’ým! Beni sevin ve imzâmý kalbimdeki duy-
gularýn ifadesi olarak kabul buyurun. Allah’a emanet olunuz.” (TERCÜ-
ME, MEKTUPLAR, 1767) (8)

Goethe’nin tabiata olan tutkusu dünyevi deðil, daha geniþ ve sonsuz
boyutta bir tutkuydu. Üniversite’de tarih okutmanlýðý yapmýþ olan Fri-
edrich Schiller ile baþlayan dostluklarý, onun tabiat bilimleri hakkýnda
Renkler Teorisi, Bitkilerin Deðiþimi, Hayvanlarýn Deðiþimi adlý eserleri
hazýrlamasýna vesile olmuþtur, Schiller ile olan dostluklarýnda tüm soh-
betleri, duygusal gizemi çözmek için yaptýklarý beyin fýrtýnasýydý. “Schil-
ler ile þiir üzerine konuþmamýþtýr” demek doðru olmaz, evet tabiat üze-
rine konuþmuþlardý; ama Goethe’nin tüm hayatý þiirin kendisiydi. Tabia-
týn; bitki ve hayvanlarýn gizemi ona ilham vermiþtir tanrýya ulaþmak için;
Ve bu kavuþma mýsralara dökülmüþtür.

Schilller, Goethe’ye yazdýðý mektupta onun “Ýphigen Taurist” ve “Tor-
guato Tasso” isimli dramalarýný, Herman ile Dorothe adlý destansý yazýla-
rýný deðerlendirmiþtir. “Goethe’ye” diye baþlayan mektubunda Schiller
þunlarý yazmýþtýr:

“Stuttgart’tan yazmýþ olduðunuz mektubunuzdan, yurdumun topra-
ðýndan hoþlandýðýnýzý ve size tavsiye etmiþ olduðum kimselerin beni ya-
lancý çýkarmadýklarýný öðreniyorum.

Þair ve sanatçý için iki þey gerek: Gerçeðin üzerine çýkmak ve madde-
lerin içinde kalmak. Ýnce sanat her ikisinin birleþtiði yerdedir. Þair ve sa-
natçý, aklý az ise hayalsever olur; hiç hayal gücü yoksa kölemsi ve bayaðý
olur. Her iki hal de ince ve estetik deðildir. Bir sanatta madde ile ruh;
Hürriyet ile Hakikat, biri dünyevî diðeri ilâhidir: Madde-hürriyet dün-
yamsý; ruh-hakikat ilâhimsidir. Maddeyi savunan, ruhu karþýsýnda bulur;
özgürlüðü savunan hakikatý karþýsýnda bulur.

Edebiyat türleri arasýnda “Herman ile Dorothe” adlý eserinizin üstüne
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kadar, kabiliyetinin zenginliðiyle anlatabilmek için hayli gayret sarfet-
miþsin. Gerçekten böyle dâhi bir ruhu, içten duyabilmem, bende bü-
yük bir haz yarattý.

Beethoven’ýn, benden bestelediði iki þarkýyý rahat okunabilir bir halde
yazýp göndermek lûtfunda bulunmasý beni sevindirecektir. Beethoven’in
de söylediði gibi, eski bir duygunun tesiri altýnda yazýlmýþ olan böyle bir
þiirin, melodi ile yepyeni bir ifâde içinde duyurulmasý, benim için teþek-
kür edeceðim bir zevk olacaktýr. Bana verdiðin haberlere ve bana olan lû-
tufkâr davranýþýna , son olarak bin kere daha içten teþekkürlerimi suna-
rým. Nereye gidersen git, vefaný benden esirgeme.

Dük de sana selâm söylüyor, kendisini büsbütün unutmamaný temen-
ni ediyor. Karlsbad’da Üç Zenciler’de kaldýðým müddetçe, herhalde sen-
den daha haber alýrým.” (GOETHE. TERCÜME. 6 Haziran 1810) (11)

Goethe’nin þiirlerinde tasavvuf havasý vardýr; uslûp ve þekil, islâm alim-
lerinin dilini yansýtýr:

Âþikâr ol ey sevgili, göster kuluna zâtýný.

Rabbim sensin, Allah’ým! Her þeyi gözeten sen.

Güneþi, ayý ve yýldýzlarý,

Yeri, göðü ve beni yaratan sen.

Goethe, islâmi aðýzla konuþtuðunu kabul ederek þunlarý söylemiþtir:
“Þahsýmda meydana gelen deðiþiklikler benim için memnuniyet verici ol-
duðu kadar, ayný zamanda beni tedirgin de etmekte. Ýç dünyamda neþet
eden his, islâmýn kalbimde aðýr basmasýný istiyor ve ruhumda var olan,
bir olan ezeli ve ebedi hakikate beni ulaþtýracaðýna inanýyorum. Aslýnda
ben hiçbir kimseyle önemli meseleler üzerine konuþamýyorum. Çünkü
benim hazýrlýk safhasýndaki görüþlerimi kimse bilmiyor ve anlamýyor.” (12)

Goethe, yaþamýn iyi gözlemlenerek doðrulara ulaþýlabileceðine inanýþ-
týr. Hem dünyevi hem de ilâhi tecrübe ve sýrlara, bakarak deðil görerek
sahip olunabileceðini söylemiþtir. Bu insan, iliþkilerinden ilahi gerçeklere
kadar uzanan bir durumdur. “Mahomet Drama” adlý eserinde, Hz. Mu-
hammed’i iþlemiþ ve O’nun nezdinde hayata bakýþ açýsý geliþtirmiþtir.
Þöyle der bu eseriyle ilgili olarak: “Kaleme almýþ olduðum “Mahomet
Drama” isimli eserime Peygambere, onun bir metni ile baþlamýþtým.
Hz.Muhammed yalnýz baþýna berrak, yýldýzlý bir gecenin gökkubbesi al-
týnda, hidâyete erdirmesi için âlemlerin Rabb’ýna niyazda bulunur. Önce

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar ...53

Alman edebiyatýnýn kadýn þairi Bettine Brentano, 1810’da Viyana’da
tanýþtýðý Beethoven’la ilgili olarak Goethe’ye yazdýðý bir mektup vardýr. 

Beethoven, GOETHE’YÝ ÖVMÜÞTÜR

Aþaðýdaki mektup Goethe’nin arkadaþý Bettine’ye aittir. Mektubu Go-
ethe’ye yazmýþtýr:

“Sana þimdi anlatacaðým insaný görünce, bütün dünyayý unutmuþtum.
Ayaklarýmýn ucunda biten ufkum beni kubbesiyle örterken, kendimi, sen-
den gelen nur denizinde buluyorum; daðlar, dereler üstünden sessizce sa-
na uçuyorum. Þimdi sana anlatacaðým insan Beethoven’dir. Ruhundaki o
kudretli, o yüce muamma, onu en yüksek kemâle ulaþma yolunda olgun-
laþtýracaðýna kadar, onun sadece yaþamasý lâzým. Ýþte o zaman, bizleri ha-
kiki saadete bir basamak daha yaklaþtýracak olan ilâhi bir ilmin anahtarý-
ný elimize verecektir. Beethoven seni öðerek þöyle dedi: “Goethe’nin þiir-
leri, yalnýz özü bakýmýndan deðil, ritmi bakýmýndan da bende büyük bir
tesir yaratýyor; ben sanki kendini, ruhlarýn tesiri ile en yüksek nizama yü-
celten ve âhengin sýrrýný esasen kendinde taþýyan o dil ile, eser yazmak is-
teðine, heyecanýna kapýlýyorum. Bu taktirde, ilhamýn en heyecanlý anýn-
da, melodiyi her yana boþaltýrým, onlarý kovalarým, ihtirasla ona yetiþirim,
onlarýn kaçtýðýný, çeþitli heyecanýn yarattýðý bir kesâfet içinde onlarýn kay-
bolduðunu görürüm. Müzik, fikir hayatýndan his hayatýna geçiþte, en yü-
ce bir araçtýr. Ben bu hususta Goethe ile görüþmek istiyorum, acaba o ba-
na hak verecek mi? Melodi þiirin hissi hayatýdýr. Goethe’ye benden bahse-
diniz ve ona benim senfonilerimi dinlemesini söyleyiniz.”

Ey Goethe! Hiçbir imparator, hiçbir kral, kendi gücüne ve bütün kuvve-
tin kendinden doðduðuna, biraz önce bu Beethoven kadar emin olamazdý.

Beethoven’e kendisine karþý duyduðun takdire þehadet edecek olan se-
ri cevabýn beni çok sevindirecek. BETTÝNE

Adresim:Erdbeergasse’deki Birkenstock’larýn evidir, mektubun orada
daha 14 gün içinde beni bulabilir.” (10) (Tercüme)

GOETHE’NÝN BU MEKTUBA CEVABI

“Mektubun çok sevimli. Mutlu bir anda bana geldi, büyük ve güzel
tabiatý, baþarýsýyla olduðu kadar, gayretiyle; ihtiyaçlarýyla olduðu
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âdeta Hitler’in peþinde olduðu efsanevi, dünyanýn merkezini bildiren
“Sarkaç” gibi. Ünlü Alman þairi bunu aþaðýdaki gibi ifade etmiþtir:

Kendi mazisini arz ederken Bâki, bizimkini de sergilemekte

Ýhtiyatý elden býrakma, fettan dünya çoðu zaman bilmece

Mazisinden haberi olan kimse bilir istikbâlini,

Ve meczederek ikisini, mükemmel gün haline getirir yaþadýðý hâlini

Cesaret ve özgüven, Goethe’ye göre bir insanýn korumasý gereken en
deðerli özelliðidir:

Servetini kaybettiysen, az þey kaybetmiþsin!

Aklýný baþýna alýp, çabucak yenisini kazanmalýsýn.

Þöhretini kaybettiysen, çok þey kaybetmiþsin! 

Kazanmak zorundasýn, etraf baþka türlü düþünür.

Cesaretini kaybettiysen, her þeyini kaybetmiþsin!

Keþke doðmamýþ olsaydýn, daha iyiydi.

Napolyon zamanýnda Fansa’yla savaþa giren Ruslarýn arasýnda Türk su-
bay ve askerleri de yer almýþtýr. Baþkurt Türklerine mensup  bu müslü-
man ordu birlikleri Goethe’nin yaþadýðý Weimar þehrine de uðramýþlar-
dýr. Goethe bu insanlarý görür görmez hemen yanlarýna gelir ve onlarla
diyaloða girmek ister. Onlarý evine yemeðe dâvet eder. Yemekten sonra
müslümanlar, Protestan Lisesi’nin avlusunda namazlarýný kýlarlar. Büyük
þair, bu gördüklerini 1814 yýlýnýn baþlarýnda bir dostuna yazdýðý mektup-
ta þöyle anlatmýþtýr:

“Ben burada öyle bir hikmetten söz etmek istiyorum ki, Peygamberin
(Hz. Muhammed) konuþulmasýna dahi izin verilmediði günümüzde güzel
bir olay oldu. Bir kaç yýl önce kim diyebilirdi ki bizim Protestan Lisesi’nin
salonunda müslümanlar topluca namaz kýlacaklar ve Kur’an-ý Kerim’den
sûreler okuyacaklar, hem de biz müslüman Türklerin namazýna iþtirak e-
deceðiz, onlarýn mollalarýyla görüþüp reislerini de tiyatroya dâvet edeceðiz.
Özel bir iltifattan dolayý bana bir ok ile bir yay hediye ettiler. Ben onlarý e-
bedi olarak saklayacaðým. Cenab-ý Allah’tan en kýsa zamanda bu sevgili
misafirlerimizin  kazasýz belasýz yurtlarýna dönmelerini niyâz ederim.” (14)
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gökyüzünde pýrýl pýrýl titreþen yýldýzlara ilgi gösterir. Sonra, diðer yýldýz-
lardan daha büyük ve kendisine dostça gülümseyen Jüpiter’in doðduðu-
nu görünce, << ilgi yýldýzlarýn kralý Jüpiter’e lâyýktýr >> dedi. Lâkin,
yýldýzýn batýp, ayýn doðduðunu görünce; kalbi, gözü ve bütün âzâlarýyla
Allah’a tapan Muhammed << Rabbim bu mudur acaba? >> dedi. Da-
ha sonra cana can katan güneþin doðduðunu görünce yepyeni bir senâ i-
le, << Ýþte herhalde bu benim Rabbim. Bu, gördüklerimin içinde en
parlak, en büyük ve daha kuvvetli >> dedi, batýnca da << Eðer Rab-
bim bana hidâyet etmeseydi sapýklardan olurdum. Bu gördüklerim hep
yok olan varlýklardandýr; ben, gökleri, yeri ve âlemleri yoktan var eden
Allah’a iman ettim >> dedi.

Görüleceði üzere Goethe hakikatý aramanýn yolunun insanýn kendi
benliðinin derinliðinde olduðunu ifhade etmek istemiþtir. Yýldýz, Ay ve
Güneþ’i çevreden gelen negatif etkiler olarak kabul etmiþtir. Fakat kiþi is-
tedikten sonra baþarýyý, samimi bir gözlem ve çalýþmayla yakalayabil-
mektedir. Bu büyük þair, kendisinin de vicdanlý, samimi bir bakýþ açýsýy-
la ve deðerlendirmeyle doðruyu bulabildiðini söylemiþtir: “Çok kýsa bir
süre önce islâm peygamberinin hayatýný büyük bir ilgi ile okuyup, tahsil
ettikten sonra gördüm ki O, asla yalancý bir peygamber deðildir.” (13)

Goethe, çevresinde Teslis’e karþý Tevhid’i savunduðu için dinsizlikle suç-
lanmýþtýr. O, daha da ileri giderek Schwetzingen þehrinde Karl Theoder
tarafýndan 1784’de inþaa edilen camiye büyük katkýlarda bulunmuþtur.

Muhammed’in Naðmesi (Mahomets-Gesang) adlý eserinde Goethe,
Hz.Peygamberi öðmüþtür:

Ve böylece kavuþturuyor kardeþlerini

Sevdiklerini, evlâtlarýný

Gönlü muhabbetle dolu, onlarý

Bekleyen yaratýcýya

Yaþanýlan her günden bir mana çýkarýlmasý gerektiðini ifade etmiþ olan
Goethe, bunu yapanlarý “en akýllýlar” olarak nitelemiþtir. Ona göre dün
rüya, yarýn ise hayaldir. Dünden ibret alan kiþi yarýnýný daha iyi yapar.Ba-
zý devlet adamlarýnýn ve bilim adamlarýnýn bu sýrrý iyi farkettiðini söyle-
yen Goethe, ülke ve bilim kahramanlarýnýn bu sayede çýktýklarýný vurgu-
lamýþtýr. Dünü bilmek... Goethe’ye göre Bâki bunu çok iyi iþlemiþtir. Ya-
þanýlan bir gün içinde almasýný bilenler için çok esrarengiz sýrlar gizlidir,
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Sulh içindedir O’nun kudretiyle 

O tek Âdil olan

Hak olaný istiyor herkes için.

O’nun yüz isminden biri de “El-Adl”

Bu yüce isim çok yüceltilsin. Âmin.

2.Sûre, 142.Ayet: “Doðu da Batý da Allah’ýndýr. O, dilediðini doðru
yola iletir.”

Müstebit katledilse bile, 

Kaybedilecek þey hâlâ çoktur.

Sezar’a imparatorluðu çok gördüler

Fakat, onu nasýl idâre edeceklerini bilemediler

Bu þiirde, Müstebit (Zâlim) Sezar öldürülse bile, yerlerine iyi insanlar
gelmediði sürece; asýl idare edilen Sezarlar olmadýðý sürece ve zalimlerin
hâlâ çok olacaðýndan bahsediliyor.

Hud Sûresi, 116. Ayet: “Sizden önceki asýrlarda bozgunculara tepki
gösteren iyi insanlar olsaydý ya!”

“Gurur ve cehâlet önde giderken, küfür ve ayýp arkada oturuyordur.”
diyen Goethe, gurur ve kibiri cehâletle eþ tutmuþtur.

“Ýlim ve sanat sahibi olanýn,

Dini de vardýr.

O ikisine sahip olmayanýn

Dini olmalýdýr” diyen Goethe, ilim ve sanata önem vermiþ, fakat inanç
ve dini yine de en öne almýþtýr. Yani, ilim ve sanatý olanýn dini de olma-
lýdýr; ilim ve sanatý olmayanýn da dini olmalýdýr.Bu söz ve yaklaþým tama-
men Ýmam Gazâlî’den alýnmalýdýr.

Goethe’nin diðer ilâhi kitaplar Tevrat ve Ýncil’de olmayýp, tamamen
Kur’an’a ait þiiri:

Ýbrahim, yýldýzlarýn efendisini

Kendine ata seçti,

Issýz çölde Musa

Bir Allah’la büyük oldu.
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Goethe, Ashab-ý Kehf’in o gönül okþayýcý yaþamlarýna; Roma Ýmparator-
luðu döneminde çok yüksek mevkilerde olmalarýna raðmen ezilen, hor gö-
rülen zavallý insanlara merhametle yaklaþmalarýna; dönemin zalimlerinin
yaptýðý haksýzlýklar karþýsýnda ýssýz tepelere çýkan (Gözü yaþlý Maksimilyan
ve eþi Helen ve diðer arkadaþlarýndan bahsediyor. Allah onlardan razý ol-
sun) Ashab-ý Kehf, yani bu kýymetli saray mensubu gençlerin acý ve ýzdý-
rab içerisinde akýttýklarý gözyaþlarýna deðinmiþtir. “Chuld Nameh” (Cennet
Bahsi) isimli konuda bu maðara arkadaþlarýna geniþ yer vermiþtir.

Doðu-Batý Diva’nýnda yazdýðý ilk þiir “Hicret” isimli þiirdir:

Kuzey, Batý ve Güney parçalanýyor,Tahtlar çatýrdýyor, devletler sallanýyor,

Sen, þu tertemiz Doðu’ya hicret et de 

Ataerkil havanýn tadýna bak,

Oradaki aþk, meþk ve þiir içinde bulunarak

Hýzýr’ýn Ab-ý Hayatý’ndan içerek gençleþ. (15)

Goethe’nin Divaný’ndaki þiirlerin çoðu Hadis veya Kur’ân’dan alýnma-
dýr. Bu yönüyle Goethe, Ýslâma olan yakýnlýðýný bütün açýklýðýyla ortaya
koymuþtur. Onun Kelime-i Þehâdet getirdiðine dair herhangi bir kaynak
yoktur ancak, Arapça Allah diye mýrýldandýðý söylenmiþtir.

Ünlü Þair, yukarýda da bir parçasýný yazdýðým “Hegire” (Hicret) isimli
þiirinin tümüne islâmýn, Yahudi ve Hrýistiyanlara nasýl adâletli davrandý-
ðýný ifade etmiþtir. Gerçekten da, Müslümanlar, Hristiyan ve Yahudilere
hiçbir zaman dinsiz dememiþlerdir; fakat Yahudi ve Hristiyanlar, gerçek
Allah’ý (Tevhid) arama mücadelesi veren dürüst, inançlý olan kendi insan-
larýna en aðýr eziyetleri yapýp, onlarý dinsizlikle suçlamýþlardýr. Galile,
Goethe, Schiller, Voltair gibi aklý baþýnda insanlar samimi olmayan bazý
Hýristiyanlar tarafýndan dinsizlikle suçlanmýþlardýr. Örneðin, Fransýz ya-
zar Voltair, “Mahomet” (Muhammed) isimli piyes yazdýðýnda 1742’de ki-
lisenin hýþmýna uðramýþtýr. Goethe, 29 Eylül 1799’da “Mahomet” isimli
bu piyesi Schiller’in de yardýmýyla 3 ayda tercüme etmiþtir. Avrupa’nýn þu
an bu seviyeye nasýl geldiðinin kaynaðý kanaatimce belli olmuþtur. Ýþte
tam bir âyet olan Goethe’nin bir þiiri:

Doðu da Alah’ýndýr

Batý da Allah’ýndýr

Kuzey ve Güney sahasý
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Mefistofeles’in (Þeytan) yardýmýyla bir köylü kýzýný ayartýr. Bu kýz saf ve
temizdir.Fakat Faust’u eve alabilmek için annesine uyku ilacý verir. Ýlacýn
þiddetine dayanamayan kadýn ölür. Margaret denilen bu kýz þeytâni ihti-
raslarý uðruna annesini öldürür. Köyde bütün bu olaylar dedikodu hâlini
almýþtýr. Askerden gelen Margaret’in aðabeyi Valentin, olanlarý iþitince
Faust’la karþý karþýya gelir. Fakat Faust, hiçbir merhamet göstermeden
Mefistofeles’in yardýmýyla delikanlýyý öldürür. Margaret, Faust’tan olan
çocuðunu öldürdüðü için idama mahkûm olur, zindana atýlýr. Genç ka-
dýn, bu durumlara düþtüðü için çýldýrýr. Daha sonra Faust, Mefistofeles’le
birlikte Margaret’i kurtarmak ister ama kadýn bunu kabul etmez, kendi-
si için tek yolun Allah’a sýðýnmak olduðunu anlar, vicdan azabýný dindir-
meye çalýþýr. 

Ýkinci Faust’ta Mefistofeles, yani þeytan yine iþ baþýndadýr. Kötülükle-
rini Dr. Faust aracýlýðý ile yapmaya devam eder.

Goethe Hýristiyanlýktaki Teslis’i reddedip Tevhid’i benimsemiþtir. Ona
göre Hz. Ýsâ, Meryem’den dünyaya gelen, Allah’ýn sadece kulu ve elçisi-
dir. “Yalancý papazlar! Siz, benim sizlere karþý çýkmamý kabul etmezsiniz
deðil mi?” diye haykýrmýþtýr. (16)

Goethe’nin þiirlerinden bazýlarý þunlardýr:

Þarap sana faydalý olmaz,

Hiçbir doktor, onu sana müsâde etmezdi;

Azýcýðý mideyi mahveder,

Fazlasý ise kafayý kýzýþtýrýr.

Nefsini Bilen, 

Rabbini Bilir.

ÝLK LEZZET

Hakiki müslüman, cennetten öyle söz eder ki,

Sanki kendisi orada bulunmuþtur.

Kur’an, onu nasýl tasvir ederse, öyle inanýr,

Ýslâmýn temeli, bu esas üzerine kurulmuþtur.

Kur’an ezeli mi, deðil mi?
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Davut, pek çok kusurluydu,

Evet, O cürmüyle dolaþtý,

Bir olan Allah’a hakkýyla baðlanýp,

Beraat edeceðini anladý.

Ýsa bütün saflýðýyla duyuyor

Kainat’ýn ilâhi bir tek diyordu;

Onu ilâhlaþtýran her kiþi

En kutlu hislerini yaralýyordu.

Gerçek aydýnlanmalý artýk

Muhammed’in baþardýðý gibi;

Yalnýz bir tek Allah diyerek

O, dünyayý fethetti.

Goethe, bunlarý yazarken bir taraftan da kendisine gelen tepkilerle uð-
raþmýþtýr. O, Hristiyanlýða bakýþ açýsýyla ilgili olarak þöyle demiþtir: “Siz,
benim Hýristiyanlýk telakkimin ne olduðunu belki bilirsiniz belki de bil-
mezsiniz. Günümüzde Ýsâ Peygamberin istediði mânâda Hýristiyan kim-
dir acaba? Belki de sadece ben; Her ne kadar sizler beni, bir dinsiz kabul
etseniz de.”

FAUST

Goethe’nin dünyaca meþhur en ünlü eseri Faust’tur. Faust iki kýsýmdan
oluþmaktadýr. Birinci Faust’u 1808’de yazmýþtýr; ikinci Faust’u ise
1832’de yazmýþtýr.

Birinci Faust’ta týpký Werther’in Izdýraplarý’ndaki gibi gayrimeþru bir
eðilimin sonuçlarý iþlenmiþtir. Mefistofeles, yani Þeytan, Dr. Faust’u baþ-
tan çýkarmaya çalýþýr. Dr. Faust’un da zaten karakter yapýsýnda ihtiras
vardýr, yaþamýn sýrrýný öðrenmek ister, maddi ve manevi zenginlik içinde
yaþamak için tutuþur. Fakat bunlarý elde etmek için tuttuðu yol Þeytana
(Mefistofeles) yakýn yoldur. Þeytan da tanrýyla girdiði iddiada onu yoldan
çýkarmayý plânlamýþtýr. Ona bütün dünya zevklerini tattýrma sözü verir.
Benliðinin esâreti altýna giren Faust, aþk zevkini tatmak ister. 
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TEMBÝH

Kýyâmet günü Sur’a üfürülünce,

Dünya hayatý hepten bitince,

Hesap vermekle mükellefiz

Aðzýmýzdan çýkan her faydasýz söze

Goethe, kiþinin kendisini geliþtirmesiyle ilgili olarak da çarpýcý ve sami-
mi tespitlerde bulunmuþtur. Onun her bir tesbiti yýllarýn tecrübesine da-
yanmaktadýr.Sanatçýya þöyle seslenir:

Ey sanatçý! Kendini asilleþtirmek için,

Mütevazi olmalýsýn;

Býrak seni bugün öðüp, yarýn taklit etsinler,

Fakat, hep karþýlýðýný ödesinler.

Ýyilere bir tavsiyesi var Goethe’nin:

Kötüleri ayýplamamalý,

Onlar, iyilerin yanýnda iyilik öðrenirler.

Ama iyiler de,

Kimden korunmak zorunda olduklarýný bilsinler.

Böl ve Hükmet! Yaman söz;  Birleþtir ve idâre et! Daha iyi hazine

Sabýrsýzlýk hiç bir iþe yaramaz,

Piþmanlýk daha beter;

Biri suçu artýrýr,

Diðeri yenilerine sebep olur.

Goethe, Hristiyanlýðýn günümüzdeki hâlini eleþtirip, Ýslâm’ý övmüþtür:
“Benim gibi sizler de elli yýldýr kilise tarihini incelemiþ kimseler olarak, her
þeyin birbirine nasýl baðlý bulunduðunu anlayamadýnýz. Buna mukâbil,
müslümanlarýn hangi desturlarla eðitime baþladýklarý çok ilginçtir. Dinde
temel olarak, insanýn baþýna Allah’ýn takdir etmediði  hiçbir þey gelmez.
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Ben, onu araþtýrmýyorum.

Kur’an yaratýlmýþ mýdýr?

Bunu da bilmiyorum.

O’nun, kitaplarýn kitabý olduðuna 

Müslümanlýk icâbý inanýyorum.  

Çýlgýnlýktýr, herkesin her hususta

Þahsi görüþünü övmesi!

Eðer, Ýslâm teslim olmak demekse Allah’a,

Öyleyse, hepimiz yaþayýp ölmekteyiz Ýslâm’da.

Ýtiraf edin! Þark’ýn þairleri,

Biz Batý’nýnkilerden daha büyüktür.

Onlara eriþtiðimiz nokta ise,

Bizim gibilere duyduðumuz kindir.

PEYGAMBER DER KÝ

Allah’ýn Muhammed’e yardým 

Etmeyeceðini sanan kimse,

Þimdi, öfkesini gidermek için

Evinin balkonuna sýkýca bir ip baðlasýn da.

Kendi kendini assýn bakalým.

Öfkelendiði þeyi giderebilecek mi?

Rabb’im yerleþtirdi yýldýzlarý,

Biz kullarýna, karada ve denizde kýlavuz olsun diye

Böylece bakarsýnýz göklere,

Dolarak ruhunuza zevk ve neþe
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Goethe, en son dörtlükte Kur’an’a göre yazmýþtýr.Eserinde þu âyeti
(Beþinci sûre, 116) sýk sýk okumuþtur: “Ve yine, Allahû Teâla buyurmuþ-
tu ki: “Ey Meryem oðlu Ýsa, sen mi insanlara; beni ve annemi, Allah’tan
baþka iki Tanrý edinin, dedin?”, “Haþa! “ dedi. “Sen yücesin, benim için
gerçek olmayan bir þeyi söylemek bana yakýþmaz. Eðer demiþ olsam, sen
bunu bilirsin, sen benim nefsimde olaný bilirsin, ben senin nefsinde olaný
bilmem, çünkü gayblarý bilen yalnýz sensin, sen!”

Meryemoðlu Ýsâ (A.S) þöyle devam etmiþtir:

“Ben onlara, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, diye se-
nin bana emretmiþ olduðundan baþka bir þey söylemedim. Ben onlarýn i-
çinde olduðum sürece onlarý kolladým, fakat sen beni vefât ettirince, on-
larý gözetleyen yalnýz sen oldun. Sen herþeyi görensin!”

GOETHE’NÝN TAHRÝF EDÝLMÝÞ HIRÝSTÝYANLIK VE 

HAK DÝN ÝSLÂM HAKKINDAKÝ GÖRÜÞLERÝ

“Kur’an’ýn en berrak özelliði az sözle çok mânâ ifâde etmesidir.
Kur’an’daki þu sözler bunun en büyük delilidir, “Ýþte o kitap, kendisinde
hiç þüphe yoktur, müttakiler için yol göstericidir. Onlar ki gaybe inanýp,
namazlarýný kýlarlar ve kendilerine verdiðimiz rýzýktan harcarlar. Sana indi-
rilene ve senden önce indirilene inanýrlar; ahirete de kesinlikle iman eder-
ler. Ýþte onlar, Rabblerin bir hidâyet üzeredirler; ve umduklarýna erenler iþ-
te onlardýr!Ýnkâr edenlere gelince, onlarý uyarsan da, uyarmasan da, onlar
için birdir, onlar inanmazlar. Allah onlarýn kâlplerini ve kulaklarýný mühür-
lemiþtir, gözlerinde de perde vardýr. Onlar için büyük bir azap vardýr.”

“Ýþte böyle sûre sûre devam eden Kur’an-ý Kerim, insanlarý inananlar
ve inanmayanlar diye iki gruba ayýrýyor. Kur’an’ýn beyânýna göre, müslü-
manlara cennet , kâfirlere de cehennem vardýr. Emir ve yasaklarý târif e-
den bu kitap, ayrýca Hýristiyan ve Yahudi dinlerindeki uydurma hikâye-
leri de haber vermekte. Sýnýrsýz tekrarlarla, derin mânâlar ifade etmek,
bu ilâhi kitabýn yapýsýný teþkil ediyor ve bu kitap, bizi bazý þeylerden ko-
rurken bazý meselelerde de hayrette býrakýyor ve neticede, bizi kendisine
hayran kýlarak imân etmeye zorluyor.”

“Kur’an-ý Kerim, tarihe ýþýk tutmasý açýsýndan çok önemlidir. Biz bu
hususu kýymetli þahsiyetlerden naklediyoruz: << Kur’an-ý Kerim’in ga-
yesi, o zamanlar Arap toplumu içindeki üç çeþit din mensubu kiþileri;
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Böylece müslümanlar ömürleri boyunca içleri rahat ve huzura kavuþmuþ
oluyorlar ve baþka birþeylere de ihtiyaçlarý kalmýyor. << Üstünde ismim
yazýlý olmayan kurþun bana isabet etmez, >> diyor savaþta asker; bu te-
vekkülü olmasa en büyük tehlikelerde cesaretini ve neþesini nasýl koruya-
bilir. Gördüðünüz gibi, müslümanlýðýn hiçbir eksiði yoktur ve, ondan da-
ha ileri deðiliz, hiç kimse de daha ileriye gidemeyecektir”.

1820 yýlýnda bir arkadaþýna yazdýðý mektupta þunlarý söylemiþtir: “Biz-
ler hepimiz, erinde geçinde Ýslâm dininin mensuplarý olmak zorundayýz.”
(Johann Jakop. 22 Aralýk 1820. Bayram Yýlmaz)

Goethe, Hýristiyanlýktaki “Mesih Allah’ýn oðlu” ilkesini hiçbir zaman
kabul etmemiþ bir Hýristiyandýr. O, Allah’ýn Vahdâniyetini (Allah’ýn bir
olmasý) ve peygamberlerin sadece onun elçileri ilkesini kabul etmiþtir. Ýs-
lâm’da da bu tutarlý ilke olduðu için Kur’an’ý tercümesinden iyice oku-
muþtur. “Ýslâm dinine göre Ýsâ (a.s) gelmiþ geçmiþ peygamberlerden bir
peygamber ve insandýr, týpký Adem, Musa, Davud ve Hz. Muhammed
(s.a.v) gibi. Hýristiyanlarýn iddia ettikleri gibi Ýsâ (a.s) Tanrý deðil, Alah’ýn
kulu ve peygamberdir.” Goethe bu ifadeleri kullanmýþtýr ve araþtýrmasý-
ný derinleþtirmiþtir:

Ýbrahim yýldýzlarýn efendisini 

Kendine ata seçti

Issýz çölde Musa 

Bir Allah’la büyük oldu.

Davut pek çok kusurluydu,

Evet o cürmüyle dolaþtý,

Bir olan Allah’a hakkýyla baðlanýp;

Beraat edeceðini anladý.

Ýsâ, bütün saflýðýyla duruyor,

Kainatýn ilâhý bir tek diyordu;

Onu ilahlaþtýran her kiþi

En kutlu hislerini yaralýyordu.
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Goethe’nin, kilisenin daha ciddi baskýlarýndan korktuðu için apaçýk,
“Ben müslüman oldum” demeye çekinmiþ olabileceði ihtimal dâhilindedir.

Bu bilge ve deha sahibi adam 22 Þubat 1832’de 83 yaþýndayken haya-
ta gözlerini yummuþtur.

1) Goethe ve Ýslâmiyet. Dr. Bayram Yýlmaz. Timaþ.
2) TERCÜME. Alman Mektuplarý. 1964.77.80.
3) Naturalist Roman. Aykýrýlaþtýrýlarak uyalanmýþ: YOSMA.
4) Tercüme eserdir.
5) Telif eserdir.
6) TERCÜME. Ýbn-i Mukaffa.1966.87.
7) Goethe. Doç. Dr. Bayram Yýlmaz. Timaþ.
8) TERCÜME.Herder’den Kant’a mektup. (1767).1964.80.
9) TERCÜME. 14 Eylül. Perþembe Mektubu. (1797).1960.77.
10) Bettine’den Goethe’ye. Alman Mektuplarý. Tercüme. 1810.
11) Goethe’den Bettina’ya. Alman Mektuplarý. 6 Haziran 1810. Tercüme.
12) Tercüme. 1964.79.
13) Goethe’den Behirische. 11 Kasým. 1867. Akþam. 7.00 Alman Mektuplarý.

TERCÜME. 1964.77.
14) Meþhur Þairlerden Portreler. Eduard Zuck Mayer. Öðretmen yayýnlarý.

1962.
15) Doðu- Batý Divaný. Doç. Dr. Bayram Yýlmaz. Timaþ.
16) Goethe ve Ýslâmiyet.Doç. Dr. Bayram Yýlmaz. Timaþ.
17) Goethe’nin hayatý. Ulich Woncraft. Berard Library. Stralia Adelaide Lib-

rary. Town Library. (18) Goethe ve Ýslâmiyet. Doç. Dr. Bayram Yýlmaz.
18) Goethe ve Ýslâmiyet. Doç. Dr. Bayram Yýlmaz. Timaþ.
*Hiç bir dinden kastettiði, Hristiyanlýðýn meshepleridir. (Yazarýn Notu).
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sapýk ve kýlavuzsuz, baþýboþ dolaþan bu insanlarý, Hristiyan, Yahudi ve
müþrikleri hidayete erdirip, onlarýn “Bir” olan Allah’ý idrâk etmelerini ve
hürmet göstermelerini, ebedi ve ezeli olan, kudretiyle bütün kainatý ya-
ratan, en yüksek varlýðýn, yüceler yücesi, hakimler hakimi “Bir” yaratýcý-
ya imân etmelerini saðlamak olup, tahrif edilmiþ dinlerin esas hükümle-
riyle yeni hükümleri meczederek, bu hükümlerin insanlýða mutluluk,
mûkâfat, adâlet getirmesini saðlamak; Allah elçisi Hz. Muhammed’in in-
sanlarý birleþtirmesi; geçmiþ zamanlardaki kavimlerin helâk oluþlarýný ha-
týrlatarak, cehennemden sakýndýrýp, cennet vaaderek, nihâyet Allah nez-
dindeki gerçek dinin Ýslâm olduðunu hatýrlatmak >>

Bu görüþü gözönünde bulundurarak müslümaný ayýplamayalým. Eðer
O, Muhammed’den önceki zamaný, cahiliyye devri diye isimlendiriyorsa
ve buna da kesin olarak inanmýþsa, demek ki her þey Ýslâm’ýn hikmeti ile
baþlýyor. Kur’an-ý Kerim’in uslûbu, içeriðine ve niyetine göre müsâmaha-
sýzdýr, büyüktür, dehþetlidir, ürperticidir, harikûladedir, lâtiftir, yücedir ve
ulvîdir. Bir çarkýn diþlisi nasýl kendine baðlý öteki diþliyi harekete geçirir
ve bu hareket zincirleme devam ederse, Kur’an-ý Hakim’in de birbirinden
ayrýlmayan, birbirini tamamlayan hükümlerinin, kitleleri tesiri altýna al-
masýna þaþýrmamak lâzým. Ýþte bu sebepten dolayý hakiki müslümanlar ta-
rafýndan Kur’an-ý Kerim’in mahlûk olmadýðý, Cenab-ý Hak’la beraber e-
zelî olduðu beyân ediliyor. Fakat, mütefekkirlere göre, iyi bir yazý ve þiir
türünün daha önceden de mevcut olduðunu iddia etmeleridir. Þayet, Ce-
nâb-ý Allah Kur’an-ý Kerim’i, Muhammed aracýlýðý ile hükümlerini ka-
nunlarýný vahyetmemiþ olsaydý, Araplar çok zor olarak kendi kendilerine
ilerleyebilir, saf bir dil geliþtirebilirlerdi. Evet bu kitap sonsuza kadar etki-
li olmaya devam edecek. Onun içindekiler mükemmel ve pratiktir. Mu-
hammed Tevrat ve Ýncil’in aslýna imân eden ailelerin kesin olarak Allah’a
imân ve itaat ettiklerini, bunun da Ýslâm olduðunu söylüyor.

O, Tevrat ve Ýncil’in sadece bir dini menkîbeler þekline sokulduðunu
bildiðinden Allah’a imaný, güveni ve itaati insanlarýn kavrayabilmeleri i-
çin, sürekli geçerli ve kesin olan konuþmalarda bulunmuþ, daha sonra
kendisi de masal kâbilinden bazý þeylere, itîna göstermek þartýyla müsâ-
de etmiþtir. O, bazý vakalarý Allah’ýn hükmünü ortaya koymak için an-
latmýþtýr. Deðilse, Binbir Gece Masallarý türünden þeylere izin vermemiþ-
tir. Çünkü hak olana yanlýþ, yalan, dolan bulaþabilirdi. Þimdi Tevrat ve
Ýncil’de olduðu gibi.” (17), (18)
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dinliyor, bilim-kurgu kitaplarý okuyordu. Ailesinin, arkadaþlarýnýn ve ho-
casý Scima’nýn yakýn ilgi ve sýcaklýklarý sonucu Hawking’te hayret edile-
cek deðiþmeler oldu. 2 yýl içinde ölür denilen insan canlanmaya baþladý.
Hawking kendisi de moral toplayýnca ölümü basbayaðý atlattý. Fakat zu-
vallý Hawking bir daha ömür boyu kalkamayacak, konuþmayacak ve þu
an tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuþ durumdadýr.

Bu hâliyle Jane Wilde adýnda bir kýzla evlendi, 3 çocuklarý oldu. Eþinin
yardýmýyla yüksek lisans eðitimini tamamladý. Hatta pek çok saðlýklý insa-
ný utandýracak bir sabýr ve sebatla doktorasýný da verdi, profesörlüðe kadar
yükseldi. Kraliyet Derneði’nin en genç üyesi seçildi. Kraliyet Derneði’ne
seçilen bir üye, salon kürsüsünde yürüyerek diðer üyelerle tokalaþýr ve o-
nun listesini imzalardý. Bu defa öyle olmadý. Genç adam, Baþkanýn, teker-
lekli sandalyesine kadar getirdiði onur defterini güç belâ imzalayabildi.

1978’de teorik fizikteki en yüksek ödülü olan Albert Einstein ödülü’nü
aldý. 1982’de dünyanýn dört bir yanýndan, konuþmaktan dahi aciz bu dâ-
hi adama ödüller yaðýyordu. Kraliçe Elizabeth tarafýndan Britanya Ýmpa-
ratorluðu Kumandaný Niþaný verildi.

Hawking: “KARIM BENÝ DÖVÜYOR!”

1988’de yazdýðý “Zamanýn Kýsa Tarihi” adlý kitabý satýþ rekorlarý kýrdý.
Kitabý yazarken zatürreye yakalanmýþtý. Bilgisayar aracýlýðýyla konuþabi-
len, tekerlekli sandalyeye mahkûm bu adam kemikleri kýrýldýðý için ve
diðer baþka türlü þikayetlerle sýk sýk hastaneye getiriliyordu. Yazdýðý “Za-
manýn Kýsa Tarihi” isimli kitabýnda kara delikler hakkýnda geliþtirdiði
vurucu teorilerle dikkat çeken ve yüksek dehâ olarak kabul edilen profe-
sör Stephin Hawking’in sýk sýk kolunda ve el bileðinde kýrýklýklar oluþu-
yor, dudaklarý patlýyor, gözü morarýyordu. Her yeri yara bere içinde has-
taneye taþýnýyordu.

Olay, yetkililerin de dikkatini çekmiþti. Soruþturma baþlatýldý. Sonuç a-
cý ve ürkütücüydü: Çaresizlik içinde uzuvlarýndan mahrum yaþamak zo-
runda olan bu dâhi adam, karýsý tarafýndan hýrpalanýp, dövülüyordu. O
da acýsýný içine atarak kendisini bilime veriyor, dýþarýya dahi doðru düz-
gün çýkamýyor, evinde bol bol araþtýrma yapýyordu.

Nihâyet, olaydan þimdiye kadar hiç bahsetmeyen Stephen Hawking’in
de ifâdesine baþvuruldu. Ýfadesi çok açýk ve netti. O, karýsý için þu iki ke-
limeyi bilgisayar aracýlýðýyla söylüyordu:
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“Dünyayý bir kaç kere yok edebilecek bir atom gücüne sahipken in-
sanlarýn hâlâ saldýrgan olmasý aptalca bir iç güdüdür. Bu sebeple

insanoðlunu fazla zeki kabul etmiyorum.”

Ýnsan baþka gezegenler keþfetmezse dünyayla birlikte 800 yýl içinde
yok olacak. Bilim ilerleme kaydetmeli ve yaþanacak yeni bir gezegen bu-
lunmalý.

1942’de Ýngiltere’de doðdu. Einstein’den ve Oktay Sinanoðlundan
sonra þu an fiziðin ve matematiðin otoritesi Stephing Hawking’tir. Dün-
yaya son 100 yýlda gelen en ünlü fizikçinin 2’si Türk’tür: Behram Kur-
þunoðlu ve Oktay Sinanoðlu. Diðerleri ise Einstein ve Stephing Haw-
king’dir. Ýlk, orta ve üniversite öðrenimi sýrasýnda son derece saðlýklý, ha-
reketli bir öðrenciydi. Oxford üniversitesi’nin fizik bölümünü birincilik-
te bitirdi. Hayatýnýn kâbusu da bu yýldan sonra baþladý. ALS Motor Nö-
ron hastalýðýna yakalandý. Omirilik ve beynindeki þuurlu kas hareketle-
rini düzenleyen sinir hücreleri daðýlmýþtý. Konuþma bozukluðu ve yutma
güçlüðü çekiyordu. Elleri kýpýrdamaz olmuþtu.

Sinir hücreleri bir yýprandý mý kontrolleri altýndaki kaslar da yýkýma
uðrar. Genç Hawking’in beyni saðlam kalmasýna raðmen vücudu çök-
müþtü. Doktorlar Stephin Hawking’e 2 yýl ömür biçmiþlerdi. Moral ve
ruh hâli olarak tam bir bunalým halindeydi. Sürekli klasik müzik

“Esrarengiz Bilim Adamý”

STEPHEN HAWKÝNG Nasýl Baþardý?

Henüz hayatýnýn baharýnda felç geçirip teker-
lekli sandalyeye mahkûm oldu. Çalýþýrken vücu-
du arasýra tekerlekli sandalyesine yýkýlýyor, ba-
zen de baþý, iki omuzunun arasýna düþüyor, ba-
þýný ve yüzünü hiç kontrol edemiyor. Bu haliyle
yüksek lisans yaptý, doktorasýný verdi, profesör-
lüðe kadar yükseldi. Zamanýn Kýsa Tarihi adlý ki-
tabý satýþ rekolarý kýrdý, en çok satan kitap ödü-
lünü aldý.
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Buzullarýn erimesi yer þekli yüzeylerinde önemli deðiþiklikler meydana
getirip yerleþim yerlerini denizlerin dibine gömecek.

2400-2500 yýllarý arasý

Güney Yarým Küredeki þiddetli olumsuz deðiþimler sebebiyle Kuzey
Yarýmküre’ye kaçan insanlar “Göç savaþlarý”na sebep olacak. Çevre kirli-
liði tabii kaynaklarý kurutacak. Kuzey ve Güney kutbundaki korkunç
dev buzul daðlarý eriyerek, karalarýn çoðu sular altýnda kalacak.

2800

Dünyanýn atmosferi deðiþecek ve Dünya, Mars gibi sülfirik asit hâlini
alacak, hiç bir canlý yaþayamayacak.

Doðal, tabii âfetler gibi görülen dünyanýn bu yokoluþa doðru giden de-
ðiþimlerinin sebebi aslýnda insanoðlu. Otomotiv sanayii’nin geliþmesi a-
rabalarý artýrmýþtýr. Bu da daha çok petrol kullanýmý demektir. Nüfusun
hýzla artmasý, insan ihtiyaçlarýnýn daha çok, daha çeþitli hâle gelmesine
yol açmýþtýr. Bunlarýn temelinde de yine bolca petrol kullanýmý yatmak-
tadýr. Sprey deodorantlardan tutun da araba eksoz dumanlarýna ve dev
fabrika bacalarýna varýncaya dek tüm bu kirli hava, atmosferi isli pisli hâ-
le sokup, güneþ ýþýnlarýnýn dünyaya çarpýk çurpuk gelmesine yol açmýþ-
týr. Çünkü atmosfer delinmiþtir, yapacak bir þey yoktur, atmosferi iðne
çaputla kapatmaya da insanoðlunun gücü yetmez.

Dahasý, savaþlarýn ve nükleer denemelerin açýða çýkardýðý müthiþ nega-
tif enerji, amosferimizin çýðlýklarýna sebep olmuþtur. Atmosfer delinince
güneþ ýþýnlarý tavuk görmüþ tilki gibi dünyanýn üzerine enlem açýlarýna,
ekliptik düzlemlerine, dik açý ve eðik açý hikâyelerine âdeta gülecek,
dünyanýn üzerine kara bulut gibi iyice çökmeye baþlayacaktýr. Böylece,
insanoðlu sonunu kendisi hazýrlayacaktýr.

Evrenin Sýrrý Teorisi: Stephen Hawking, “ paralel evren var mý?” Soru-
suna yanýt arýyor.

Alman Focus Dergisi’nin röportaj yaptýðý Stephen Hawking, bu ko-
nuyla ilgili çarpýcý açýklamalarda bulunmuþtu. Ne diyordu esrarengiz a-
dam Hawking:

“Evrenin sýrrýný çözmek insanoðlunun sahip olacaðý en son zafer ola-
caktýr. Böylece insan sadece kâinatýn ve mikroskobik dünyanýn oluþu-
muyla deðil, zamanýn ve maddenin baþlangýcýyla da ilgili bilgi sahibi o-
lacak. Belki de insanoðlu kainatýn en gizli sýrrýna iyice yaklaþacak. 
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HAWKÝNG: “KARIM Kötü biri!”

Yakýn dostlarýnýn tavsiyesiyle Hawking karýsýndan boþandý. 50 kilo a-
ðýrlýðýndaki bu dev adam hasta ve bitkin hâline raðmen þu an asrýn zir-
vesindeki son bilim adamlarýndan biri olarak kabul edilmektedir. Haw-
king, böyle giderse insanlýðýn dünyayý yok edeceðini söylüyor. Tabiatýn
biteceðini, doðal kaynaklarýn tükeneceðini, akla hayâle gelmeyecek, in-
sanlýðýn þu ana kadar tanýk olmadýðý dehþet tablolarý ortaya çýkacaðýný,
kararlý bir þekilde dile getiriyor: “Ya insanlýk kendini düzeltmeli ya da
kendine yeni bir gezegen aramalý” diyor.

Kýyamet Teorisi, Evrenin Sýrrý Teorisi Stephin Hawking’in ses getiren
ve ilgi uyandýran, hiç de mantýksýz gözükmeyen iki esrarengiz teorisidir.

“Bilim ilerleme kaydetmeli ve yaþanacak yeni bir gezegen bulunmalý”
diyor ve ekliyor bu yarým adam: “Ýnsanlýk baþka gezegenler keþfedemez-
se dünyayla birlikte 800 yýl içinde yok olacak.”

Yaptýðý her açýklama bomba etkisi yapan 62 yaþýndaki Steghen Haw-
king, Kainâtýn sonu hakkýnda BBC televizyonunda geçen yýl yaptýðý ko-
nuþmada ilginç bir olay yaþanmýþtý: Konu küresel ýsýnma ve buzullarýn e-
rimesiyle ilgiliydi. Tam küresel ýsýnmanýn tehlikeleri ve dev buzullarýn çö-
zülmesinin insanlýða getirdiði tehditleri anlatýyordu ki Antarktika kýta-
sýnda 45 km uzunluðunda dehþet bir buzdaðýnýn ürkütücü sesler çýkar-
tarak koptuðu haberi televizyonlardan alt yazýyla geçiyordu. Hepsinde þu
yazýyordu: “Profesör Stephen Hawking’in insanlýða uyarýsý ciddiye alýn-
malý. Hawking falcý deðil, yaþanan geliþmeler onun ne kadar doðru ol-
duðunu gösteriyor.”

Küresel ýsýnma sözünü ilk ortaya atan Hawking’ti. Dünya Bilim Oto-
riteleri de Stephen Hawking’e katýlýyor.

Onun Dünyanýn Sonu teorisindeki yýllar arasý görüþleri þöyle:

2000-2400 yýllarý arasý

El nino yüzünden iklim deðiþiklikleri olacak. Ýklim deðiþikliði sebebiy-
le sýtma ve tifo daha geliþmiþ korkunç bir hâl alarak insanlýðýn karþýsýna
dikilecek. Kasýrga ve hortumlar insanlýðý kasýp kavuracak. Önümüzdeki
100 yýl içindeki ýsý deðiþimleri bitki örtüsünü allak bullak edecek.
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ulaþým, taþýmacýlýk; gýda ve akla gelebilecek herþeyin üretimi; haberleþ-
me, ýþýklandýrma, ýsýnma, eðitim; aðlamalarýmýz, gülmelerimiz hepsi bil-
gisayar sistemi içinde yürüyecek. Ýþte o gün, o âna geldiði zaman insan-
lýk, bilgisayarlarýn 10 dakikalýk kilitlenmesinde insanlýk periþan olur, aç
kalýr , kazalar olur, makineye baðlý hastalar ölür, uçaklar düþer dünya ko-
yu bir karanlýða gömülür. Hele bir de bu devam edecek olsa... Niye ol-
masýn? Edison 100 yýl önce elektriðe horon teptirmedi mi? Telsizi bulma-
dý mý? Ona “Küçük yaramaz çocuk, seni bir gün boþlukta yürütece-
ðim.”demedi mi? 

Yani evrende sanki hisseden, gören soyut manyetik bir güç var. Bu güç e-
lektriðin kýlýðýna girmiþ, bilgisayarýn kýlýðýna, girmiþ, görünmeyen enerjinin
kýlýðýna girmiþ. Daha henüz bu aþamada çocuk. Ama tam büyüdüðü zaman
insanlýðý esâret altýna bile alabilir. Örneðin, gizemli bilgisayar sistemleri...
Bu sistemler birgün bir bütün hâline geldiðinde, insanlýk o zaman topyekün
bir tek bütüne mahkûm olacak. O bütün, en küçük bir haylazlýðýnda on-
binlerce insaný bir anda katletme imkâný yakalayacak. Ýþte, kanaatimce ge-
lecekte bu inanýlmasý zor gerçeðe “Bilim savaþlarý” diyecekler. Kimi aklý ba-
þýnda insanlar çýkýp bilgisayarlar için, “bir bütün sistem oluþturmayalým, ay-
rý ayrý sistemler hâlinde olalým ki elimizde koz olsun.” diyecek

Teorik Fizikte geçmiþ ve gelecek enerjilerinden de (Yaþam) bahsedilmek-
tedir. Bazý bilim adamlarý “Geleceðe Dönüþ”e sýcak bakýyorlar. Oysa gelece-
ðe dönüþ mümkün deðil, çünkü Allah “Geleceði yalnýz ben bilirim” diyor.
Þu an itibariyle geçmiþe dönüþ bir þartla... Eðer þu andan itibâren kaydeden
bir güç varsa... Geçmiþe dönüþ, buluþ olarak gerçekleþtirilirse bundan son-
raki insanlýk yaþamýný kaydetmek mümkün olabilir. Ancak uzayda Fotoþok
enerjisinin olduðunu, bu enerjinin dünyadaki bütün olaylarý bir baþka bo-
yutta (Stephen Hawking’in bahsettiði paralel boyut) öylece anlý canlý kay-
dettiðini söyleyebiliriz. Kur’anýn bir yerinde anýmsadýðým kadarýyla bu ko-
nudan üstü kapalý bahsediliyor. Evren 6 boyut olsa, yeryüzünde yaþanmýþ
hâdiseler bir baþka boyutta tek tek gösterilecek olsa, yani bizim için geçmiþ
olan, bir baþka boyut için gelecek olsa!.. Bütün mesele bu boyuta geçebile-
cek bilimsel bulgulara ulaþmaktýr. Eðer bunu çýkýp da biri baþarýrsa o zaman
Cleopatra dönemine gidebiliriz, belki onlar bizi farketmez ama, sadece fark-
lý frekanstan onlarýn yaþamlarýnda bulunabiliriz. Þu an farklý frekanstan biz-
lerin içinde dolaþan farklý varlýklarýn olduðunu kabul eder misiniz? Ýþte bu
kabul edeceðiniz þey âlem oluyor. Bunu size býrakýyorum. 
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Ýnsanoðlu teknik ve ilim gücüyle kendisine zarar verebilir: Nükleer de-
nemeler, küresel ýsýnma, atom savaþlarý, iki yüz yýl önceki hastalýklar, (Ti-
fo, sýtma, kuduz, verem kolera, Veba), genetik deðiþime uðramýþ daha ca-
navarca virüsler... Tahmin edemeyeceðiniz baþka korkunç tehlikeler olu-
þabilir. Ýnsan ýrký ancak baþka yýldýzlara ve yaþanabilir dünyalara ulaþtý-
ðýnda güvende olacaktýr.

Yaklaþýk 2 milyon yýldan bu yana insanoðlu saldýrganlýk sayesinde ha-
yatta kaldý. Yani vahþi, dev hayvanlar arasýnda. Ama þimdi dünyayý bir
kaç kere yok edebilecek bir atom gücüne sahipken, insanlarýn hâlâ saldýr-
gan olmasý aptalca bir içgüdüdür. Bu sebeple insanoðlunu fazla zeki ka-
bul etmiyorum. Genetik müdahaleyle DNA deðiþtirilerek insanýn seviye-
si yükseltilebilinir. Ancak sonucu görmek için en az 18 yýl gerekli. Hal-
buki bilgisayarlar 18 ayda bir, güçlerini iki misline çýkarýyor. Bu yüzden
bilgisayarlarýn dünyayý ele geçirme tehlikesi var. Yapay beyinlerin insan
zekâsýna baðlanmasý için bilgisayar ve beyin arasýnda doðrudan baðlantý
kurulmalý Einstein’in izâfiyet teorisiyle Kuantum teorisini birleþtirmeye
çalýþýyoruz. Ýzâfiyet teorisi madde ve yer çekimi fenomenlerini târif eder;
Kuantum teorisi atom, elektron ve kuark gibi parçacýklarýn davranýþýný
anlatýr. Ýki teoriyi birleþtirdiðimizde “Herþeyin Teorisi” ortaya çýkar. Ve
bu kâinatýn nasýl oluþtuðunu, bunun niye böyle olduðunu anlatýr. “Mut-
lak Formül”ü arýyoruz. Teorilerimiz henüz tamamlanmadý, bu tür bir
dünya formülünün sonuçta nasýl bir hâl alacaðýný bilmiyoruz. Ancak ben
bu iki formülün yer alacaðýndan eminim. Belki evrenin bütün fenomen-
lerini açýklayan bir dünya teorisini bu kapasitemizle kavrayamayabiliriz.

Maymunlar insanlarla % 99 oranýnda ayný genetik yapýya sahip olduk-
larý halde izafiyet kanununu bilmiyorlar. Ýþte bu % 1’lik fark insana bü-
yük bir avantaj saðlýyor: Dil..

Dil sayesinde insanlar dev ama yavaþ bir bilgisayar oluþturuyor. Bu bil-
gisayarýn bir teori ortaya çýkaracak güçte olmasýný umut ediyorum. Mik-
roskobik nesnelerin zamanda yolculuk yapmasý benim hesaplarýma göre
hayli düþük ihtimal”.

Stephen Hawking hâlen Ýngiltere’de yaþamaktadýr.

Bilgisayarlarýn dünyayý ele geçirmesi tehlike olarak görülüyor. Bu na-
sýl oluyor, hiç düþündünüz mü? Çok kolay, yakýn bir gelecekte yaþam ta-
mamen bilgisayar kontrolünde olacak. Uçak seferleri, rotalarý, Saatleri;
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Hamsun Amerika’ya geldiðinde çiftliklerde hizmetçilik, dükkanlarda
tezgâhtarlýk yaptý; istasyonda yolcularýn inip binmesiyle meþgul oldu,
onlarýn bavulunu taþýdý. Fakat bu arada çalýþtýðý bagaj taþýma bölümün-
de sýk sýk kitap okuduðu için kovuldu. Haftalarca aç, susuz iþ aradý, in-
sanlarýn elindeki bavullarý bir ekmek parasý karþýlýðýnda taþýmak istiyor-
du, ama 26 yaþýndaki bu genç adam her defâsýnda tersleniyordu. Hasta-
landý, sokak köþelerinde kývrýlýp yattý. Bir tüccar onu gördü de haline a-
cýdý, karnýný boyurdu, yol parasýný verip geri dönmesini saðladý; o kadar
aðýrýna gitmiþti ki... Oysa bu çileler onun kuru ekmeðine taze yað sürü-
yordu, onu bir yerlere taþýyordu, fakat o bunun farkýnda deðildir.

Memleketine geldiðinde karþýlaþtýðý aþaðýlatýcý, onur kýrýcý 1900’lerin
Amerikasýný öyle bir kaleme aldý ki... Hakâret etmedi, en küçük bir ka-
ra leke sürmedi. Sadece kendi düþtüðü durumu ve insanlarýn kayýtsýzlýðý-
ný, vicdansýzlýðýný yazdý. Kitabýnýn en çok satýldýðý ülke Türkiye oldu.
Hamsun, sonraki yýllarda yazacaðý “Hilâlýn Altýnda” adlý eserinde Türk-
lerin merhâmetini, misafirperverliðini, yiðitliðini anlatacaktýr. Düþmaný-
na bile zayýf ve çâresiz düþtüðünde merhâmet eden Türk ulusu, o döne-
min dünyaca meþhur yazarýndan onlarca teþekkür alacaktý.  

Ama yazýk ki þu sýralar lime lime Türk ulusunun bu güzel duygularýný
dumura uðratmaya çalýþan kültür, etki ve ahlak ajanlarýna dikkat çek-
mek isterim. 

Hamsun’un “Açlýk” isimli kitabý, okuyaný ürpertecek nitelikteydi. Ta-
mamen yaþanmýþ hayat hikâyesi olan bu kitapta, aç kalan, açlýðýný tesa-
düfen gideren bir gencin hâli anlatýlýyor. Hamsun, açlýk kývranýþlarýnda,
yalnýzlýk çöküntülerinde neler hissettiðini muazzam tahlille ve samimi-
yetle dile getirmiþ. Bir sokak feneri altýnda, parkta bir bankýn üstünde
kitab okuma ve yazma çabasý veren Hamsun, kayýp gençliðini nasýl bul-
duðunu, her satýrýnda kalbi titreyerek anlatmýþ.

Genelde iç duygular, tabiatýn güzelliði, garip duygusal adam gibi konu-
lar üzerinde durmuþtur. “Din Sýrlarý” adlý romaný bu türdendir. Aðaçlarý,
otlarý, bayýrlarý, patika yollarý, uçsuz bucaksýz sükûnet dolu tarlalarý, yitip
giden duygularý, rûya güzelliklerini çocuk aðzýyla yazmýþ. Koca þehrin u-
zun binalarý arasýnda yýrtýk bir ceketiyle, baþýndaki koyu kahverengi fakir
kasketi ile yaðmur damlalarý altýnda dolaþan adam, onun ahbabýdýr. 

Filme de çekilen “Öðlen Ýstirahatý” adlý romaný bir Alman eleþtirmeni
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“Okul yüzü görmedim, okumayý kendi kendime öðrendim. Açlýðýn
ve çilenin ne olduðunu çok iyi bilirim. Sokak fenerleri altýnda, ýssýz

bir parkta çok okuyup, yazdým. Soðuk kýþ günlerinde dýþarlarda çok yat-
tým. Girdiðim iþlerin aðýrlýðýndan dayanamayacak hâle geldiðim anlar
oldu, çöktüm, hastalandým ama yýlmadým.”

Bir zamanlar Türk okuyucusunun hâfýzasýnda “Açlýk” isimli eseriyle si-
linmez bir yer edinen Hamsun 1860’da Norveç’te doðdu. 4 yaþýnda an-
ne ve babasýný kaybetti. Lofoten adasýndaki amcasýnýn yanýnda kaldý. Fa-
kat o da çok yoksuldu. 17 yaþýna geldiðinde dayanamadý, amcasýna yük
olmak istemeyerek adayý terketti. Bir kunduracýnýn yanýnda çýrak olarak
çalýþtý. Bundan sonraki 13 yýlý akla hayâle gelmedik ezilmiþliklerle geçti.

Maden ocaklarýnda taþ kýrdý, tayfa oldu, insanlarýn çantalarýný taþýdý.
Ama her girdiði iþte o kadar az bir para kazanýyordu ki sadece karný do-
yuyordu. Soðuk kýþ gecelerinde barýnacak yeri olmuyordu. Daha fazla
dayanamadý. 25 yaþýna geldiðinde þansýný denemek üzere Amerikaya gi-
den bir gemiye kaçak olarak bindi.

Bir önemli konuyu belirtmekte fayda görüyorum: Ýsveç, Norveç veya
ABD denilince aklýnýza bu ülkelerin þimdiki zengin durumlarý gelmesin.
Bu ülkeler 100 yýl öncesine kadar açlýktan ve  kirden pastan kývrýlýyordu.
O zaman da biz, yani Osmanlý ve Cumhuriyetin ilk yýllarýnda (1950’ye
kadar) o kadar zenginmiþiz ki hazine aðzýna kadar doluymuþ. Türk mil-
leti, tarihinde þu anki gibi bir yokluðun içine asla düþmemiþtir.

“Açlýðýn, Sefaletin Diðer Adý”

HAMSUN Nasýl Baþardý?

Dünyaca ünlü yazar, maden ocaklarýnda taþ
kýrdý, balýkçýlýk yaptý, çiftliklerde hizmetçi olarak
çalýþtý, insanlarýn hoþgörüsüzlüðüyle kýrgýn ve aç
olarak sokaklarda yattý kalktý. Sefaletin sarsýntý-
larý arasýnda zar zor devam ettirdiði yoksul haya-
ta katlanamayacak hâle geldi. Kendini yazdý, ya-
ni dünyaca “Açlýk” adlý eserini... Onu dünya taný-
dý, Türkiye tanýdý. Kitabý yüzbinlerce sattý.
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HAMSUN’UN ACILARI ROMAN OLDU

“Sult”, yani “Açlýk” isimli roman 1890’da basýldýðý zaman Hamsun’un
þöhretini de beraberinde getirmiþti. Okuyaný ürperten bu eserinde Ham-
sun, aç kalan, açlýðýný edebiyata olan sevgisiyle bastýrmaya çalýþan talih-
siz bir gencin hayatýný anlatmýþtýr. Yaratma ve baþarma sancýlarý çeken
bir gencin ruh tahlili ancak bu kadar olur. Sefâletin, periþanlýðý sarsýntý-
larý arasýnda, çaðýn, önüne koymuþ olduðu seçenekleri bir bir denemek
zorunda býrakýlan, dehþetengiz bir silkiniþle yine çaðýn, bu defa ortaya
konulmuþ olan, tamamen birilerinin lehine iþleyen kurallarýn her birine
tekmeler atarak alnýna yazýlmýþ kötü talihini silmeye çalýþan ve bu kar-
maþýklýk içerisinde varolma mücadelesi veren bir insan... söz verilmiþ iyi-
likler, kalbin aþktan aldýðý vergi, aþkýn periþan ettiði insan... bütün  dol-
gunluðu, bütün olgunluðu ve bütün ihtiþâmýyla Hamsun’un vermeye ça-
lýþtýðý mesaj tüm bu silkeniþler içerisinde aslýnda açlýk ve aþk, insaný mis-
tik duygulara taþýyan güçlü birer duygudur...

Hamsun’un 1892’de yazdýðý “Din Sýrlarý” romaný okuyaný gizemli top-
raklara götüren eserdir. “Yeni Toprak” ve “Pan”, aþk ve tabiatýn aðdalý,
övgü dolu tasvirleridir. “Teðmen Thomas Glahn” ýn Notlarýndan isimli e-
ser, aslýnda Pan’ýn bir baþka açýlýmýdýr. Bu kitap modern psikolojinin can-
lý bir örneðidir. Goethe’nin modern þair olarak kabul edilmesi gibi, Ham-
sun da, bu eseriyle edebiyat otoritelerinden büyük övgü almýþ, ayný za-
manda büyük bir þair olarak da görülmüþtür.

Hamsun’un hem þair ve hem edebiyatçý yönünü çok iyi gösteren eseri
Pan, 1930’larda 112’nci baskýya ulaþmýþtýr. Sefâlet içerisinden rahat ve
þöhretli bir yaþama ulaþan bu duygulu yazar, Victorya isimli romanýný
yazdýðýnda bütün Avrupa ve Amerika Hamsun’dan bahsetmiþti. Hatta
filme de alýnan “Victorya” hakkýnda bir Alman eleþtirmeni þunlarý söyle-
miþtir: “Günümüzün yýðýnlarca eseri zamanla toz toprakla örtülse, unu-
tulsa Victorya yaþayacak, yarýnlarda da genç sevdalýlarýn arkadaþý, sýrda-
þý olmaya devam edecektir.”

Hamsun, Homeros’la bir tutularak romanlar deðil âdeta destanlar yaz-
mýþtýr. Onun, aðdalý dili bile anlaþýlýr kýlmasý, yürekten ve hissederek yaz-
dýðýný gösterir. Baþaran insanýn ihtiþâmýný en iyi yorumlayan, en iyi sergi-
leyen Hamsun için üç þey önemlidir: samimiyet, anlaþýlýrlýk ve inanç. O,
kitaplarýný sanatsýz görmüþtür; önemli olan, yaþamýn gerçek yüzünü anla-
týrken huzuru ve baþarýyý yakalama çabasýnýn da sonuçsuz kalmayacaðýný
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tarafýndan þöyle deðerlendirilmiþti. “Baþka kitaplar raflarda tozlanýp top-
raklansa da Hamsun’un bu eseri yaþayacak, yarýnlarda genç sevdalýlarýn
arkadaþý olmaya devam edecektir.”

1910’da yayýmladýðý “Göçebe Adam” romanýnda da âdeta kendi yaþa-
mýndan kesitler vermiþ. Kaybettiði gençliðinin peþinde, âvâre, 40 yaþla-
rýndaki bir adamýn hikâyesi, þehirlerin patýrtýlý, gürültülü vahþetinden
kaçarak kýrlarda, tahtadan yapýlmýþ çardaklarda yýldýzlarý seyrederek hu-
zur ve þifâ arayan bir garip adamýn hikâyesi. Bir kitap yazmak için, konu
ne olursa olsun bence yazan kiþi samimi ve içten olmalý. Ben yazdýðým bu
kitapta ruhumdan, içimden, geçmiþimden, çocukluðumun hüzünlü ama
tatlý, acý ama hatýra dolu tozlu, sisli anýlarýndan çok þeyler kattým.

Bu kitapta ben gizliyim, ruhum gizli.

Sert ve boþ topraklara düþen alýnteri, geliþmiþ en modern sanayi tekno-
lojisinden daha berrak, daha bereketli saðanaktýr. Hamsun bunu “Dün-
ya Nimeti” adlý eserinde güzel betimlemiþtir. Ýsveçli ünlü yazar Selma La-
gerlof, Hamsunla ve kitabýyla ilgili duygularýný þöyle ifade etmiþ... “Bi-
rinci Dünya Savaþý içinde insanlarýn, yüzyýllardan miras bunca emeði
parçalamayý, yakýp yýkmayý kendilerine âdeta vazife edindikleri sýrada
çiftçinin, göçebenin uðraþmaktan, didinmekten duyduðu hazla dolu ki-
tabý çýktý. Liderlerin, milletlerin yakýp yýkarak, kesip biçerek yeni toprak-
lar, yeni ülkeler peþinde kýzýþtýklarý bir sýrada sen basit bir adamý eline bir
balta, bir saban vererek en aziz bir gazaya yolladýn. Evvelce hiç bir kale-
min tasvir etmediði bir gazaya! Senin bu kitabýn ezelden beri insanoðlu-
nun gönlüne ferahlýk veren tek þeyin, zahmetli yorgunluklar, sabýrlý ça-
lýþmalar olduðunu, insanoðlunun ancak böyle çalýþmalarla zindeliðe, ha-
yatýný saadete, ismini saygýya, hatýrasýný ölümsüzlüðe kavuþturacaðýný is-
bat etti.”

Hamsun’un münzevi bir kiþiliði vardý. Yani sessiz köþelere çekilip, ufak
kasabalardaki kaynaþan mütevazi hayatlara tutkundur. Ýçlerindeki hu-
zursuzluk ve kararsýzlýk yüzünden oradan oraya göç eden yersiz yurtsuz,
bazen tuhaf tabiatlý insanlar üzerinde fazla durur. Sosyal endiþe ve anla-
yýþlarýnýn çoðu genellikle muhafazakârdýr.” diyor Behçet Necatigil.

19 Þubat 1902’de 92 yaþýnda hayata gözlerini yuman Hamsun, babasý
Gederson, ve annesi Tora’nýn yanýna gömüldü. Bu onun vasiyetiydi.
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“Karnýmý bile doyuracak param yoktu. Aylarca iþ aradým, bulama-
dým. Hiç bir kabiliyete sahip olmadýðýmý söylediklerinde kýrýk

kalple baþýmý öne eðip oradan ayrýlýyordum. Tâ ki depodaki bir fareyle
karþýlaþanadek.”

“Fareleri oynatarak milyoner olan adam” diye tanýnan Walter Disney,
bir zamanlar Þikago’nun yaðmurlu, çamurlu sokaklarýnda nasýl geçinece-
ðini, ne iþ yapacaðýný düþünüp dururdu. Onun için, sabah güneþin doðu-
þu dertlerin de doðuþuydu. Güneþin batýþý ise o gün bir ümidin karanlýk-
lara gömülüþüydü.

Walter Disney 5 Aralýk 1901’de þikago’da doðdu. Ailesi varlýklý deðil-
di. Yoksul yaþadý. Gece karanlýðýnýn erken saatlerinde kalkar, soðuktan
buz tutmuþ ýslak yerlerde kaymamak için kendini zor tutarak 2,3 km yü-
rür, gazeteleri istifler, koltuðunun altýna alýr, kapý kapý dolaþarak daðýtýr-
dý. Fakat kazandýðý para yaptýðý eziyetli iþin yanýnda çok çok azdý. Bir
haftalýk kazancý ancak bir gün yetiyordu. Kitap okumayý seviyordu.

Bu genç çocuk artýk gazete daðýtmak istemiyordu. Kendisine daha cid-
di, daha istikrarlý iþ aradý. Ama yazýk ki her defâsýnda herhangi bir kabi-
liyetli olmadýðý için kapýlar tek tek yüzüne kapatýlýyordu. Artýk kapý ka-
pý dolaþmak aðýrýna gitmeye baþladý. Hele, “Mesleðin ne?” diye sorduk-

“ÇizgiFilmin Kralý”

WALT DÝSNEY Nasýl Baþardý?

Beþ parasýz hasta bir adam. Gözleri yollarda
oðlundan ekmek parasý bekleyen zavallý bir an-
ne, uzak þehirlerde pansiyon odasýnda oturup ne
yapacaðýný düþünerek acý çeken bir genç. Yardým
etmesini severdi. Ekmek parçalarý vererek, arka-
daþ olduðu minik bir fare onun hayatýný nasýl de-
ðiþtirebilirdi ki!.. Ama deðiþtirdi “iyilik yap deni-
ze at, balýk bilmezse hâlîk bilir” sözünü en güzel
ömekleyen ilginç mi ilginç bir yaþam öyküsü.
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yansýtabilmektir. Bu yüzden Hamsun “sanatsýz sanatcý” olarak bilinir. Ço-
ðu kez Dadaist olarak algýlanmýþtýr ama o sanata saygýlý bir yazardýr. Da-
daistler’den ayrýlan yönü þimdi hâlâ kitaplarýnýn okunuyor olmasýdýr.

1923’te yazdýðý «Sidste Kapitel», «Son Bölüm» isimli kitabý, dünyanýn
tanrý gözüyle deðerlendirilmesi olarak kabul edilmiþtir. Bu roman, ce-
hennemsiz, cennetsiz ve ârafsýz bir bakýþ açýsýdýr. 

(3) Büyük sanatçýlar. Adli Moran. Yedigün.

Yani herþey bitmiþ kabul edilmiþtir. Bu doðrultuda, cennet, cehennem ve
âraf tedirginliði  yaþamadan insan bütün çýplaklýðýyla ne yapabilir? Ölçü-
süz bir dünya, zamansýz bir dünya, samimiyetliklerin mihenk taþý olacak-
týr. 1927’deki romaný “Serseri” bu mihenk taþýný yansýtýr nitelikte; dünya-
da tüm olan biteni, herþeyi, herkesi içine almýþ bir cam küredir âdeta. Ýn-
san bu cam küreden sadece kendisini göremez; Varolan tüm çarpýklýklarý,
tüm insan arzu ve isteklerinin neticesinin sonunda uçurum olduðu gerçe-
ði... Arzu ve istekler Hamsun’da 1933’ten sonra uçurumun eþiði olarak gö-
rülmüþtür. Hans Johs,  20. yüzyýlýn Ýlyada ve Odise’si diye tanýmladýðý
“Serseri”nin arkasýndan “Senelerden Sonra” isimli romanla ilgili þunlarý söy-
lemiþtir: “Gün batýsý kýzartýlarý, sessizliðin yankýlanan acý çýðlýðý.... ihtiyar-
lýðýn hüznü deðil, yeryüzünün ölçüsüz ve ilâhi nimetleri bu kitapta”

Knut Hamsun, içine kapanýk bir kabiliyeti, içine kapanýk dehþet bir
tesbiti, içine kapanýk bir hafýza ve dehâyý yansýtýr. O, sükûnetin adamý-
dýr. Hamsun’un þuuraltý psikolojisi çok güçlüdür. Soðukta tir tir titreyen
bir insan, sahipsiz, evsiz, kimsesiz olarak ne hisseder, nasýl davranýr? Hiç
dikkate alýnmayan hor görülen, insan muamelesi göremeyen insan, bir
köþeye çekildiðinde ne hisseder, diðer bütün insanlarý nasýl görür, tanrý o-
nun için nerede durur? Bu hisler varoluþun getirdiði kalýplardýr. Ýnsan i-
ki þey olur bu durumlar karþýsýnda: Ya tanrýya sýðýnýr ya da döner ona is-
yan eder.Hamsun bu ikisinin, cehennem cennet ortasý Âraf gibi bir Âra-
fýnýn olamayacaðýný ifâde eder. Ya boyun eðme ya da isyan. Ona göre in-
san tüm yaþamý boyunca annesine babasýna, çevresine, arkadaþýna hatta
kendine ya boyun eðmiþtir ya da isyân etmiþtir.

1) Büyük Yazarlar: HAMSUN. Çeviren: Behçet Necatigil. Varlýk.1964.
2) Knut Hamsun. Behçet Necatigil. Varlýk.
3) Batý Medeniyetinin Yazarlarý. Komisyon. Beyazýt Devlet Kütüphanesi.
4) Büyük Sanatçýlar. Adli Moran. Yedigün.
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gençti. Birlikte birikimlerini ortaya koyarak Hollywood’a gitmeye karar
verdiler. Hollywood’da türlü iþlerde çalýþtýlar. Yeri geldi o gün ne yiye-
ceklerini kara kara düþündüler. Aç yattýlar, aç kalktýlar. Hayatýn ne ka-
dar acý olduðunu düþündüler. Çizim yapýyor, film þirketlerine gösteriyor-
lardý. Ama hiç biri beðenmiyordu.

Bir gün Disney Kansas’tan olan arkadaþý Ub Ýwerks’i Universal Film
Þirketinde gördü. Oturup konuþtular. Üçü birden yani Walt Disney, Roy
Disney ve Ub Ýwerks bir araya gelerek güçlerini birleþtirdiler. Alice in
Cantoonland (Alis Çizgi Film Diyarýnda) adlý dizi film yaptýlar. Ama ba-
þarýlý olamadýlar. Oswald The Rabbit (Tavþan Oswald) adlý baþka bir çiz-
gi film dizisi yaptýlar, baþarýlý olamadýlar. Walt Disney, kendi tek baþýna
onlarca çizgi film üretti, ama nafile. Býkkýnlýk geldi, “Ben eve dönüyo-
rum Roy” dedi. Roy Hollywood’da kaldý, Walt þikagoya döndü.

Walt Disney, resim yapýp sokaklarda satmayý düþündü. Ama stüdyosu
yoktu. O da evin arka tarafýnda bulunan ambarý stüdyo gibi kullandý.
Hâlini ve gidiþini hiç beðenmiyor, geleceðinden endiþe duyuyordu. Yaþý
otuza yaklaþýyordu ama hâlâ bir baltaya sap olamamýþtý.

Bir gün dalgýn dalgýn geleceðiyle ilgili kara kara düþünüp, resim çizer-
ken sol göz profili sol tarafýnda bir þeylerin kýmýldadýðýný görür gibi ol-
du. Baþýný sol tarafýna iyice çevirdiðinde minik bir farenin tahta zemin ü-
zerinde oynadýðýný farketti, fare âdeta dans ediyordu, garip garip hare-
ketler yapýyordu. Disney iþi gücü býrakýp fareyi seyretmeye baþladý. Ev-
den ekmek getirip bu sevimli yaratýða verdi.

Zaman geçtikçe fare ile Walt Disney’in arkadaþlýðý ilerledi. Hatta mi-
nik fare Disney’in çalýþma masasýna çýkacak kadar ona alýþmýþtý. Walt
Disneyin aklýna bu fareyi çizmek geldi. Böylece çizdiði bu resim, farkýn-
da olmadan onu sinema dünyasýnda en çok izlenen sanatçý ünvanýna ka-
vuþturdu ve servet sahibi yaptý.

Ünlü adam, hayvanat bahçelerine gidip hayvanlarýn hareketlerini ve
seslerini inceledi. Çizgi Film sanatýnýn üzerinde tekrar þevkle eðilmesini
saðlayan o minik fareydi. Aklýna deðiþik projeler getirerek Hollywood’un
yolunu tuttu. Giderken annesine para býrakmayý ihmal etmedi.

Hollywood’a gelir gelmez projesini kardeþi Roy’la ve kurs arkadaþý Ub
Ýwersk’e anlattý. Oturup konuyu tartýþtýlar. Bu çizgi film kahramaný se-
vimli fareye bir de isim bulmalýydýlar. Saatler konuþmadan sonra nihayet
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larýnda eðitim görmediði güne lânetler yaðdýrýyordu. Yaþý on sekizdi. Bir
akýl mektebinin eðitiminden geçmesi gerektiðinin bilincindeydi.

Bir süre ambulans þoförlüðü yapan Disney, yine iþsiz iþsiz sokaklarday-
dý. Þikago caddelerini turladýðý günün akþamý yol kenarýndaki bir kitap-
çýya daldý. Kitaplara göz gezdirdi. Hepsi de okunacak kitaplardý. Kendi-
si pek okula gitmemiþti ama okuma yazmayý biliyordu. Hatta elinden
karikatür çizmek de geliyordu. Param olsa bu kitaplarýn hepsini alýr, o-
kurdum.” diye düþündü. Ýçlerinden birini beðendi. Pazarlýk mezarlýk der-
ken zor bela satýn aldý. Hýzlý adýmlarla kitapçýdan çýkýp doðru eve gitti.
Aldýðý kitabý inceledi. O zamanlar þimdiki gibi deðildi, kitaplarýn arka
sayfalarýna reklam alýnýrdý. Hatta 1940 baskýlý bir kitapta  Arko reklamý
görürseniz hiç þaþýrmayýn.

Walt Disney’in aldýðý kitabýn arkasýnda “Kansas City Sanat Enstitüsü
sizi ücretsiz kurslara çaðýrýyor.” diye bir ilân vardý. Hemen karar verdi,
gidecekti bu kursa. Zaten onun bir tarafýnda artist olmak yatýyordu.

1918’de Kansas City Sanat Enstitüsü’nün kurslarýna gitti. Kursta Ub
Ýwerks diye bir arkadaþ kazandý. O da, Disney gibi içindeki devi uyandýr-
mak için sanat kurslarýna katýlmýþtý. 

Kurslar bitince iki arkadaþ vedâlaþýp ayrýldý. Disney Þikago’ya döndü.
Eve geldiðinde bir kalabalýkla karþýlaþtý, babasýnýn vefatýný öðrenince bir
tuhaf oldu. Misafirler, “Baþýn saðolsun Walter” deyip gittiler. O günden
sonra on gün boyunca hiç bir iþe elini atmadý. Kafasý daðýnýktý. Annesi
oðlunun iþsiz olmasýna için için üzülüyordu. Walter, onunla biraz sohbet
edince rahatladý.

Bir ajansta kendine küçük çizimler yapmasý teklif edildi. Parasý çok az-
dý. Ama kabul etti. Bir müddet çalýþtýktan sonra kurs arkadaþý Ub Ý-
werks’ten bir tegraf aldý. Beraber iþ yapmalarý için Walter’i Kansas City’e
çaðýrýyordu. O da böyle bir þey arýyordu zaten, atlayýp gitti Kansas’a.
Birlikte bir ajans için kýsa çizimler yaptýlar. Bir müddet sonra kendileri
çizgi film þirketi kurdu. Kýsa çizgi filmlerden oluþan film tekniklerini
buldular. Fakat umduklarý gibi olmadý. Þirketin bulunduðu büroya kira
parasý öderlerken, çizdikleri filmlerden bir kuruþ alamýyorlardý. Çünkü
filmleri iþ yapmýyordu. Disney ve Ýwerks birlikte kurduklarý þirketi kapa-
mak zorunda kaldýlar.

Bu arada Walt Disney’in  erkek kardeþi Roy da çizim yeteneði olan bir
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daha bitmedi!” dedi Disney. Pinokyo adlý çizgi film yaptý, o da dünyada
ses getirdi.

Milyonlarca çocuðun gönlünü fetheden Walt Disney, daha düne kadar
kimsenin tanýmadýðý adamken, bugün milyonlar onun peþindeydi. Her-
kes onu görmek, tanýmak istiyordu. Ayrýca, oyuncak fabrikatörleri ve
reklamcýlar onun çizgi film kahramanlarýný çeþitli þekillerde basmak için
izin istiyorlardý. 7 yaþýndaki bir çocuða onu sorduklarýnda “Walt Disney
Amca mý? Harika!” diyordu. 77 yaþýndaki yaþlý adama onu sorduklarýn-
da, “Walt Disney mi? Mükemmel!” diye cevaplýyordu. 7’den 77’ye her-
kesin hayraný kaldýðý bir insan olmuþtu. Ýstanbul’daki Nevizâde Hacý A-
rif Bey sokaðýndakivatandaþtan Avustralya’daki patates tarlasýnda çalýþan
çiftçiye kadar herkes onu biliyordu.

Disney eðlence dünyasýna da atýldý. Kaliforniya’da Disneyland, Flori-
da’da Disney World eðlence parklarýný açtý. Buralarda çizgi film kahra-
manlarýný anne ve çocuklara canlý gösterdi.

Walt Disney 67 yaþýnda öldüðünde 30 tane Oscar ödülü almýþtý.

Bir baþarýnýn canlý hikâyesi de böyle. Baþarýda, görüldüðü gibi o iþe o-
daklanmak, kötü alýþkanlýklardan uzak durmak, ana babaya karþý göre-
vini yerine getirmek önemlidir. Örneðin Walt Disney, Hollywood’dan
her zaman annesini arar, para gönderirdi.

1) Ayda bir. Süreli Yayýnlar. 1971. 02.
2) Yüzyýlýn Sanatçýlarý. Yüzyýl Yayýnlarý.
3) Bütün Dünya. Süreli Yayýnlar. 2003.10.
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son sözü söyleyen Walt Disney oldu: “Disney Company” adlý þirket ku-
ruyoruz” dedi. “Peki fare?” diye sordu kardeþi Roy. Bunu arkadaþý Ýwerks
cevapladý: “Buldum! Mickey Mouse!”

Ýþler yolundaydý. Walt Disney’in fikir babalýðýný yaptýðý minik fare, on-
larýn yolunu açmýþtý. Her ne kadar ismi Ýwerks bulduysa da, daha sonra-
ki yýllarda bunu sýfýrdan alýp tâ merkeze kadar taþýyacak ve dünyaya taný-
tacak olan Walt Disney’dir. Meselâ, o ana kadar filmleri sessiz yapýyorlar-
dý. Fakat bir gün Disney, “Kafamdaki bu filmi sesli çevireceðim” deyince
kardeþi Roy ve arkadaþý Ýwerks þaþýrdýlar. Çünkü sesli filmin maliyeti çok
yüksekti. Belki de normal bir filmin on katýydý. Ama kararlýydý Disney.

Nihâyet, “Ýstimbot Willie” isimli çizgi film sesli olarak çekildi, bitiril-
di. Bu film üç ortaðý, ya sersefil don gömlek ortada býrakýp Disney Com-
pany’in kapýsýna kilit vurdurup, “Eyvallah Hollywood!” dedirtecekti  ya
da onlarý Hollywood’un en ünlüleri arasýna katacaktý.

Beklenen haber bir hafta sonra geldi. Bir sinema salonu, filmi yedi defa
göstermiþti.  Film izlenme rekoru kýrdý. Talih Walt Disney’in yüzüne gül-
meye baþlamýþtý. Hedefine doðru ilerleyen Disney, Donald Duck ve Dippy
adlý tiplemeleriyle Hollywood sýnýrlarý dýþýnda da adýný duyurmuþtu.

Sonraki yýllarda servetinin tümünü renkli, sesli, yaklaþýk 6 saat süre-
cek, dünyanýn ilk uzun çizgi filmine yatýrmaya karar verdi. Filmin çeki-
minde kurs arkadaþý Ýwerks tarafýndan geliþtirilmiþ olan ve alýþýlmýþ diðer
kameralara göre çok daha ayrýntýlý ve ince resimlerin çekilmesine imkân
tanýyan multi-plane kameranýn kullanýlmasý kararlaþtýrýldý. Film tam 3
yýlda bitirilebildi. Filmin masraflarý 1,5 milyon dolarý aþmaya baþlayýnca
Disney’in þirketi iflâsýn eþiðine geldi. Dünyanýn ilk pahalý filmi de budur.
Bu çizgi filmin adý: Pamuk prenses ve Yedi cüceler’dir.

Böyle masraflý film yapacaðýný söylediðinde Roy ve arkadaþý Ýwerks o-
nu vazgeçirmeye çalýþtý, “Neyin var neyin yok kaybedersin. Biz de peri-
þan oluruz. Bir daha da, ulaþtýðýmýz þu refaha ulaþamayýz” dedilerse de
Walt Disney, “Makine!” dedi. 

SONUÇ NE OLDU?

Sýký durun! Tam tamýna 8 milyon dolar hâsýlat.

Dünya rekoruydu bu. Hollywood yapýmcýlarýnýn saçlarý kalktý, dudak-
larý uçukladý, “Bu Walt Disney denilen adam bir çýlgýn” dediler, “Durun!
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Biraz düþünür, çevrenizi iyi gözlemlerseniz, size ait olan gerçekten yapabile-
ceðiniz, büyük baþarý gösterebileceðiniz baskýn yeteneðinizi bulabilirsiniz, ama
biraz içedönük düþünce ve yoðunlaþmaya ihtiyacýnýz olacak.

Ýþte Nightingale de böyle yaptý. Kimi insan vardýr zengindir ama mutsuzdur,
demiþtim, bu tür insanlarýn baskýn yeteneði onlara þöyle demeye çalýþýr ama e-
ðer anlarlarsa...  anlayamazlarsa hayat onlar için anlamýný yitirir: “Paraný orta-
ya koy, paraný dirliði ve birliði saðlayan araç olarak gör, paraný içindeki dünya-
ný açýða çýkarmak için kullan; senin bunu yapmaya, ihtiyaç sahiplerinin de se-
nin parana gereksinimleri var.” 

Nightingale biraz düþündüðünde iç sýkýntýsýnýn nedenini bulmuþtu: Ýnsanlý-
ða faydalý olmak. Hemen nasýl faydalý olabileceðinin yollarýný aradý. Onda bir
genç kadýna lazým olacak her þey vardý. Çok iyi eðitim görmüþtü, çoðu kadýn-
dan daha iyi yetiþtirilmiþti. Anne ve babasý saygýn insanlardý. Ama o bir þeye ta-
kýlmýþtý: Kendi varlýðýný lüzumsuz görüyordu. Oysa bir çok düþmüþ, zavallý in-
sanýn belki de onun enerjisine, yeteneðine ihtiyacý vardý; ve belki de o bunlarý
gerçekleþtirdiðinde aradýðýný bulmuþ olacak mutluluða erecekti. Çünkü, aslýn-
da her insanýn özünde, þifresinde yardým etme ihtiyacý vardýr, bunu bastýran in-
san mutsuz olur, hayata anlam verememeye baþlar. Hayat ancak ve ancak yar-
dýmlaþma ve dayanýþmayla güzeldir. Bu gelgitleri özünde bir müddet yaþayan
Florans Nightingale iç derinliðinde þunlarý mýrýldandý: “Ýnsanlara iyi kâlplilikle
faydalý olmak gerekiyor. Allaha hizmet etmenin en iyi yolu onun da dediði gi-
bi insanlýða faydalý olmaktýr.”

Ruhunda bunu haykýrdý... Hayatýnda devrim yapmýþ oldu. Ve sonra beþ yýl i-
çinde meþhur oldu, zengini fakiri herkes onu sevdi, hep hayranlýkla anýldý.

Florans Nightingale, “Ben hastabakýcý olmak istiyorum, kimsesi olmayan in-
sanlarýn kimsesi olmak istiyorum” dediðinde anne ve babasýndan olumsuz tep-
ki almýþtý. Çünkü o zamanlar hastabakýcýlýðý en düþük iþlerden biriydi. Oysa o
bu iþe kendisini bütün kalbiyle vermek istiyordu. Çevresinden de çok tepkiler
oldu. O zamanki hastanelerin berbat þartlarý içinde çalýþmak akýl kârý deðildi.
Herkes þaþýrýp “Yanlýþ yapýyorsun!” derken o, kimseyi dinlemeyip  inandýðý þe-
yi yapmýþtý. Ve bugün dünyanýn en saygýn insanlarýndan birisidir. Bu durumda
ondan alýnacak çok dersler vardýr. Hemþireliði þerefli bir meslek durumuna
yükselten ve týbbýn bir kolu olarak kabul edilmesini saðlayan bu iyi yürekli ha-
ným, 1854’deki Kýrým Savaþý’nda 38 kiþilik kadroyla Ýstanbul’a gelmiþ, sevgi
dolu çalýþma gücü, azmi ve bilgeliðiyle yüzlerce hastanýn duasýný almýþtý. Bir
çok aile kýzlarýna onun ismini vermiþti.
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Hemþirelik mesleðinin öncüsü ve hemþire okulunun kurucusu Florans
Nightingale, temiz kalpliliðin ve güzel ahlâkýn bir insaný ne kadar yük-

sek baþarýlara götüreceðinin simgesidir. Âdeta anýtlaþan ismiyle dünyada bir il-
ke imza atmýþ olan Nightingale, 12 Mayýs 1820’de Floransa’da doðmuþtur. Bu
kadýn, içindeki baskýn yeteneðini bulup çýkaramamanýn acýsýný neredeyse henüz
genç yaþta canýyla ödeyecekti. Ýçinde bulunduðu iþe yaramaz ruh hali onu inti-
harýn eþiðine getirmiþti. Hatýra defterinde bu ruh hâlini þöyle anlatýr: “31 yaþýn-
da iken hayattan hiç tad almýyor, ölümden baþka bir þey arzulamýyordum. Me-
sut olabilmek için her þeyi denedim, yabancý memleketlere seyahatler, iyi arka-
daþlar, herþey, ama herþey tamamdý... fakat, Yarabbim ben ne olacaktým?”

Florans Nightingale maddi zorluðu çok nâdiren yaþamýþtýr, onun dýþýnda ai-
leden gelen bir zenginliðe sahipti ama mutlu deðildi. Hayat onun için anlamlý
gelmiyordu. Onu yaþatan hayata baðlayan bir þeylerin olmasý gerekiyordu, ak-
si taktirde canýna bile kýymayý düþünmüþtü.

Ýnsan bazen yaptýðý iþlerden ve günlük hayatýndan tad alamaz, daha farklý bir
iþ, bir uðraþ ihtiyacý hisseder, onu da buldu mu muhteþem farklýlýklarla da ba-
þarýlar ortaya koyar. Kimi insanlar vardýr, zengindir ama mutsuzdur. Herþeyin
çaresi mutlaka vardýr, eðer mutsuz adam neden mutsuz olduðunun çaresini dü-
þünüp bulmazsa, yaþamýn o  güzel büyüsünün farkýna varamadan ya hep öyle
mutsuzluklar, kederler içerisinde yaþar ya da gün gelir intihâr eder. Bu yüzden
insan, baskýn yeteneðinin farkýna varmalýdýr. Eðer sizi içinizden bir þeyler rahat-
sýz ediyorsa, hayat yavaþ yavaþ anlamýný yitiriyorsa bilin ki içinizdeki baskýn ye-
tenek dýþarý çýkmak için sizi zorluyordur. 

“Hastalarýn Meleði”

Florence NÝGHTÝNGALE Nasýl Baþardý?

“31 yaþýnda iken hayattan hiç tad almýyor,
ölümden baþka bir þey arzulamýyordum. Mutlu
olabilmek için herþeyi denedim, yabancý memle-
ketlere seyahatler, iyi arkadaþlar, her þey ta-
mamdý ama... Yarabbim ben ne olacaktým”?
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“Avrupanýn, özellikle Paris ve Londra’nýn yüksek sosyete kesimi hayatý bom-
boþ ve faydasýz yaþýyorlar, insanlýða faydalý olmak olan Allah’a hizmet düþünce-
sini de kötü karþýlýyorlar. Aman yarabbim, ne olacaðým, bütün bu durumdan
nasýl kurtulacaðým? Mutlaka bir þeyler yapmalýyým.”

Katýldýðý bir saðlýk eðitim kursunda (Fliender Enstitüsü, Kaiserwerth Saðlýk
Kursu) kendi kendine deðiþim kararý almýþtý. Sabah erken saatlerde kalkmaya
baþlamýþ, verilen bütün derslere katýlmýþtý. Enstitünün günlük iþlerine de koþ-
turmuþtu. Günde uyku vaktini 6 saate indirmiþti. Kitaplardan araþtýrma yap-
mýþ, gün içinde çeþitli hastanelerde de ücretsiz çalýþmýþtý. Tüm bunlar ona pek
kolay gelmemiþti, çünkü o, ailesinin varlýklý olmasýndan dolayý rahat yaþamaya
alýþmýþtý. Ama ömrünü adayacaðý bu kutsal iþ için gerekli donanýmýn ve gücün
ancak bu yolla kazanýlacaðýna inanmýþtý. Demekki bir iþin olmasýný yürekten is-
temek yeterli olmuyor, emek gerekiyor, hem de isteyerek, yürekten emek.... E-
meksiz yemek, cefâsýz sefa olmazdý elbette.

Ýngiltere’deki ve Paristeki çeþitli hastahanelerde çalýþmýþ, iyice deneyim ka-
zanmýþtý. Yaklaþýk 10 yýlýný hastabakýcýlýk mesleðine adayan Florance, 1953 yý-
lýnda Londradaki Hastabakýcýlýk Enstitüsü’nün baþýna geçme teklifi aldýðýnda
dünyalar onun olmuþtu. Bunu gerçekten haketmiþti. Çünkü çalýþtýðý tüm has-
tahanelerde, hastalar tarafýndan güleryüzlülüðü, þefkati, içtenliði ve merhame-
ti sayesinde kucak dolusu taktirler almýþtýr. Koca Paris ve Londra’da, unutulma-
ya yüz tutmuþ insanlýk merhametini sanki tekrar diriltmiþti. Hastalar onun bu
insancýllýðýna alýþkýn olmadýklarý için çok þaþýrmýþlar, onu baðýrlarýna basmýþlar
ve gittikleri her yerde adýný anmýþlardý.

2 yýl idarecilik yaptýktan sonra 21 Ekim 1854’te kendisine, Kýrým Sava-
þý’ndan dolayý Ýstanbul’da hastabakýcý organizatörlüðünü yapýp yapamayacaðý
sorulduðunda o, teklifi hemen kabul etmiþ ve ayný gün yola çýkmýþtý. Ýstanbul’a
geldiðinde büyük kargaþa ve daðýnýklýklara þahit olmuþtu. Ýþe derhal temizlik-
ten baþladý. Üsküdar’da bir ev tutarak, burasýný çamaþýrhane haline getirdi. Ýn-
giltere’den istettiði 27 bin gömlek geldiðinde resmi yazýþmalarý dikkate alma-
dan hepsini açtýrtmýþtý. Bazen çamaþýrlarý ekibiyle birlikte kendi de yýkýyordu.
Geceli gündüzlü çýrpýnýyor, gelen yüzlerce yaralýnýn tüm hizmetine koþuyordu.
Ölüm oraný % 40’lardan % 5’lere düþmüþtü. O, ailesine yazdýðý mektuplarýn
birinde þöyle demiþti: “Öyle idareciler var ki imkânsýz ve faydasýz emirler ver-
mesini biliyorlar. Bunlar resmi muameleler uðruna yüzlerle insanýn ölümüne se-
bep oluyorlar. Hiç acýmýyorum böyle insanlara.”
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Florans Nightingale hastabakýcýlýk iþine giriþmeden önce bu meslekte kendi-
ni iyice yetiþtirme kararý almýþtý. O zamanlar hemþirelik diye bir meslek yoktu,
çok küçük çaplarda hastabakýcýlýðý vardý, o da meslek olarak görülmüyordu.
Ayrýca bu iþ kilise çatýsý altýnda organize ediliyordu. Roma’ya gittiðinde hasta-
bakýcýlýðýný yakýndan görme þansý elde etmiþti. Romadaki katolik hastabakýcý-
larýn kilise kanalýyla hizmet verdiðini görmüþtü. Oradan Almanya’ya geçmiþ, o-
rada da protestan papazlarýnýn hastabakýcý yetiþtirdiðini görmüþtü. Günümüz-
de de adýndan anlaþýlacaðý üzere Kýzýlhaç Saðlýk Örgütü, Kýzýlhaç kurumuna
baðlý olarak dinsel bir sembol niteliðinde hizmet vermektedir. Aslýnda dünya-
daki bir çok ulusal acil yardým kuruluþlarý incelendiðinde bunlarýn, sembol ola-
rak ait olduklarý dinin gölgesini taþýdýklarý görülür. Türkiye’deki Kýzýlay gibi.
“Ay”, Kubbe ve minarelerin de en tepesine yerleþtirilen kutsal bir semboldür.

Almanya’dan memleketi italya’ya dönen Nightingale, bir müddet sonra tek-
rar araþtýrmalak için 1849’da yurtdýþýna çýkma kararý almýþtýr. 29 yaþýndayken
Parise giden bu genç bayan Saint Vincent Paul Cemiyeti’ne de uðramýþtý.

Cemiyet’ten ona, araþtýrýmalarýný Mýsýr ve Ýskenderiye’de yapmasýný tavsiye
ettiler. Hemen Mýsýr ve Ýskenderiye’ye gitti. Oradaki hastahanelerde gördüðü
temizlik, ciddiyet, disiplin ve yaklaþým karþýsýnda çok þaþýrdý. Burada bir yýla ya-
kýn sýký bir eðitim gördü. O, hangi ülkeyi ve þehri gezdiyse oralarýn faydalý ve
hayýrlý kurumlarýný ziyaret etmiþtir. Bir iþe giriþilmeden önce o iþ hakkýnda bil-
gi sahibi olunmasý gerektiðini sýk sýk söylemiþtir. Yapýlacak iþin ne olduðunu
söylemek bir fayda vermezdi ona göre, iþin içine girerek harekete geçmek lâ-
zýmdý. “Ýnsan önce itirazlara karþý iradesini güçlendirmelidir. Bu da sizin o iþe i-
nancýnýzý gösterir. Olacaðýna ne derece inanýyorsanýz, çevrenin olumsuz etkile-
ride o derece olur.” diyen Florans Nightingale, âdeta Diderot’un “Kötülerin çok
olduðu bir ortamda erdemli bir insanýn barýnmasý zordur,” sözünü hatýrlatýyor.

Yalnýzlýðýn en ýzdýraplýsý, insanýn istemediði kiþiler arasýnda barýnmak zorun-
da kalýþýdýr. O günkü Avrupa da, hele Paris ve Londra çok yozlaþmýþtý; yardým
severlik unutulmuþ þehvet ve para ön plâna çýkmýþtý. Nightingale ile ayný dö-
nemlerde yaþamýþ olan Charles Dickens’tan o dönemin Ýngilteresini, Balzac’tan
ise Fransa’nýn Parisini öðrenebiliriz. Açýk ve seçik, Avrupa’nýn o dönemde hem
edep yönünden hem de diðer bir çok yönlerden bozulmuþluðunu görebiliriz.
Günümüz Avrupa’sýný Avrupa yapan, bizim bu kitapta incelediðimiz ve Cemil
Meriç’in de tâbiriyle bir avuç ilim ve düþünce fatihidir. Bu fatihlerden biri olan
Florance Nightingale içinde bulunduðu olumsuz psikolojik durumu þöyle
anlatmýþtýr: 
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“Babam hapse girdiðinde annem de geçim korkusundan kardeþle-
rimi alarak  babamýn yanýnda hapse girdi. Ben hüngür hüngür að-

ladým, kaçtým. Hayatým tam bir faciaydý. Aç ve periþan bir halde sokak-
larda düþüp kalktým. O zaman kimse “Neyin var?” diye sormuyordu.
Yýllar sonra ünlü olduðumda Amerika’ya gittim, onbinlerce kiþi beni
görmek için üzerine para vererek kuyruða girmiþti.”

Charles Dickens 7 þubat 1812’de Ýngiltere’nin Lanport þehrinde doð-
du. O doðduðunda ailesi periþan bir hâldeydi. Babasý, hayat þartlarýna
karþý irâdesi zayýf, zavallý bir adamdý. Dost canlýsý olduðu için iyi niyeti-
nin kurbaný oluyordu. Dickens, bu acý ve ýzdýrap dolu yýllarýný dünyaca
ünlü “David Coppierfield” ve “Oliver Twist’in Maceralarý” adlý eserlerin-
de anlatacaktýr.

Ömrü boyunca 4 yýl okula gitti. Yazarlarýn pek çoðu ölümlerinden 5-
10 yýl sonra unutulurlar. Fakat Dickens’in ölümünden 100 sene sonra bi-
le, yayýnevleri onun torunlarýna yüzbinlerce dolar ödüyor. Aralarýnda faz-
la bir zaman farký bulunmayan Aleksandýr Dumas’ýn “Üç silahþörler”i ve
Jack London’un “Vahþete Çaðrý” adlý eserleri, Dickens’in “Oliver Twist”

“Aþaðýlanýp Hor Görülen”

CHARLES DÝCKENS Nasýl Baþardý?

Çocukluðu ve gençliði sefalet içinde acýnacak
halde geçti. Babasý hapse atýldý. Evlenmek iste-
di, mariya adýndaki kýz Dickens’i, hor görerek
þöyle bir yukarýdan aþaðýya süzdü ve reddetti.
Çok üzüldü, hüzünlendi, “Allahým neden?” diye-
cek oldu demedi, sadece gözyaþýna hakim ola-
madý. Dünyanýn tanýdýðý adam olduðunda ayný kýz
o hadiseyi hatýrlatarak, dünyanýn peþinden koþ-
tuðu Dickens’ten randevu aldý. Dickens, kadýný i-
yi karþýladý, mütevazi davrandý. Ama yazdýðý “Kü-
çük Dorrit” adýndaki romanýnda onu sadece mal-
zeme olarak kullandý. Bir daha da görüþmedi.
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Resmi kurumlardan kendisine yardým gelmediði zamanlar hiç uyumuyor, iþ-
lere daha çok koþturuyordu. Hastalarýn arasýnda dolaþýp, çoðu geceler onlarýn
hâlini hatýrýný sormuþtur. Yaptýðý fedakârlýklardan dolayý halk ona 50 bin ingi-
liz lirasý toplamýþtý. O, bu parayla Nightingale Hemþirelik Okulunu kurmuþtur.

Hastalar onu o kadar çok sevmiþti ki iyiliksever konuþmalarýndan ve samimi-
yetinden dolayý iyilik bülbülü; geceleri kalkýp kontroller yapýp teselli vermesin-
den dolayý da Lambalý Lady adýný takmýþlardý. Nightingale, ingilizcede bülbül
anlamýna gelmektedir.

Dünyadaki savaþlar ve iç karýþýklýklardan dolayý ölen ve sakat kalan insanla-
ra çok üzülmüþtür. Hindistanýn efsanevi lideri Mahatma Gandhi 30’lu yaþlar-
dayken Hindistan’da yer yer iç karýþýklýklar ve isyanlar çýkýyordu. Florance
Nightingale 1900 yýlýnda 80 yaþýna gelmiþti. Ýlerlemiþ yaþýna raðmen Hindis-
tan’a gidip, halka yardým etmek istedi ama izin alamadý. O da Hindistan’la
mektuplaþarak gidiþat hakkýnda bilgiler alýyordu.

1907’de kraliçe tarafýndan Ýngiltere’nin en büyük ödülüne lâyýk görüldü. Ýn-
giltere kraliçesi onun hakkýnda þunlarý söylemiþti: “Siz, kadýnlarýn þerefli mevki-
lere gelmesinde ilham oldunuz. Sizin gibi bir insanla tanýþmak benim için mem-
nunluk vericidir. Her duamda sizin saðlýðýnýzý korumanýzý Allah’tan diliyorum.”

Ýstanbul’da da adýna hastahane bulunan Florance Nightingale 13 Aðustos
1910’da öldüðünde, “Yüzünde sanki yaptýðý hizmetinin huzur ve saadeti var-
dý.” diyenler olmuþtur.

Kendisine “Ne iþe yarýyacaðým?” diye soru yönelten bu insanýn geldiði baþa-
rý noktasýný Lord Stanley onu anma töreninde þöyle ifâde etmiþtir: “Son yüzyýl
içinde ne Ýngiltere’de ne de baþka bir yerde Bayan Nightingale’den baþka bu
kadar açýk tehlikelere isteyerek atýlan, zor iþlerin idâresini üstüne alan, faydalý,
ve iyi iþler ortaya koyan, bu kadar temiz kâlple insanlýða hizmet eden bir bayan
tanýmýyorum.”

1) Florans Nightingale. Ý.Ü. Týp Fak. Çapa Küt.
2) Brief Biographies of Famous men and Woman. Stuart Sewel, Çev: Baha Dürder.

Varlýk.
3) Baþarýlý Kadýnlar. Seyfettin Sarýbaþ. 1960, Radyo kültür.
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Yaþam hikâyesi tatsýz bir romaný andýran Charles Dickens, þefkatsiz bir
çevrede sefalet ve yalnýzlýðýn ezeli yoldaþý olmuþ. Âdeta merhametin ve i-
yi insan olmanýn köleliðini yapan Dickens, týpký Tolstoy’un, “Ýyi olmak
mutsuzluktur” dediði gibi, her iyi olma mücadelesi veriþinde bir þeylerin
aðýr yükünü çekmiþtir. Onun hayatýna facia demek daha doðru olur. Ba-
basý saflýðý ve zayýflýðýnýn kurbaný olup, hapse atýldýðýnda yiyecek kuru
bir ekmekleri dahi yoktu.

Baba John Dickens, iþ için Londraya geldiðinde ailesiyle birlikte þehrin
kenar mahalellerinden Camden Town’da her tarafý örümcek kaplamýþ, i-
çi rutubet kokan, rutubetin duvarý döktüðü tek oda bodrum bir ev kira-
ladý. Küçük Charles 10 yaþýndaydý ama okula gönderilmedi. Oysa o oku-
mak istiyordu. Kenar mahallede serseri olmuþtu. Ailesi geçim zorluðun-
da olduðu için annesi ona, içi farelerin cirit attýðý pis bir ambarda iþ bul-
du. Bu durum Charles’ýn öyle zoruna öyle aðýrýna gitmiþti ki daha 12 ya-
þýnda herkes okula giderken, o sabahýn erken saatlerinde kalkýp, gece geç
vakitlere kadar çalýþýyordu. Yataða yatýp, yastýðý baþýna koyduðunda ses-
siz sessiz aðlýyordu.

Babasý yohn Dickens sahtekârlarýn eline düþerek, borçlu gösterilip ifti-
raya uðrayýnca Marshallsea Cezaevi’ne kondu. Bu durum ailenin yýkýmý
gibi bir þey oldu. Tek göz bodrum evlerinin kirasýný veremeyen Bayan
Dickens, yetkililere söyleyip çocuklarýný alarak o da kocasýnýn yanýna, ha-
pishaneye yerleþti. Charles Dickens bu durumdan utanç duydu, anne ba-
basýna, kardeþlerine acýdý. Oradan uzaklara kaçtý. “Ne biçim dünyaydý
bu? Yaþamak bu muydu? Böyle mi olmalýydý?” diye yüreðinde sürekli iç
hesaplaþmalar yaptý. Ama bilmiyordu ki zararmýþ gibi görünen bir çok
þeyde, bir çok defalar hayýr oluþur. O, çektiði bunca acýlarýný gün gelip
yazarak yüz milyarlar kazanacaðýný nereden bilebilirdi?

Charles Dickens, çok sonralarý yazacaðý kitaplarýnda aile saadetini öyle gü-
zel canlandýracaktý ki sanki þimdi çektiði acýlarýnda bu saadete özlem vardý.

Ýki tanýmadýðý serseriyle tavan arasýnda kalan Dickens, onlardan çok sý-
kýntý duyuyordu. Alkol alýp gece odaya sarhoþ gelen bu iki serseri hýrsýz-
lýk veya baþka tür zararlý iþler yapýp, baþýna iþ açabilirlerdi. Onlardan der-
hal kopmalýydý.

Dev yazar Dickens’in ömrü boyunca, alkol alýp, sigara içtiðini gören
olmamýþ. Sigara ve içkiden nefret edermiþ.
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ve “Davýd Copperfield” adlý kitaplarýyla beraber hâlâ dünyada en çok o-
kunan romanlardýr. Aleksandýr Dumas’ýn zavallý annesi bir adadaki mýsýr
tarlasýnda gece gündüz çalýþan zenci köleydi, Jack London’ýn anne baba-
sý boþanmýþ. Babasý, o daha 1 yaþýndayken evi terketmiþ. Bu üç adam da
sokaklardan geldi, kitaplarý milyonlarca sattý.

Ýncelediðim bu insanlarda þunu gördüm: Okumaya çok meraklýydýlar.
Evet, sahipsizlerdi, gariplerdi, belki serseriydiler de, ama edebsiz ve hýr-
sýz deðillerdi. Bu insanlardan çoðu açlýktan bayýlacak hâle geldi. Fakat
býrakýn çalmayý, birinden bir þey istemeye dahi utanýrlardý. Hatta iþ ister-
ken bile... “Ýþ için o kadar gezdim ki, artýk kapý kapý iþ istemeye utanýr
olmuþtum. Çünkü insanlar sizi görüp tuhaf tuhaf bakýyorlar, kimbilir a-
kýllarýndan ne geçiriyorlar. Ýþte bu yaralýyordu beni. Ben açlýktan yýðýlýp
kaldýðýmý bilirim.” diyor dünyaca ünlü yazar Jack London. Sýrf bir kita-
býnýn satýþý milyonlarý buluyordu. 

Charles Dickens ilk kitabýný yazdýðýnda herkesin gülmesinden, alay et-
mesinden korkuyordu. Kitabýnýn çöplük gibi olmuþ müsveddelerini ya-
yýnevine akþam postalamýþtý. Kitabý yayýnlandýðýnda o gece sabaha kadar
sokaklarda yaðmur altýnda aðlayarak dolaþmýþtý. “Oliver Twist” adlý ki-
tabýnda âdeta kendini anlatmýþtý. Belediyenin sokakta yatýp kalkan kim-
sesiz açlara daðýttýðý, çorba kâsesini uzatarak, “Lütfen biraz daha bayým!”
deyip, yanýbaþýndaki kýz kardeþi Funny’e vermek istemesini kitabýnda
yansýtýyordu.

Charles Dickens ilk kitabýný çýkardýðýnda Londra’nýn Pall Mall meyda-
nýnda herkes, “Onu okudan mu?” diyor, diðerleri de, “Evet, Allah onu
korusun” diye cevap veriyordu. Yayýnevleri onun son kitabýnýn her keli-
mesine 15 dolar ödemiþti. Bu para yüzbinlerce dolar yapar ki o zamanýn
devlet baþkanlarýnýn aldýðý maaþýn 20 katýydý.

Kendi çocuklarý için yazdýðý, “Hz Ýsânýn Hikâyesi” adlý eserine ölü-
münden 70 sene sonra yayýnevleri toplam 2 milyon dolar telif ücreti ö-
dediler. Kitaplarýnýn satýþýný o zaman bir tek kitap geçebiliyormuþ: Ýncil.

Charles Dickens’ýn çocukluk ve gençlik hayatý tam bir çile ve sefâlet
yumaðýydý. Týpký Dostoyevski’nin Raskolnikov’u gibi, “Senin önünde
deðil, acý çeken bütün insanlýðýn önünde diz çöküyorum” diyerek avuç
açmama mücadelesi verdiði bir karanlýk dehlizin içinde ýstýrabýn, isyanýn
sevgi ve merhametin yolunu arýyordu.

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar88...



lü yazar Jack London’ýn, Charles Dickens’ýn kitaplarýyla gözü açýlacaktý.

Kendi sýkýntýsýyla birlikte, insanlarýn çektiði acýlara için için üzülen ya-
zar, “Oliver Twist”i kaleme aldý. Bu kitabýyla birlikte herkes onu Tanýma-
ya baþladý. Kitap bir baský daha yaptý. Arkasýndan bir daha...

Binlercesi satýldý. Ýnsanlar kitabý okudukça yazarýný da tanýmak istiyor-
du. Avrupa’da konferanslar vermeye baþladý. Gittiði her yerde meraklý
gözlerle karþýlanýyordu. Herkes onu aðýrlamak, ona ulaþmak istiyordu.

Bir zamanlar kendisini aþaðýlayýp rencide ederek evliliðini reddeden
banka müdürünün kýzý Marya Beadnell, herkesin peþinden koþtuðu ün-
lü yazarýn sekreterine “Eski bir arkadaþýyým” diyerek randevu aldý.

Charles Dickens kendisini bir zamanlar hor gören, alkolik olmuþ olan
bu kadýný güleryüzle karþýlayýp, çay ikrâm etti. Ama bu kadýný bir iki ro-
manýnda sadece karakter olarak kullandý, kadýnýn bundan, ancak kitabý
okursa haberi olabilirdi. Bir defa konuþmadan sonra bu kadýnla artýk gö-
rüþmedi.

Charles Dickens bir müddet Fransa’da yaþadý. Orada dergi çýkardý,
konferanslar verdi. Yoksul ailelere ve çocuklara etkinliklerde bulundu.

Dickens, Amerika’da konferanslar vermesi için çaðrýldý. Bu bir zaman-
larýn zavallý adamýnýn Amerika’ya geleceðini duyan halk, caddelere dö-
küldü, soðuk rüzgâr altýnda günlerce onu görebilmek için bekledi.

Brooklyn Halk Meydaný’nda ateþler yakarak, gece sokaklarda yatarak
yolunu gözlediler. Üstelik onu görebilmek, konferansýný dinleyebilmek i-
çin de para verip bilet aldýlar. Biletler tükendiði halde giþelerin önünde
hâlâ yüzlerce insan bilet almayý Ümit etti.

Charles Dickens Amerika’da büyük bir coþkuyla karþýlandý. Hele ço-
cuklarýn ona karþý ilgisi görülmeye deðerdi.

Fransýz yazar Emile Herzor, Charles Dickens’ýn hayraný duygusal bir
insandý. Her ne kadar ayný tarihte yaþamadýysa da (Herzog’un doðum ta-
rihi 1885) Dickens’ýn ölümünü þöyle anlatýr: “ 1870’de Dickens öldüðü
zaman Ýngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya’daki bütün evlerde,
sanki aileden birisi ölmüþ gibi, bu kara haber çocuklara bile duyurulmuþ-
tu. Söylendiðine göre, bu haberi duyan küçük bir oðlan çocuk duygula-
rýný þöyle ifâde etmiþ. “Bay Dickens öldü demek, ha! Öyleyse çocuklara
kim bakacak?”
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Çalýþtýðý iþyerinde biriktirdiði bir kaç peni ile tavanarasý bir oda tuttu.
Bu oda fare deliðinden farksýzdý. Köþede yýrtýk pýrtýk bir yatak vardý. Mi-
nicik penceresinden baktýðýnda þehri ayaklarýnýn altýnda gördü. Hüzün-
lendi. Sanki koca þehir Londra’ya bir þey söyler gibiydi, sanki tüm yaþa-
dýklarý onu yetiþtiriyordu, bir þeyler öðretiyordu; onu elinde olmadan bir
yerlere, güzel yerlere götürüyordu.

Ýçine bir an coþku geldi. Ruhunda kiþisel geliþiminin kudretini ve gü-
cünü hissetti. Þimdi bu ufacýk oda, ona cennet gibi görünüyordu. O iki
alkolik olmadan tek baþýna yaþayacaktý artýk. Düþünmeye de zaman bu-
labilirdi.

Charles 20 yaþýna geldiðinde bir noterin yanýnda çalýþmaya baþladý. O
sýrada notere gelip giden Maria Beadnell adýndaki bir banka müdürünün
kýzýndan hoþlandý. Evlenip yuva kurmak istedi. Evlilik teklif ettiði Mari-
a denen bu kýz, Dickens’a garip bakarak, zavallý gence, “Ben ne idüðü
belirsiz biriyle evlenmem, git iþine, bir daha böyle bir þey duymayayým”
dedi. Sarsýldý, üzüldü delikanlý.

Çocuðun evlilik teklifini aþaðýlayýcý tavýrla reddeden marya, daha son-
ralarý Charles Dickens’in dünyaca ünlü romaný “David Copperfield”de
Dora Spanlow ismiyle okuyucunun karþýsýna çýkacaktý.

Charles Dickens bir yandan noterdeki iþine devam ederken diðer yan-
dan da gazetelere küçük yazýlar veriyordu.

Bu yazýlarýnda “Boz” diye bir isim kullanýyordu, “Sketches by Boz”
(Boz’dan Fýkralar, Skeçler) ilk eseridir.

Bu arada Catherina Hogart adýnda bir kýzla 24 yaþýndayken evlendi.
Küçük küçük yazdýðý fýkralardan eline bir kaç kuruþ geçiyordu. Eþiyle
birlikte yaþam mücadelesi veren Charles, bir kitap sipariþi aldý. 30 yaþýn-
da “Mr. Pickwick ve Maceralarý”ný yazdý.

Dickens eserlerinde kendi çocukluðunun ve gençliðinin nasýl þartlar al-
týnda geçtiðini hatýrlayarak ülkenin sosyal durumunun düzelmesi için
mücadele ediyordu. Çocukken acý çekmiþti. Bu yüzden çocuklara, özel-
likle yoksul ve sevgiden mahrum çocuklara yapýlan haksýzlýklarý bir top-
lumun çöküþü olarak görüyordu. Nesline sahip çýkmayan bir toplumun
vebâl altýnda olduðunu her yazýsýnda söylüyordu.

Dickens’in ölümünden 6 yýl sonra doðan, “Ben çocukluk nedir bilme-
dim” diyecek olan, dünyaca meþhur roman “Vahþete Çaðrý”yý yazan ün-
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kalýplara uymadýðý için binbir türlü sýkýntýlar yaþamýþtýr. Ýþte eðer Char-
les Dickens kendisinden sonra yaþayýp 1900’de Pariste ölen Oscar Wilde
gibi olsaydý, onun âkibetine düþecekti. O da bundan korkuyordu,  “Os-
car Wilde gibi sanatçýlarýn düþtüðü duruma düþmekten korkmuþtur” de-
mek daha doðru olur. Örneðin Ýngiliz geleneklerine uymayan ve sürekli
çatýþma içerisinde olan Lord Byron çok sýkýntýlar çekmiþtir. Nihâyetinde
Ýngiltere’yi terketmek zorunda kalmýþtýr. Hatta 1823’te Yunanistan’a gi-
dip, Türk hakimiyetinden kurtulmalarý için Yunanlýlarla birlikte daðlar-
da çarpýþýrken kötü bir hastalýða yakalanarak 19 Nisan 1824’te ölmüþ-
tür. Yine Dickens’in ayný âkibete düþmekten korktuðu varlýklý bir ailenin
oðlu olan Þair Shelley, aykýrýlýðý yüzünden Oxford’dan kovulmuþtu. O da
dinsizliði savunmuþ, Ýngiliz geleneklerine aykýrý siyaset içerisine girmiþ-
tir. Shelley, karþý durmaya çalýþtýðý gelenekler yüzünden hiç yoktan acýlar
çekerek Tirrenya Denizi’nde boðularak ölmüþtür. Lard Byron da varlýklý
bir ailenin çocuðuydu, týpký Dickens’dan sonra gelen Oscar Wilde gibi.
Oysa Dickens’ýn çocukluðu acý ve ýzdýrap içerisinde geçmiþti. Babasý hap-
se düþtüðünde annesi de mecburen yanýnda girmiþti. Yaþamý kendisine
göre tam bir faciaydý. Böyle bir durumda fýrsat eline geçmiþken Lord
Byron’un Shelley’in ve daha sonra yaþayacak olan Oscar Wilde’nin âki-
betlerine düþmek istemezdi.

Yaratýcý iradenin tohumu bazen çekilen  acýlar olabiliyor. Dickens’da bu
yaratýcý iradenin, çocukluðundaki acýlar olduðunu görüyoruz. Romanla-
rý ile daha önce kendi yaþadýðý olumsuzluklarý anlatarak, toplumun, an-
ne babalarýn çocuklarýna olan ilgisizliðini, dýþarýda kalmýþ kimsesiz ço-
cuklara kayýtsýzlýklarýný dile getirmiþtir. O, siyasal anlamda deðil ama
sosyal anlamda bir þeyleri deðiþtirmeye çalýþmýþtýr: Dünyanýn en masum
ve en güçsüz varlýklarý olan çocuklara yardým eli uzatmak ve bunu de-
vamlý hâle getirtmek...

Birçok romancýnýn yaptýðý gibi Dickens bir siyasal baþkaldýrý deðildir;
sosyal adâletsizliðin içerisindeki dikenleri, yasalarý ve devletin temel ilke-
lerine karþý gelmeden temizlemeye çalýþan adâletin Noel Baba’sýdýr, sana-
týn fikir iþcisidir.

Goethe’nin bile Dr. Faust’u ihtiras içindedir; Dostoyevski’nin kahra-
manlarý karmaþýk duygular içindedir; Balzac’ýn kahramanlarý milyar lira-
nýn peþine düþmüþ açgözlülerdir. Charles Dickens’in kahramanlarý ise
tüm bunlarýn aksine hayatta ihtiraslarý olmayan, karmaþýk duygular
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Acý ve sýkýntýlara sabrederek, kimsenin hakkýnda gözü olmadan, bozul-
mamakta direnip, gayret gösteren böyle bir insana ne mutlu. Karanlýða
sövmemiþ bir mum yakmýþ, problem olmamýþ çözümün bir parçasý olmuþ.

CHARLES DÝCKENS GELENEKÇÝ VE MUHAFAZAKÂRDI.

Charles Dickens’in en önemli özelliði, eserlerinde ingiliz geleneklerine
baðlý kalýþý olmuþtur. Hiç bir zaman kalýplarýn dýþýna çýkmamýþtýr, bir
Oscar Wilde, bir Lord Byron veya Rus yazar Dostoyevski gibi kabýna taþ-
mamýþtýr. Örneðin Ýngiltere’ye karþý Ýrlanda’nýn haklarýný ölene kadar
haykýran Jonathan Swift gibi sosyal siyasetin acýlarýndan çok sosyal yaþa-
mýn acýlarýna deðinmiþtir.

Kraliçe Victoria dönemine denk gelen Dickens, Kraliçe Elizabeth döne-
mindeki Shakespeare gibi doruða çýkamamýþtýr. Çünkü Shakespeare dün-
ya üzerindeki Ýngiltere’ye özgü bir ruhtan bahsederken, Dickens, daha ye-
rel anlamda Ýngiltere’deki buryuvazinin gözyaþlarý olmuþtur. O evrensel
anlamda deðil, daha yerel anlamda olaylara yaklaþmýþtýr; ama belki de o
dönem bunu gerektirdiðinden etrafýndaki yardýma muhtaç bir çok çocu-
ðun babasý olmuþtur. Yani hizmete hemen yaný baþýndan baþlamýþtýr.

Charles Dickens’in eserlerinin özelliklerini incelerken o dönemin Ýngil-
teresini iyi tetkik etmemiz gerekir. Karþýmýzda devleti ve milletiyle, yýl-
lardýr siyaset çanaðýndan beslenip artýk býkmýþ, usanmýþ bir atmosfer var.
Ýnsanlar tekrar gerilere dönüp siyaset kargaþasýnýn içine dalmak istemi-
yor; þöminenin dibindeki koltuðuna kurulmak, yanýbaþýndaki ateþ çýtýr-
dayýp dýþarýda fýrtýna yaþanýrken bir fincan çayla birlikte okuyabileceði
kitaplar istiyordu ingilizler. Bunu da en iyi Dickens yapmýþtýr. Dickens
çok yoksulluk çektiði için toplum neyi arzu etmiþse onu vermiþtir, Deðil-
se, aslýnda O yapý gereði pasif ruhta bir insan deðildir. Fakat, belki de be-
yefendilikten gelme rahat, burjuva bir çocukluk geçirmediði için, beye-
fendilikten ve rahat yaþamdan gelen Oscar Wilde’nin acýklý sonuna düþ-
mekten korkmuþtur. Oscar Wilde, geleneksel Ýngiliz anlayýþýna ve burju-
vazi yaþam þekline karþý çýktýðý için yýllarca Reading Hapishanesi’nde yat-
mýþtý. Bu hapishanede ummadýðý acýlarla karþýlaþmýþtýr. Hapisten çýktý-
ðýnda da normal bir hayat yaþayamamýþtýr. Ýngiltereyi terkederek, Parise
yerleþmiþ orada ölmüþtür. Oscar Wilde aslýnda burada bir semboldür. Bi-
lâkis Oscar Wilde, Dickens’i örnek almasý gerekirken, geleneksel

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar92...



Bizdeki Mihri Belli gibi; Bu iþin mantýðý nedir? Bu manada ülkesine, in-
sanýna en güzel hizmeti yoksulluktan gelen (Oscar Wilde’nin, Lord
Byron’un, Shelley’in safsata ve samimiyetsiz solculuðuna nisbet) gerçek e-
mekçi, ülkesini ve devletini sevmiþ olan Charles Dickens yapmýþtýr.

Charles Dickens’in ölümünden 11 yýl sonra doðan Stefan Zweig, onun-
la ilgili þunlarý söylemiþtir.

“Dickens, Londra’nýn sokaklarýný kaplayan sabah sisleri içerisinde açlýk
nedir, yoksulluk nedir çok iyi öðrenmiþti. O zamanlar kimse onun yardý-
mýna koþmamýþtý. Soðuktan titreyen çocuðun yaný baþýndan arabalar hýz-
la geçip gidiyor, atlýlar dört nala sürüyordu atlarýný ve kapýlar ona kapan-
mýþtý. Yalnýzca basit insanlardan iyilik görmüþtü. Ýþte o da yalnýzca onla-
rýn kendisine yapmýþ olduklarý iyilikleri ödemek istiyordu. Son derece de-
mokratiktir Dickens’in hayalleri; sosyalist deðildir, çünkü sosyalist ola-
bilmek için gereken radikallik duygusu yoktur onda. Dickens’teki o do-
kunaklý alevi tutuþturan þey, yalnýzca sevgi ve merhamettir. Burjuva dün-
yasý içerisinde kalmayý tercih etmiþtir. Yoksullarla, mal mülk sahibi in-
sanlarýn arasýndaki bir dünyada... Yalnýzca bu basit insanlarýn yanýnda
kendini rahat hissetmiþtir. Onlarýn evlerini seve seve, ayrýntýlý bir þekilde,
sanki kendisi de böyle bir evde oturmak istermiþ gibi tasvir etmiþtir. On-
lar için çok renkli resimler çizmiþ gibidir ve bu resimleri her zaman sýca-
cýk bir güneþ aydýnlatmaktadýr; onlarýn alçakgönüllü hayallerini benim-
semiþtir; Dickens, onlarýn basit ve renksiz dünyalarýnýn üzerinde parlak
ve hiç sönmeyen, sýmsýcak bir güneþ gibidir.”

1) Ünlü Yoksul Çocuklar. Mehmet Aydýn. Anten.
2) Ünlülerin Gizli yönleri. Dale Carnegie. Ak. Çev: Hayri Esen.
3) Charles Dickens in Pittsburg (Stefan Lorant, ABD).
4) Famous Men (Büyük Adamlar). Stuart Sewel. Varlýk.
5) Unutulmuþ Yazýlar. Mehmet Fuat. Broy.
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yaþamak istemeyen, geçimini saðlayacak kadar para, bahçeli, sâde bir ev
ve sevimli birkaç çocuk arzu eden kahramanlardýr. Dickens’ý burjuva ile
fazla anmak da doðru olmaz. O, zengin kesimin sesi olmamýþtýr, sadece
olaylara siyasi yaklaþmamýþtýr. Onun alçakgönüllü iþçileri meþhurdur.
Hep mütevazi fakat sosyal güvencesi olan bir yaþamýn özlemini yansýt-
mýþtýr eserlerinde. Kimi yazarlar kahramanlarýný þatafatlý, içi dev ahizeli,
geniþ bahçeli evlerde konuk eder. Dickens’ta böyle bir durum âdeta yok-
tur. Onun için ilkbahar müziði gibi bir huzur arzusudur “Ýnsan dünyaya
çile çekmek için gelmemiþtir.” der gibi mütevazi ama huzurlu aileler o-
nun evidir. Ona göre, çile çeken insanlar ihtiraslý insanlardýr, insan ihti-
raslý olmadýðý sürece daha huzurlu ve daha garanti yaþar.

Para sýkýntýsýnýn ne demek olduðunu biliyordu; hor görülmenin ne de-
mek olduðunu biliyordu; penceresiz, yerin altýnda, izbe, güneþ görmeyen
ürkütücü, iç karartýcý tek odada yaþamanýn nasýl bir duygu olduðunu bi-
liyordu. Hungerford’da gözyaþlarý arasýnda geleceðinden umutsuz, hüz-
nü hâliyle Charles Dickens, insanýn anarþik yönüyle deðil de bu yönüyle
bir þeyler baþaracaðýna inanmýþtýr. Gerçekten de anarþik ve aykýrý, anlam-
sýz tepkiler zayýf irâdeli insanlarýn iþidir. Öðrenci, týp fakültesinde okur-
ken devletin adâletsizliðini dile getirerek birtakým hiç de samimi olma-
yan eylemlerde bulunur. Ona dersiniz ki “okulunu bitir, doktor ol, hafta-
nýn bir günü ücretsiz muayene yap, senin yapacaðýn en güzel, en adâlet-
li eylem bu olacaktýr.” öðrenci, okulunu bitirir doktor olur, ve kendisine
hatýrlatýrsýnýz, “Hani Komünist söylem ve eylemlerde bulunuyordun, a-
dâletsizliði ve vicdânsýzlýðý dile getirip kendine, yani devlete çamur atý-
yordun ya hatýrladýn mý? Þimdi doktorsun, muayenehânen var, haydi
haftanýn bir günü ücretsiz muayene yap!” dediðinizde deðil bir gün, bir
saat bile ücretsiz muayene yapmaz.

O yüzden Charles Dickens bana Konfüçyüs’ün þu sözünü hatýrlatýr: Ya
bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Ama ne olur baðýrýp çaðýr-
ma, çünkü hiç ciddi görünmüyorsun.

Oscar wilde, Lord Byron ve Shelley gibi varlýklý ailelerden gelen bu in-
sanlar, eðer sloganik deðil de toplumcu ve uzlaþmacý, fakiri ve dýþarýda
kalmýþý gözeterek, ellerindeki imkâný bu þekilde kullansalardý, þimdi arka-
larýnda çok daha güzel eserler býrakýrlardý. Þimdi sormak lâzým Londra’da
o kadar yoksul çocuk dururken, zenginlik içinde olan Lord Byron’un Yu-
nanistan’ýn daðlarýna gidip çatýþmasý ne derece samimi bir harekettir? 
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oldu, onunla evlenmek istedi. Ailesi bunu duyar duymaz küplere bindi.
Baðýrdýlar, çaðýrdýlar. “Oðlumuz yanýmýzda çalýþan meteliksiz hizmetçi bir
kýzla nasýl evlenebilir?” dediler. Genç kýza olmadýk hakaretlerde bulundu-
lar. Zavallý kýz neye uðradýðýný þaþýrdý. Aðlayarak evden ayrýldý. Oysa in-
sanlýðýn baþ belasý kanserin katlanýlamaz acý ve ýzdýrabýný yok eden radyu-
mu buluþundan dolayý yýllar sonra bir film þirketinin, onun hayatýný can-
landýrabilmek için 1 milyon dolar teklif edeceklerini nereden bilebilirlerdi?

Koþarak hýzla evden uzaklaþan genç Manya bir süre bayýrlýk, sessiz a-
razilerde gezdi. Bir aðacýn gölgesine oturup, aþaðýlardaki güzel yemyeþil
manzaralarý seyretti. Bu arada bol bol sessiz düþünme vakti de oldu.

Madam Curie, gençliðinde zengin, kendini beðermiþ bir aile tarafýndan
aþaðýlanmasaydý belki de hiç bir zaman bilgin olamayacak, zavallý hasta-
larýn yarasýna merhem saramayacaktý. Kanaatim o dur ki binlerce yýl son-
ra bile ismi anýlacak olan Bayan Curie, çekingen ve utangaç hâliyle za-
manýn en meþhur bilginlerinin, “Olamaz, mümkün deðil” dedikleri, dur-
madan enerji çýkaran ve tüm hastalýklarýn tedavisinde kullanýlan en el-
zem maddeyi bulacak; ve bu mütevazi inançlý kadýn dünyadaki milyon-
larca insanýn hayýr duasýný alacaktý.

Oturduðu aðacýn altýndan tatlý düþünceler eþliðinde biraz daha rahatla-
mýþ olarak kalkan Curie (Bayan Kurye) o anda bilim için çalýþmaya karar
verdi. Fransa’daki Sorbon Üniversitesi’nin, kadýnlarýn ilmi çalýþmalarýný
teþvik eden ve masraflar için çalýþma imkâný da saðlayan bir kaç üniversi-
teden biri olduðunu duymuþtu. Derhâl kararýný verdi, Parise gidecekti.

Elindeki bir kaç kuruþu yol parasý olarak kullanan Madam Curie 23 ya-
þýnda Sorbon Üniversitesi Fen Fakültesi’ne kaydoldu. Bütün gücüyle ça-
lýþmaya koyulduðu için pek arkadaþý olmadý. Zaten içine kapanýk, mah-
cup bir kýzdý. Derslerini biraz ihmâl etse, zamanýn boþa harcadýðýný dü-
þünerek üzülürdü. Üniversitede geçirdiði dört yýl süresince çocuk bakýcý-
lýðý yaparak geçimini zar zor saðladý. Çatý katý tek odada küçük pencere-
den sadece gökyüzünü görüyordu. Soðuk okul gecelerinde tir tir titreme-
sine raðmen, kalemi zor tutan donan elleriyle matematik problemleri çö-
züyordu. Kara kýþ günlerinde geleceðin bu onurlu bilim kadýný çantasýný
açar, havlu, yastýk yüzü, eski elbiseler, mendil bezi gibi ne var ne yok ya-
taðýna yayar ve öylece uyumaya çalýþýrdý. Ne var ki bunlarýn altýnda da
titremekten kendini koruyamazdý. Ama hiç bir zaman azmini ve coþku-
sunu yitirmedi, yýlmadý.
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“10 yaþýmda annemi kaybettim. Ýleride ailesiz yaþamanýn ne kadar
güç olduðunu derin acýlar içerisinde hissedecektim. Aþaðýlandým,

horlandým. Yalnýz kaldýðým tek odanýn penceresinden ancak gökyüzünü
görebiliyordum. Yakacak, ýsýnacak hiç bir þeyim yoktu. Günlerimi ekmek
ve suyla geçirdim. Açlýktan bayýldým, ama yüce yaratýcýdan ümidi kes-
medim. Baþaracaðýma inanýyordum.”

Asýl adý Manya olan Madam Curie, Polonya’nýn baþkenti Varþova’da
doðdu. Manya adýný Fransýzcadaki telâffuzu olan Marie ile deðiþtirdi. Cu-
rie soyadýný da 27 yaþýnda evlendiði kocasý Pierre Curie’den aldý.

Araþtýrmalarýmda kiþilik, karakter, inanç; ve mahsun, mütevazi yapý-
sýyla beni en çok etkileyen Bayan Curie oldu.

Kendi hâlinde yoksul bir ailenin kýzýydý Madam Curie. Henüz küçük
yaþta çalýþmasý gerektiðini anladý. Aç kalmamalarý için çalýþmasý gereki-
yordu. Liseyi birincilikle bitirmiþti. Diðer iki kardeþi de zor þartlarda ya-
þamalarýna raðmen sonralarý liseyi altýn madalya ödülüyle bitireceklerdi.

Manya 19 yaþýndayken Polonya’da zengin bir ailenin yanýna hizmetçi o-
larak girdi. Ailenin kolejli büyük oðullarý, çocuk bakýcýsý bu genç kýzýn gü-
zel davranýþlarýna, kültürüne, içten ve mütevazi hâl ve hareketlerine aþýk

“Acý Ve Izdýraplarla Yapayanlýz Bir Kadýn”

MADAM CURÝE Nasýl Baþardý?

Küçük yaþta annesini kaybetti. Yanýnda çalýþ-
týðý zengin ve kibirli aile tarafýndan aþaðýlandý,
açlýktan bayýldýðý günler oldu. Utangaç bir kýzdý,
dünyada yapayalnýzdý. Yalnýz yaþadýðý odasýnda
soðuk kýþ geceleri yakacak bir þeyi yoktu, do-
nan parmaklarý, tir tir titreyen elleriyle problem
çözüyordu. Ýki defa Nobel ödülü aldý. “Hastala-
rýn tedavisi için bulduðum araçlardan zengin ol-
mak istemem” diyerek milyonlarca dolarý elinin
tersiyle geri itti.
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Radyum, gerçekten uðrunda harcanan bunca emeðe deðen bir maden-
dir. Hastalýk ve týp dünyasýnda Radyumla birlikte âdeta devrim yaþandý.
Zira, radyumun minicik bir parçasý dahi kanser ve deri tedavilerinde kul-
lanýlan, milyarlarca enerji kütlesini içinde barýndýran korkunç bir güçtür.
Onun içindir ki çok minik bir parçasý için tonlarca maden elekten geçiri-
lip bulunmuþtur. Bu buluþ sayesinde Bayan Curie dünyanýn en meþhur
kadýný oldu. Þýmarmadý, aþýrý mutluluk duymadý. Onun asýl mutluluðu
çatý katýndaki tek göz odasýnda, gecenin soðuðundaki mum ýþýðýnda
derslerine çalýþtýðý, yoksulluk içinde titreyerek, kývranýp yattýðý anlardý.
Þimdi bir an bunlarý anýmsayýnca gözlerinden bir kaç damla yaþ süzüldü.

Binbir zahmet ve çile içinde ortaya çýkardýklarý buluþla ilgili olarak karar
vermek zorundalardý. Arzu ederlerse radyumun patentini yüzbinlerce do-
lara satýp, her zerresinden ömürlerinin sonuna kadar pay alabileceklerdi.
Çünkü dünyanýn her tarafýndan radyum istekleri geliyor, bunun yapýmýný
da bay ve bayan Curie’den baþkasý bilmiyordu. Ama Madam Curie bulu-
þundan beþ kuruþ kabul etmediði gibi tarihe geçecek þu sözleri haykýrdý,
“Bunlar benim insanlýk adýna yaptýðým buluþlardýr. Zerresinden menfaat
saðlasam, bu benim bilimsel mânevi þahsiyetimi zedeler. Hastalýk tedavi-
sinde kullanýlan bir maddeden faydalanarak zengin olmak istemem.”

Ticari çevrelerin ýsrarýna raðmen buluþlarýný satma yoluna gitmeyen
bay ve bayan Curieler, onu, insanlýðýn iyiliðine hediye edip zenginliði ter-
cih etmediler. Aldýklarý Nobel ödülüyle yýllardýr birikmiþ olan araþtýrma
masraflarýnýn borçlarýný ödediler; iki çocuklarýyla birlikte artýk rahat ve
mutlulardý.

Ýleriki zamanlarda kocasýný kaybeden Madam Curie, ona verdiði sözü
tutarak, iki çocuðuyla birlikte ailenin tüm sorumluluðunu üzerine aldý.

Üniversite, kocasýndan boþalan kürsüye Marie Curie’yi teklif etti. Tek-
lif tabiki kabul edildi. Madam Marie Curie 5 kasým 1906’daki ilk dersi-
ni sadece öðrencilere deðil, meþhur ilk kadýn fizikçiyi görmek isteyen ka-
labalýk halk topluluðuna, ilim adamlarýna ve dünya basýnýna verdi. Þun-
larý söyledi bir zamanlarýn zavallý kýzý Curie: “Görünmeyen ilâhi yaratýcý
bana güç verdi. Soðuk kýþ gecelerinde çok aç yattým. O dönemler haya-
týmda dört yiyecek dýþýnda mideme farklý bir þey girmedi, su, ekmek, çay,
turp. Bayýldýðým gün de oldu, aþaðýlanýp horlandýðým aný da yaþadým. A-
ma yüce yaratýcý beni hep ileri itti. Direncimi kýrmadým, tam tersi artýr-
dým. Çok zor þartlarda yoksul bir öðrenci hayatý sürmeme raðmen
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Genç Manya kendisi gibi tüm zamanýný bilime vermiþ 35 yaþýndaki Pi-
erre Curie ile evlendi. Pierre Curie beraber yaþayabileceði ve mutlu gün-
ler geçirebileceði iyi bir adamdý. Evlendikleri zaman mum ýþýklarýnýn et-
rafý aydýnlattýðý izbe bir han odasýnda yýllarca barýndýlar. Evlendikleri ilk
gün Fransa’nýn uçsuz bucaksýz kýrlarýný gezdiler, sessizliðin sesini dinledi-
ler. Ýkisi de kalabalýðý pek sevmezdi. Ýkisinin de ailesi yoksuldu. Kuru ek-
mek ile karýnlarýný doyurdular.

Evliliðinin üzerinden geçen 3 yýl sonra yani, Parise geldikten 7 yýl son-
ra Madam Curie doktorasýna hazýrlanýyordu. O sýrada bir mahallenin et-
rafýna ýþýklar saçtýðý bulunmuþtu. Bu uranyumda. Bunun esrarýný çözme-
ye karar verdi. Bu karar, Madam Curie’nin eþi Pierre Curie ile bilimsel se-
rüvenin baþlangýcý, bilimin esrarengiz, büyüleyici sýrlarýna doðru atýlan
ilk adýmdý. Genç kadýn tanýnan bütün diðer madenler üzerinde de az ve-
ya çok ýþýk saçýp saçmadýklarýný incelemeye baþladý.

Araþtýrmalarý netice vermeye baþlamýþtý. Sonunda þimdiye kadar elde
edilmemiþ muhteþem kudrete sahip bir ýþýn buldular. Madam Curie ve
kocasýnýn bu buluþlarý bilim dünyasýnda bomba gibi patladý, Uranyum-
dan iki milyon kat ýþýk yayan yeni bir maden bulduklarýný bildirdiler. Bu
madenin ýþýnlarý taþ, çelik, bakýr gibi cisimleri kaðýt gibi parçalayýp geli-
yordu. Hiç bir güç bu ýþýnlarý durduramýyordu. Bu madenin ismi Rad-
yumdu. Ama sözde bu imkânsýzdý. O ana kadarki tüm teoriler alt üst ol-
du. Bilim dünyasýnda böyle bir þeyin deðil kendisi, ihtimali bile düþünü-
lemezdi. Gizemli bilim âdeta kapýlarýný açarak, “Ben burdayým, gelin bu-
lun,” diyordu. Bunu da Bayan Curie yaptý. Fakat buna raðmen bilim a-
damlarý bu maddenin varlýðýný kabul etmediler: “Bize radyumu göster.
Görelim, deneyelim, sana inanalým” dediler.

Bunun üzerine Bayan Curie ile kocasý terkedilmiþ büyük bir depoda ça-
lýþmaya koyuldular. Sýrf taþýma ücreti gibi çok küçük bir parayla, borç
harç karþýlýðýnda satýn aldýklarý sekiz ton maden cevherini tek baþlarýna e-
ritip ayýklamaya baþladýlar. Eriyen ve kaynayan madenin kokusu iðrençti,
genç kadýnýn ciðerlerine dokunuyordu. Bir ara kocasý Pierre’ye býkkýnlýk
geldi, pes edip býrakmak istedi. Ancak Madam Curie bunu kabul etmedi.
“Pierre, ben çalýþmak istiyorum. Dilersen sen býrak” deyince kocasý, eþi
Marie’nin deðerini bir kez daha anladý ve birlikte tekrar çalýþmaya koyul-
dular. Tam 4 yýl boyunca sýcak depoda aralýksýz çalýþtýlar. Nihâyet pirinç
tanesi kadar bir radyum parçasý elde ettiler. Tarih 1902’yi gösteriyordu.
Bu, Madam Curie ve Pierre Curie’nin Nobel ödülü aldýklarý tarihtir.
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“Tek baþýna ýssýz bir adaya düþsen, dünyanýn bütün kâðýt parasý elin-
de olsa, yine de iþine yaramaz. Fakat mâdeni para baþkadýr. Mâdeni

paranýn deðeri vardýr. Çünkü nihayet mâdendir. Böyle bir metalden kendi-
ne bir âlet, bir þey yapabilirsin. Onun için meteliðini daima sýký tut. Ýnsan
ne zaman ýssýz bir adaya düþeceðini hiç bir zaman bilemez!”

“Ne yapabiliriz? Ýnsanlýðýn bir hiç uðruna telef olmasýný nasýl önleyebili-
riz. Ben Amerika’da refah içinde yaþarken dünyanýn baþka yerinde insanla-
rýn aç olmasý, ýzdýrablý olmasý, oluk oluk kanlarýnýn akmasý beni üzüyor,
kahrediyor.”

Sulak ve bereketli topraklarýn bol olduðu Michigan bölgesine tahta ara-
balarýyla gacýr gucur sesler eþliðinde bir aile geldi. Daha o zamanlar adý bi-
le konmamýþ Detroit nehrinin kýyýlarýna kulübelerini çaktýlar. Konar göçer
bir hayat yaþayan yoksul Ford ailesi zamanla yerleþtikleri bu yere Deorborn
köyü dediler.

Ýnsanlýða tekerlek giydiren Henry Ford iþte bu daðýnýk köyde 1863’de
doðdu. Amerika’nýn en bunalýmlý yýllarýydý. Yaþadýklarý yerde arasýra kýzýl-
derilileri görürlerdi. 

“Otomobil Kralý”

HENRY FORD Nasýl Baþardý?

13 yaþýnda çok sevdiði annesini kaybetti.
Amerika’nýn en bunalýmlý anýnda doðdu. Ailesi
Ýrlanda’dan açlýk ve sefâlet yüzünden Ameri-
ka’ya göç etmiþti. Yoksuldu ama evlendi. Yok-
sulluktan ve ideallerinden dolayý tasý tabaðý top-
layýp tahta arabaya yükleyerek eþi Clare ile bir-
likte daha büyük þehre göç etti. Yabancý þehir-
lerde sýkýntýlý günler geçirdi. Nihayet Edison’un
yanýnda iþ buldu. Detroit þehrindeki cadillac ka-
sabasýnda oturdu. Ünlü “Cadillac” otomobilleri-
nin ismi buradan gelir.

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar ...101

Sorbon’da fizik tahsilimi birincilikle bitirdim. Maddi imkânlarým tüken-
diði için çok istediðim matematik eðitimimi yapmaktan tam vaz geçe-
cektim ki iyi bir insan yardýmýma koþtu. Yýllar sonra kazandýðým ilk pa-
rayla ben de sefâlet içinde bulunan baþka öðrencilere burs verdim.”

Dinleyicilerden bir çoðunun duygulanýp gözyaþlarýna sebep oldu bu
konuþma.

Sorbon Üniversitesinde profesörlüðe yükselen Bayan Curie, burada fi-
zik ve kimya dersleri vermeye baþladý. Bu, o dönem Fransasý için müm-
kün olmasý zor olan bir kariyerdi aslýnda. Çünkü Avrupa’nýn bir çok ken-
tinde kadýnlar üniversiteye kabul edilmiyordu. Yani 20. yüzyýlýn sonlarýn-
da dahi Avrupa’da ortaçað zihniyeti hüküm sürüyordu. Ýþte Bayan Curi-
e bu engeli de aþarak zoru baþardý. Örneðin Fransa ilimler Akademisi, fi-
zik profesörü ünvanýna raðmen Madam Curie’nin üyeliðini kadýn olduðu
için onaylamayýp geri çevirdi. Tam da bu tarihte, yani 1911’de ikinci de-
fa kimya dalýnda Nobel ödülüne lâyýk görüldü. Bir kadýn olarak Madam
Curie’nin üstün baþarýsý dünya kadýnlarýný da coþturdu. 1921’de dünya
kadýnlarý adýna Amerikan kadýnlarý þükranlarýný sunmak amacýyla bu bi-
lim kadýnýna maaþ baðladý. Ancak o maaþýn yönünü Polonya’daki bir
hastaneye çevirdi.

Ýnsanlýk adýna yaptýðý araþtýrmalar Madam Curie’yi saðlýk açýsýndan
yýpratmýþtý. Özellikle kanserin ýzdýrabýný dindirmek için türlü türlü ma-
denler üzerinde kimyasal araþtýrmalar yaparken vereme, hatta kansere
yakalanmýþtý. O, kanseri tedavi edeyim derken kendisini fedâ etti ve 4
temmuz 1934’te 67 yaþýnda hayata gözlerini yumdu.

Ýnsanlýk büyük bir bilim aþýðýný kaybetmiþti. Ölümünün ardýndan ülke-
de yas ilan edildi. Bütün araþtýrmalarýný insanlýk adýna yapan Bayan Curi-
e, menfaate dayalý hiç bir onur niþanýný kabul etmedi veya ettiyse de geli-
rini tamamen kimsesizlere, çâresizlere baðýþladý. Maddi çýkara dayalý pa-
tent tekliflerini asla kabul etmedi. Meþhur Fizikçi Einstein, gün gelecek o-
nunla ilgili þunlarý söyleyecekti: “Þöhretin yozlaþtýramadýðý tek kiþi”

Her kim olursak olalým, her neci olursak olalým, her neci olursak ola-
lým, insanlýk, kendini bir mâna uðruna fedâ eden bu kiþilikleri unutma-
yacaktýr.

1) Bilimin Öncüleri. Mustafa Uluçayý Özyürek.
2) Pierre ve Marie Curie. Meþhur Bilginler. Doðan Kardeþ.
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Henry Ford karýsýna dönerek içini döktü: “Clara aklýmdan bir þey geçiyor,
bir makineyle insan nakil aracý yapýlamaz mý? Yani bir arabayý atsýz düþün,
onu ileri itecek bir güç olsa, bu güç zaten var, makineler her türlü malý, in-
saný daha hýzlý ve daha kolay taþýyamaz mý? Doðrusu bunlarý tekerlek üze-
rine oturtup ne kadar yük taþýyabileceklerini görmeyi çok isterdim.”

Karýsý Clara, “Peki niye yapmýyorsun bunu Henry?” diye sordu. “Çiftlik-
te imkân yok. Adam olacak, takým olacak. Bir atölyeye ihtiyacým var. Bu-
nun içinde þehre taþýnmamýz lâzým” dedi Henry.

Clara bir an düþündü. Bu güzelim yeri býrakýp da yarýn ne olacaklarý meç-
hul, gürültülü, iþsizlik sorunu olan þehirde nasýl yapabilirlerdi. Köyde hiç ol-
mazsa karýnlarý doyuyordu.

Karar verdiler. Þehre taþýndýlar. Tek odalý bir ev kiralayarak ikisi de iþe gir-
di. Bu arada kazandýklarý parayý da idareli harcýyorlardý.

Henry Ford þehirde kütüphaneye gitme fýrsatýný da yakalamýþtý. Babasý-
nýn kendisine öðrettiði okuma yazmanýn ileride kendisinin hayatýný nasýl de-
ðiþtireceðini tahmin edemezdi.

Akþam altýdan sabah altýya kadar gece iþi yapan Ford, gündüz de bol bol
kitap okuyordu, tabiki kendisine hitap eden kitaplarý. Bu arada kazandýklarý
paranýn bir kýsmýný meslek okulu kurslarýna vermekten çekinmedi.

Kýtkanaat geçiniyorlardý. Buna raðmen Henry Ford bir çocuk istedi. Cla-
ra,” Rýzkýný tanrý verir” dedi. Eve bir üçüncü kiþinin gelmesi Ford’u çok se-
vindirdi, havalara uçuyordu, “Baba oldum! Baba oldum” diye havalara zýp-
ladý. Bu ilk çocuklarýna Edsel adýný verdiler.

Baba Henry evlere tamire de gidiyordu. Her gittiði evde mutlaka baba ol-
duðunu söylemeden edemiyordu. Bir müþteri onun makine tamirciliðinde-
ki yeteneðini þöyle anlatýyordu:

“Karþýma uzun boylu, adâleli bir adam dikildi ve kendini “Ford” diye tak-
tim etti. Biz ona derdimizi anlatýrken, o makinenin etrafýný dolanýyordu. O
ana kadar belki on tane tamirci gelmiþti, ama hiç biri tamir edememiþti. Ford
denen bu genç, makinenin orasýný burasýný kurcaladý, makine çalýþmaya baþ-
ladý, þaþýrmýþtým. Makinenin neresini düzelttiðini sordum, “Ehemmiyetli bir
þey deðil” dedi. Eline ik dolar sýkýþtýrdým, çýktý gitti.”

Henry Ford bu arada ilk araba yapma çalýþmalarýný sürdürüyordu. Limo-
nata basan motor onun iþini göremezdi. Daha geliþmiþ motor yapmalýydý.
Yaptý da... Sonra motoru yerleþtirecek araba yaptý. Bisikletlerden söktüðü
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Kýzýlderililer aileleriyle birlikte ürünlerini sepetlere doldurup þehirde sa-
tarlardý. Küçük Henry, Detroit kýyýlarýnda oynamayý çok severdi. Papatya-
lar, lâleler, kenger otlarý, altý baþlý yoncalar, pýrýl pýrýl berrak nehir suyunun
hemen yaný baþýnda çok güzel bir manzara oluþturuyordu. Yeþilliklere uza-
nýr güzel hayallere dalardý. 

Hayaller insanýn umutlarýdýr derler; ama bu umutlar için çýrpýnýlmadýðý
zaman o hayaller boþ olur. Çalýþmak... Yüzünün akýyla, alnýnýn teriyle, na-
musuyla, edebiyle çalýþmak, baþarý kapýsýnýn tek anahtarý.

Henry Ford tarlada ýrgatlýk yaptý, okul yüzü görmedi. Her ne kadar adý
mühendis diye geçse de, bu mühendis o zamanýn üniversitelerinde yetiþme
mühendis deðil, yaþam üniversitesinde alýnteri, göznurü dökerek, kendini
türlü sýkýntýlara raðmen yetiþtirmiþ alaylý bir mühendistir, hatta o, baþmü-
hendistir. Ýngilizcede mühendis “engineer”, diye geçer, yani motor tamircisi.
O, Edison’un yanýbaþýnda çalýþacak kadar da profesyonel bir motor tamirci-
siydi, ona motor üreten adam da diyorlardý. Ford yetenekli bir tamirciydi: O
kadar ki, çocukluðunda saat tamir ettiði sýralarda “Henry’nin yaklaþtýðýný
gören her saat, hemen titremeye baþlar.” derlerdi.

Gençliðine doðru tamircilikteki marifeti o kadar arttý ki buna raðmen o
hâlâ tamir ettiði saatlerden bir kuruþ para almýyordu.

Sýk sýk buharla çalýþan makineleri inceliyordu. Hatta gizlice bir buhar ma-
kinesini söktü, daðýttý, inceledi, sonra tekrar taktý. Kulübelerinin arka tarafýn-
da bir yerde kendine bir buhar makinesi yaptý, makineyi bir þasi üzerine oturt-
tu. Amacý, araba gibi bir þeyler yapmaktý, ama atla deðil makineyle çalýþan.

Henry Ford, hayatýný kazanmak ve eve katkýda bulunmak için bir maki-
ne atölyesinde iþ buldu. Fakat oradaki iþçilerin kýskançlýðý yüzünden ayrýldý.
Daha az ücretle dökümhâneye girdi. Henry’nin yaptýðý tamirler iþyeri sahi-
binin dikkatinden kaçmadý, onu ödüllendirdi.

Ondokuz yaþýna gelen Henry, bir gün köy eðlencesinde Clara Bryant a-
dýnda bir köylü kýzýyla tanýþtý. Kýz baþka köydendi. Hiç vakit kaybetmedi,
“Benimle evlenir misiniz?” diye sordu. Kýz hemen cevap veremedi. Akþam
evine gittiðinde, “Bu delikanlý ciddi ve çalýþkan” diye düþündü. 

Henry Ford, Clara adýndaki bu ince ve nârin kýzla evlendi. Daha çok þevk-
lendi, daha çok mutlu oldu. Þimdi karýsýyla da dertleþerek piyasada satýlan
motorlarý düþünüyordu. Alman mühendis Niko Otto benzinli bir makine i-
cat etmiþti. Ama sadece þiþelere limonata basýyordu. Hatta bunu bir müd-
det de seyretmiþti.
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Böyle çýrpýnýp baþarýlý olmasýna raðmen, zavallý adam bir kaç iþadamýnýn
emeklerinin üzerine konmak istediðini etrafýna anlatýyordu. Kendi güvendi-
ði bir iþadamýyla otomobilin seri üretimine geçiþ konusunda anlaþtý. O isti-
yordu ki kadýn erkek, çoluk çocuk, zengin yoksul hayran olduklarý bu araç-
lara sahip olsun, ucuza alabilsin. Ama iþ adamlarý sözlerinde durmadýlar. Te-
kiz diyerek tekelleþme yoluna gittiler, böyle olunca da sadece zenginlere bü-
yük paralar karþýlýðýnda otomobil sattýlar. 

Henry Ford çok öfkelendi, “Olmaz böyle þey. Ben para için bulmadým o-
tomobili. Ben her zaman istedim ki çalýþan her insan bir eve, biraz topraða
ve bir otomobile sahip olsun.” deyince iþadamlarý bu iyi kâlpli adama arka-
larýný dönerek ihânet ettiler. Bu iþadamlarý, Cadillac kasabasýnda bir Com-
pany kurdular. Cadillac bu yüzden zengin arabasýdýr, ismi de bu kasabadan
gelir; ama kaç tane satýlabilmiþtir ki!.. oysa Ford’un arabalarý bütün dünya-
da milyonlarca sattý.

Bu iþadamlarýyla çok mücâdele etti Henry Ford. Býktý, usandý, atölyesi ka-
patýldý.

Henry Ford, yahudi düþmaný olarak bilinir. Yahudilere olumsuz bakýþýyla
ilgili keskin sözleri vardýr. Bunun sebebi baþýna olmadýk çoraplar ören aç-
gözlü, hýrslý iþadamlarýnýn yahudi olmasýndandýr. Ama buna raðmen Henry
Ford, Hitlerin yahudilere yaptýðý zulmü, katliamý hiç bir zaman destekleme-
miþ, onaylamamýþtýr. “Böyle bir zalimliði, böyle bir vahþeti gerçekleþtirmek,
savunmak insanlýk vicdanýna aykýrýdýr.” demiþtir.

1968’de Ford fabrikasý henüz 5 yaþýndayken, en kuvvetli tekelci firmalar-
dan beþ kat otobobil satýyordu. Fordun yaptýðý lastikler 15.000 kilometre-
den fazla yol katedebiliyordu. Dünyadaki ilk en uzun otomobil yarýþýný
Henry Fordun tasarladýðý otomobil kazandý. Yolun uzunluðu Atlantik kýyý-
larýndan Pasifik kýyýlarýna kadar, sýký durun... tam tamýna 6500 kilometre i-
di.Henry Ford’un ilk zamanlarda ürettiði iskelet gibi otomobile halk Tene-
ke Lizzy ismini takmýþtý. Þimdi ise “Teneke Lizzy kibarlaþmýþ Elisabeth ol-
muþ” diyorlardý.

Henry Ford’un otomobil üretim rakamlarý yýldan yýla artýyordu. 1910 yý-
lýnda 18600, 1911’de 34500, 1912’de 78500, 1913’de 168.000 otomobil
üretilmiþti. 1915’e gelindiðinde ise 500.000 otomobil üretildi. Bu rakam
dünyada bir rekordu. Arkasý vardý: 1920’de 15 milyon üretim yaptý. Artýk
bunlarýn arasýnda kamyon, traktör ve otobüsler de vardý.
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lastiklerin üzerine sýrýk, onlarýn ön tarafýna da dingil, ön dingile de direksi-
yon için kol takmýþtý. Oturma yeri de bisikletten sökülmüþtü. Motor arka
tekerlekler üzerine yerleþtirilmiþti. Motorun ürettiði enerji iki tane kayýþla
tekerleklere aktarýlýyordu. Arabanýn freni yoktu, ama bir kol vasýtasýyla ka-
yýþlarý ayýrabiliyordu, fren de buydu herhalde. Geri geri gidemiyordu. Kor-
na olarak da þoför yerine bir gong baðlamýþtý.

1896 yýlýnda ilk otomobil hazýrdý. Gerçi Almanya’da Carl Frederich Benz
diye bir adam da üç tekerlekli bir otomobil yaptýðýný söylemiþti. Ama bunu
zaman gösterecekti, yani otomobilin babasýnýn kim olduðunu. Amerikada
otomobilin babasý Henry Ford’dur, bu bir gerçek. Henry Ford depoda ara-
bayý yapmýþtý ama bir þeyi unutmuþtu, arabayý depodan dýþarý nasýl çýkara-
caktý, kapý çok dardý. Hemen arka taraftaki tuðla duvara vurdu kazmayý,
kocaman bir yarýk açtý; ön koltuða oturdu, motoru uzun bir ip vasýtasýyla
çalýþtýrdý, araba hart hurt ederek Detroit sokaklarýna fýrladý. Halk bu hilkat
garibesine ucûbe görmüþ gibi aðzý açýk bakakaldý. Araba taþlarýn üzerinden
sekerek, patýrdayýp, öksürerek, gele gele Edison’un tamir atelyesinin önün-
de durdu. Subaplardan birinin yayý kýrýlmýþtý. Hemen Edison’un tamir atel-
yesinden bir yay aldý, taktý. Tekrar yoluna devam edip, þimdi otomobil sa-
nayinin baþkenti kabul edilen Detroit sokaklarýnda tur atarak dolaþýp evine
döndü. Ford, oðlu küçük Edsel için de arabada bir yer yaptý. Bujilere cere-
yan veren akümülatörün üstüne tahta bir kapak koydu.

Artýk herkes Henry Ford’un arabasýný tanýmýþtý. Bunu geliþtirmek istedi.
Yaptý da. Edison’un þirketindeki iþinden ayrýlarak bütün gününü arabayý ge-
liþtirmeye verdi. Bu arada temizliðe giden eþinin kazancýyla geçiniyorlardý.
Aylar sürdü çalýþmalarý. Gerçekten yoðun çalýþmanýn karþýlýðýný aldý Ford.
Bu geliþmiþ arabayla taþýnan ilk yolcu bir gazeteci oldu, tabii ki tanýtým a-
macýyla

1900 yýlýnýn soðuk bir gününde Ford’un arabasýyla yaptýðý yolculuðu o
gazeteci þöyle anlatýyordu: “12 kilometre hýzla fýrlayýp uçtuk âdeta, dondum
kaldým. Böyle bir þeyle ilk defa karþýlaþýyordum.”

Ford, hýzý saatte 40 kilometreye çýkarýnca, gazeteci arkadaþý inmek için
yalvarmaya baþlamýþ. Fakat Ford inatla, “Öyle þey olmaz! Hiç tehlike yok
bunda! Þimdi size arabayý ne çabuk durduracaðýmý isbât edeceðim.

“Evet diyor gazeteci, “Durdurmuþtu arabayý, ama nasýl? Öne doðru fýrla-
maktan kendimi zor tuttum. Derin bir nefes aldým. Ben indim o yoluna de-
vam etti; yanýmdan bir fýrlayýþ fýrladý, boðadan kaçan kediydi sanki!”
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1947 Nisanýnda ölmeden 2 ay önce Henry Ford torununun oðlu ile-Ed-
sel’in oðlu Henry Ford II’nin oðlu-Dearborn’daki köþkünün parkýnda gezi-
niyordu. Çocuk elinde tuttuðu demir parayý düþürüp kaybetti. Yaþlý adam
eðildi, bulana kadar çimlerde araþtýrdý. Çocuk hayretle sordu:

“Dede! dünyanýn en zengin adamý olduðun doðru mu?” “Öyle olsa ge-
rek,” dedi. “Peki ama ne diye uzun süre demir bir parayý, aradýn?” Ýhtiyar
yarý tebessüm yarý ciddi bir hal alarak cevapladý: “Tek baþýna ýssýz bir adaya
düþsen, dünyanýn bütün kâðýt parasý elinde olsa yine de iþine yaramaz. Fa-
kat mâdeni para baþkadýr. Mâdeni paranýn deðeri vardýr. Çünkü nihâyet ma-
dendir. Böyle bir metalden kendine bir âlet, önemli bir þey yapabilirsin. O-
nun için meteliðini daima sýký tut. Ýnsan ne zaman ýssýz bir adaya düþeceði-
ni bilemez.”

HENRY FORD’UN BAÞARISI NEREDEN GELÝR?

Ford, yükseliþinde çocukluk yýllarýnýn büyük etkisi olduðunu söyleyerek
anýlarýnda þunlarý yazmýþtýr:

“O zaman çocuklarýn bugün olduðu gibi hazýr oyuncaklarý yoktu. Oyun-
caklar evde yapýlýrdý. Çocukluðumun en unutulmaz hâtýrasý, þehre giderken
bir “Lokomobil” yani silindir görmem olmuþtur. Ýkinci önemli bir hatýram
da bir saat sahibi olmamdý. O zaman 12 yaþýnda idim. Lokomobilde bir a-
dam ayakta durmuþ kömürü kürekliyor, buharý ayarlayarak arabayý kullaný-
yordu. Biz arabamýzla geçerken yol vermek için durmuþtu. 

Beygirleri süren babamýn niyetimi anlamasýna vakit kalmadan arabadan
atladým ve makineyi kullanan adamla konuþmaya baþladým. Bu adam bana
istediðim bütün bilgileri vermiþ ve makineyi göstermiþti. Beni otomobil
yapmaya zorlayan, gördüðüm bu araba olmuþtu. Onun örneklerini yapma-
ya çabalamýþ, bir kaç sene sonra bir tane yapmayý baþarmýþtým ki güzelce
yürüyordu. Arabamýzla köyden þehre indiðimiz zaman daima ceplerime so-
munlu vidalar, somun döþekleri ve buna benzer birçok makine parçalarý dol-
durur getirirdim.

Çok defa da kýrýlmýþ bir saat taþýr ve tamir için uðraþýrdým. 13 yaþýmda iken
bir saati oldukça iyi tamir etmeyi baþarmýþtým. 15 yaþýma vardýðým zaman her
çeþit saatlerin, her türlü tamirlerini yapabilecek bir kabiliyet kazanmýþtým.
Kullandýðým âlet ve malzeme pek kaba saba þeylerdi. Bir þeyi, veya bir âleti
bozup, tekrar yapmakla elde edilen bilgi, baþka hiç bir þeyle ölçülemez.
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BÝR YORUM

Bir hiçken yüreðiyle, azmiyle, çalýþkanlýðýyla dürüstlüðüyle, merhametiy-
le dünyanýn en zengin adamý olan Henry Ford, insanlýða sadece ekonomik
yönden deðil, siyasal ve sosyal yönden de faydalý olmaya çalýþmýþ, Birinci
Dünya Savaþý baþladýðý zaman Amerika, ekonomik yönden eksikliklerini ta-
mamen gidermiþ, zirveye çýkmýþ bir ülkeydi. Çalýþma dünyasýnda iþçilere ilk
“çocuk yardýmý”, “yakacak yardýmý”, “elbise yardýmý,” “sosyal rahatlama
yardýmý” “evlilik yardýmý”, hatta “otomobil yardýmý” gibi yenilikleri getiren
Henry Ford’tur. Bu yüzden de diðer sermaye sahipleri tarafýndan düþman
gibi görülmüþtür. Hatta baþka ülkelere sattýðý otomobillerin fiyatlarýný in-
sanlýða faydalý olsun diye yarýyarýya düþürüyordu. Henry Ford I. Dünya sa-
vaþýna çok üzülüyordu. Þöyle demiþti bu savaþla ilgili:

“Ne yapabiliriz? Ýnsanlýðýn bir hiç uðruna telef olmasýný nasýl önleyebili-
riz. Ben Amerika’da refah içinde yaþarken dünyanýn baþka yerinde insanla-
rýn aç olmasý, ýzdýrablý olmasý, oluk oluk kanlarýnýn akmasý beni üzüyor,
kahrediyor.”

ÝLK “SAVAÞA HAYIR” (NO VVAR) PROTESTOSU, YIL: 1914

Henry Ford bir gemi kiraladý ve adýna “Peace Ship”, Barýþ Gemisi dedi. A-
macý I.Dünya Savaþýný durdurmaktý. “Siperlerden çýkýn!” yazýlý büyük bay-
raklar çekti. Ve Amerika’dan Avrupa’ya hareket etti. Gemide bizzat kendisi
ve onlarca iyi niyet sahibi ileri gelen Amerikalý vardý. Ülke ülke dolaþýp, bu
savaþýn durdurulmasý için devlet adamlarýný iknâ etmeye çalýþacaklardý. Bu a-
rada bu zavallý yaþlý adam gemideki günlerce yolculuktan dolayý bitap düþ-
müþ, soðuk almýþ, ciddi bir þekilde hastalanmýþtý. Ama O, “Devam!” ediyor-
du. Barýþ Komisyonlarý kurdurdu. Bazý kendini bilmez haydut zihniyetli in-
sanlar onun gemisine “Sersemler Vapuru” adýný takmýþtý. Oysa Henry Ford
yüzbinlerce dolar harcamýþtý bu yolculuk için.

Fakat yazýk ki lâf anlatamamýþtý dünyaya. Ford bundan sonra bir küskün-
lük hayatý yaþadý. Her þeyden gittikçe uzaklaþtý, içine kapanýk oldu. Sýk sýk
þehirden uzaklaþýp, doðduðu yer olan ýrmaðýn kenarýndaki evlerine gitti.
Uçsuz bucaksýz kýrlarda dünyanýn en güzel müziði olan kendi müziðini, ya-
ni kendini dinledi. Henry Ford’un ölmeden önce sýk sýk mezarlýklara gidip
dua ettiði söylenir, hatta mezarlýðýn bir köþesinde saatlerce oturduðu
görülmüþtür.
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“Fakir düþmüþ bir zavallý insanken hiç kimse aç olduðum
günlerde çeyrek ekmek vermiyordu, yüzüme bile bakmýyor-

lardý. Dünyaca ünlendiðimde, milyonlarca dolarýn sahibi olduðun-
da, özellikte sosyete kesim etrafýmda çember oldu, beni görmek
için, kafesteki þebek misâli parmaklýklarýný parçaladýlar. Onlara
dedim ki, “Ne var, Ne istiyorsunuz?”

Kýzý Geraldine Chaplin: “Para onun için çok önemliydi. Yoksul-
luðu çocukluðunda yaþamýþtý: birkez daha yaþamak istemiyordu.”

Doðrusu, hayatýný incelerken en çok üzüldüðüm, “Keþke yanýmda ol-
sa da dertleþsem” dediðim bir sanatçý Charlie Chaplin. Hayatý, gerçekten
acýnacak derecede yaþamýþ olan bu zavallý adam, 1890’da Ýngiltere’de
doðdu. Anne ve baba sevgisinden mahrum büyüdü. Hep, “Þu daðýn ar-
kasýnda güleryüzlü bir ülke varmýþ” deyip hayaller kurardý. Sevgi, güler-
yüz aradý. Ama o sýcaklýðý bulamadý.

Babasý alkolikti, annesi ise sinir hastasýydý. Anne baba korkunç tartýþ-
malarýna baþladýðýnda küçük Charlie durmadan aðlarmýþ. 

Charlie Chaplin 7 yaþýndayken babasý öldü. Annesi de çýldýrdý, görev-
liler gelip onu tedavi için hastaneye yatýrdýlar. Çocuðu da yetimhâneye
verdiler. Bir daha da annesinin yüzünü göremedi. Daha sonraki yýllarda

“Güldüren Aðlayan Adam”

ÞARLO Nasýl Baþardý?

Alkolik bir baba... Sinir hastasý bir anne... Ye-
timhânede geçen çocukluk hayatý. Çok acýlar
çekti. Geceleri yataðýnda aðladý. Hiç kimsesi
yoktu. Anne ve babasýný kaybetti. Dünyada ya-
pa yalnýzdý. Palyaçoluk yaptý. Herkesi kahkaha-
larla güldürürken o için için aðlýyordu. Zengin ol-
du, malikhânede yaþadý, ama bazý zamanlar bir
köþeye çekilip aðlardý.
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Her þeyin nasýl yapýlmýþ olduðu kitaplardan öðrenilemez, iyi bir makine-
ci her türlü makinenin nasýl yapýlmýþ olduðunu bilmek zorundadýr. Bir ya-
zar için kitap ne ise bir makineci için de âlet ve makine odur. Makineyi ka-
rýptýrýr, iþletirken bir takým fikirler bulurdum. Zeka sahibi bir insan ise bu
fikirleri geliþtirerek mükemmelleþir.”

Henry Ford, kafasýna koyduðu bir iþi yapmak istediðinde bu iþe her yö-
nüyle odaklanýrdý. Gördüðü tüm malzemeler ona yapacaðý iþ hakkýnda il-
ham olurmuþ. Bazý günler bütün geceyi motorlarýn çalýþma sistemi hakkýn-
da düþüncelerle geçiren Ford, bu arada hayalinde canlandýrdýðý en küçük þe-
yi hemen kâðýda çizermiþ. Kafasýnda uzun zamandýr tasarladýðý plân, gün-
den güne demir, çelik, tahta ve kablodan ibaret bir makine haline geçiyor-
du. Otomobilin tekerleklerini, bisiklet tekerleklerinden yapmýþtý. Makine-
nin silindirini Edison’un fabrikasýndan almýþ olduðu bir havagazý borusuyla
monte etmiþti.

Henry Ford’un yýllardan beri geceleri bile otomobiliyle uðraþtýðýný gören
komþularý ona artýk deli demeye baþlamýþlardý. Ona inanan bir tek karýsýy-
dý. Hiç durmadan, uykusuz 48 saat çalýþtýðý olmuþtur.

Henry Ford, gençliðinde bir sabah erkenden kalkarak baba ocaðýndan ay-
rýlma kararý almýþ. Çok uzaklara gitmek istemiþ. O, yüreðinden gelen sese
kulak vermiþ. Yaklaþýk 15 kilometre yaya yürüyerek bugün otomobil endüs-
trisinin merkezi olan Detroit þehrine ulaþtýðýnda içine bir kuþku düþmüþ.
“Hayatým ve Eserlerim” isimli kitabýnda bu durumu þöyle anlatmýþtýr:

“Hayatýmýn en heyecanlý günü o gündür. Yolda hem aðlýyor, hem yürü-
yordum. Bir kaç kere geriye dönmeye karar verdim. Fakat içimden bir ses
geliyordu, “Ford, korkma! Yürü.”

Babasý Ford’un arkasýndan çok üzülmüþtü, fakat bir taraftan da oðluna i-
nanýyordu. Zaten bu iki inanç; yani anne babasýnýn inancý ve karýsýnýn inan-
cý Ford’u akýl almaz baþarýlara taþýmýþtýr.

KAYNAKÇA
1) Bilginler. Çaðatay Uluçay. Özyürek.
2) 12 Dev Adam. Egon Larsen. Doðan Kardeþ.
3) 12 Dev Adam. Egon Larsen.
4) Büyük Adam Olmak. Cemil ongun.
5) Radyo Kültür. (Süreli Yayýnlar) 1970.
6) Aydabir. Aylýk süreli yayýn. 02.1972.
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Bir gün Londra sokaklarýnda üvey abisi Sidney ile karþýlaþtý. Sidney,
Charlie’nin periþan hâlini görünce kendi periþanlýðýný unuttu, “Charlie,
gezginci tiyatroda çalýþmak ister misin? Býrak palyaçoluðu. Eðer istersen
aracý olurum” dedi.

Zavallý Chaplin herkesi güldürürken, kendisi aðlayan Palyaçoydu. “Ta-
mam!” dedi.

Gezginci tiyatro topluluðuna katýlan Charlie Chaplin, ABD’ye çýktýk-
larý turnede Mack Sennet adýndaki Amerikalý zengin bir yapýmcýnýn dik-
katini çekti. Þarlo’yu uzaktan göstererek,” Bu adamýn gözlerinde büyü
var, hüzün var, âdeta okyanusun hýrçýn dalgalarý gibi. Güngörmüþ bir a-
dam bu, iþimize yarar.” dedi. Yanýndaki arkadaþý, “Bay Sennet! hiçbir
þöhreti olmayan, sýradan bir adam sizin iþinize nasýl yarayabilir?” Bay
Sennet’in cevabý, “Dostum! unutma, bir zamanlar ben de sýradandým” ol-
du. Programdan sonra Charlie Chaplin’i odasýna çaðýrtarak, tanýþtý.

“Sana ayda 150 dolar versem, benimle çalýþýr mýsýn?” dedi. Chaplin, þu
an çalýþtýðý iþten eline ayda sadece 60 dolar geçiyordu. Teklifi düþünme-
den kabul etti.

Chaplin komedi türünde 2 ayda kendine bir tip oluþturdu. Artýk yýllar-
ca bu tip konuþulacaktý: Komik mi komik bol bir pantalon, ayaklarýna
saða ve sola dönmüþ kayýk ayakkabýlar, dar ve kýsa siyah ceket, tuhaf bir
baston, melon þapka, acayip bir býyýk... Ve karþýnýzda Þarlo.

Filmlerinde genelde fakir düþmüþ, saf ama haklýdan yana rolleri oyna-
dý. Týpký benim de çok yakýn dostum olan rahmetli Kemal Sunal tiple-
mesi, “Bizim Þaban” gibi.

The Tramp (Serseri, 1915), The Kid (Yumurcak, 1921) gibi filmleriyle e-
zilmiþliðin yanýnda olduðu filmler çevirdi. Çok tutuluyordu, baþarýsý gün-
den güne artýyordu, o zamanlar 100 dolarla ev geçindirilirken, Chaplin ar-
týk sokaklara vedâ ederek binlerce dolarýn sahibi oldu. 1915’teki “Serseri”
filmiyle tam 75 bin dolar kazandý, o zaman için böyle bir para servetti. O-
nu izleyen yýllarda Charlie Chaplin milyon dolara para demiyordu.

ABD’nin en tanýnmýþ kiþilerinden biri oldu. 1920’lerin baþlarýna gelin-
diðinde, filmlerinin saðladýðý gelirlerin yüksekliði karþýsýnda hiç bir stüd-
yo istediðini ödeyemez duruma gelmiþti. Böylelikle kendi filmlerinin
hem yýldýzý ve yönetmeni, hem de yazarý oldu. Tüm filmlerinin müzikle-
rini kendisi yaptý.
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aradý ama bulamadý. Annesini kaldýrdýklarý hastaneye gittiðinde aldýðý
cevap, “O kadýn mý? Deliydi zaten, yýllar önce öldü” oluyordu. “Peki ba-
yým, mezarý nerede, onu nereye gömdüler? Sizin deli dediðiniz zavallý ka-
dýn benim annemdi” dediyse de hiç bir cevap alamadý, annesinin mezarý-
ný bile bulamadý. Sadece bir resmini buldu, onu ömrünün sonuna kadar
üzerinde taþýdý.

Daha sonraki yýllarda milyonlarca dolarýn sahibi olup, malikhânelerde
yaþayacak olan Þarlo, yani Charlie Chaplin, yetimhâneden dert ve kader or-
taðý olduðu arkadaþý Lakey ile oturup yine dertleþecekti. Lakey ona, “Char-
lie neyin var, neden mutsuz görünüyorsun? Bak bütün dünya senden bah-
sediyor,” dediðinde onun cevabý þu oluyordu: “Lakey, dostum, bu dünyada
hiç bir zaman mutlu olacaðýmý zannetmiyorum. Para, þan ve þöhret bende
hiç bir zaman bir etki yapmadý.” Benim kanaatimce Charlie Chaplin, hep
annesini aradý ama bulamadý, onun acýsýný da hiç bir zaman unutamadý. E-
ðer annesini bulsaydý hayatýn en mutlu insaný olabilirdi. Ama þimdi alko-
lik de olsa, yanýnda ne babasý vardý; sinir hastasý da olsa, ne de annesi...

17 yaþýna geldiðinde yetimhâneden atýldý, dýþarýlarda kaldý. Ýþ aradý, bu-
lamadý. Gecenin soðuklarýnda bir köþeye sinip uyumaya çalýþtý. Bir çok de-
fâlar hastalandýðý oldu. Hatta bir defâsýnda sabah yoldan geçenler, yarý
baygýn vaziyette bu gence rastladýlar. Ama ne yazýk ki dönüp ilgilenmedi-
ler bile. Daha sonraki yýllarda Chaplin anýlarýnda bu olayý anlatacaktýr. Sa-
atler sonra bir polisin yardýmýyla hastaneye götürülen Chaplin, ilk defa yu-
muþak ve sýcak bir yatakta yatmanýn tadýna vardý. Ýki gün sonra yine so-
kaklardaydý. Bu defa kýþ iyice bastýrmýþtý. Kederli bir halde Londra’nýn sis-
li, yaðmurlu, soðuk mu soðuk sokaklarýnda Çaresiz bir vaziyette dolanýp iþ
ararken, aklýna eðlence kulübü geldi. Baþvurdu. Palyaço olarak iþe alýndý.
Görevi, gelen müþterileri güldürmekti. Baþarýlý oldu, insanlarý iyi güldür-
dü, adamlar gülmekten mide krambý geçirip, analarýnýn ismini unuttular.
Þarlo’nun aç kalmamasý için güldürmesi gerekiyordu, yani Þarlo’nun kar-
nýnýn doymasý onlarýn gülmesine baðlýydý. “Þarlo,” Charlie Chaplin’in lâka-
bý, týpký bizdeki rahmetli Kemal Sunal’ýn “Þaban” lâkabý gibi.

Kahkahalar, gürültüler, çýðlýklar, müzik sesi, zýrýltý, patýrtý, kulak zarý-
na zarar verecek tüm ses çeþitleri arasýnda Chaplin, programýný bitirdik-
ten sonra kendini sahnenin arkasýndaki sakin odasýna atýyordu. Burada
hüzürleniyor, kederleniyor, aðlýyordu. Ýçeri giren arkadaþý, “Charlie! Ne-
yin var?” dediðinde O, “Yok bir þeyimdeyip, geçiþtiriyordu.
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Charlie Chaplin filmlerinde bazý durumlarýn da hakkýný veriyordu, Hit-
lerin Güzel Sanatlar Akademisi’ne gittiðini, resim sanatýný sevdiði için
gençliðinde bu okula kaydolmak istediðini, ancak görevliler tarafýndan
“Defol buradan “denilerek aþaðýlandýðýný, bir sokak genci olduðu için
horlandýðýný da anlatýr.

Charlie Chaplin, “Olumsuzluklarýn çoðunu toplumun acýmasýz, mer-
hametsiz davranýþlarý belirliyor.” diyor. 

Yazar Oneil’in 18 yaþýndaki kýzýyla evlenen 55 yaþýndaki Chaplin, çok
büyük eleþtiriler almýþtýr. Ayrýca da bu evlendiði kýz dördüncü karýsýydý.
Bu yüzden bayaðý bir eleþtirilmiþti. O þu cevabý vermiþti bu eleþtirilere
“Kötü bir þey mi yapýyorum, evleniyorum.”

Chaplin 1945 yýllarýnda ABD’de baþlatýlan komünist avýnda suçlandý,
hiç alâkasý yokken komünist damgasý yedi. Bu sebeple Avrupa gezisin-
deyken, Amerikaya dönmek istediðinde,  “Amerika’ya Karþý Çalýþmalarý
Araþtýrma Komisyonu”na ifade vermesi istendi. Charlie Chaplin de, “Ýfa-
denizi siz kendi kendinize verin” diyerek Avrupa’da kaldý ve masmavi bir
gölün kýyýsýndaki Malikhânesine yerleþti.

Komünist gibi saçma bir avýn ve benzer Amerikan taþkýnlýklarýnýn ko-
mikliðini anlatan The King ýn Newyork (Newyork’ta Bir kral) adlý filmi
1960’da çevirdi.

ABD, sonraki yýllarda gerçekten ne büyük, içli bir sanatçýyý kaçýrdýðý-
ný geç anladý. 1972 yýlýnda Chaplin’e Þeref Oscar’ý ödülünü verdi. ABD,
kovduðu sanatçýya, þimdi ülkesine gelmesi için yalvarýyordu. Ýngiltere
kraliçesi 1975’te Chaplin’e Âsalet ünvaný verdi.

Charlie Chaplin daha düne kadar yaþýyordu. Bu efsâne adamýn ölümü-
nü ben televizyonlardan izlemiþtim.

1980’de 90 yaþýnda ölen bu adamcaðýzýn þu anki serveti milyar dolar-
larla ölçülüyor.

CHARLÝE CHAPLÝN’ÝN KIZI GERALDÝNE CHAPLÝN 

BABASI ÞARLO’YU ANLATIYOR:

“Para onun için çok önemliydi. Yoksulluðu çocukluðunda yaþamýþtý,
bir kez daha yaþamak istemiyordu.”

Babam filmleriyle herkesi çok güldürdü, çok düþündürdü. Çoðunda
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Bir zamanlar düþtüðü o soðuk kaldýrýmlardan tutup da kaldýrmayan
200’lü sosyete takýmý, þimdi etrafýný sarmýþ, her nedense onunla tanýþmak
istiyordu. Charlie Chapli’nin gösterilen ilgiler karþýsýnda hiç bir zaman
deðiþtiði, þýmandýðý görülmemiþtir. Bunu bizzat çevresindeki eski arka-
daþlarý ve kýzý Geraldine Chaplin ifâde etmiþtir. Hele fakir, kenar mahal-
le insanýnýn kendisine gösterdiði ilgi karþýsýnda gözleri yaþarýyordu, “Be-
ni asýl seven bu insanlar!” diyordu.

Charlile Chaplin, orta hâlli aile kýzý olan Mildren Harris ile evlendi. Ka-
rýsýndan iki çocuðu oldu.

Chaplin sinema sanatçýsý Mary Pickford ve yönetmen David Wark ile
kendine ait ünlü United Artist Film Þirketi’ni kurdu. Artýk o da bir film
yapýmcýsýydý. Hem oyuncu hem yapýmcýydý. Kendi oynadýðý filmleri ken-
di çekiyordu. Filmleri büyük baþarý kaydetti. 1925’te çevirdiði The Gold
Rush (Altýna Hücum) adlý filmi “Pabucunun tabanýný yiyen adam” ola-
rak seyirci rekorlarý kýrdý, sinema tarihine geçti.

Charli’nin toplumsal eleþtiri filmleri de vardýr. Örneðin, 1932 de çevir-
diði City Lights (Þehir Iþýklarý) adlý filmi, 1936’daki Modern Times (Mo-
dern zamanlar) filmi hep yoksulluðun acýsýný ve birilerinin açgözlülüðü
yüzünden dünya insanlarýnýn fakir, yoksul kaldýðýný yansýtan filmlerdir.

1940 yýlýnda çevirdiði The Great Dictator (Büyük Diktatör) adlý filmi
dönemin Psikopat ruhlu adamýný anlatýyordu. Kimdi bu psikopat ruhlu
adam? Gençliðinde Güzel Sanatlar Akademisi’nden içeri girerek, “Efen-
dim, resime merakým var, sanatý çok seviyorum, iyi de resim yapýyorum.
Hayalimde hep ressam olmak var. Beni kaydeder misiniz?” dediðinde, A-
kademi yöneticilerince “Dýþarý çýk, burasý beyefendilerin yeri, önce kýlýðý-
ný düzelt” dedikleri, o sýralar yatacak yeri olmadýðý için köprü altlarýnda
yatýp kalkan, dýþlanan horlanan bir adamdý. Kim mi? Merak ettiniz de-
ðil mi? Bu adam Hitler’di. Dikkat! Çevrenizde dýþladýðýnýz, horladýðýnýz
yaný baþýnýzdaki çocuk bir Hitler olabilir. Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi
asla dýþlamayýnýz. Eðer onlar, sizin beðenmediðiniz bir görüntüdeyse siz
kendinizden utanýn, çünkü onun sebebi sizsiniz, biziz, hepimiziz. Siz dýþ-
larsanýz, o gençlerin eline silah verecek çok olur. Ve gün gelir o silah si-
ze, topluma, devlete çevrilir. “Burasý beyefendilerin yeri” diyen o kendi-
ni bilmez insan ne büyük bir ölüm fermanýný kendi eliyle hazýrlamýþtý; ve
sonra görecekterdi beyefendinin kim olduðunu.
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Babam, Amerika’nýn ikinci Dünya Savaþý’na katýlmasýndan önce “Bü-
yük Diktatör” adlý Nazizmi eleþtiren filmi yapmýþtý. Sanki Hitlerin kat-
liamlara giriþeceðini hissetmiþti. Savaþtan sonra bu filmden ötürü New
York Eleþtirmenler Birliði’nce verilen “En iyi Oyuncu Ödülü”nü almayý
reddetti.

Yaþamý boyunca doðduðu kente aþýk oldu. Her fýrsatta ingiltere’ye gi-
dip Londra sokaklarýnda dolaþmaktan çok hoþlandý. 1890’da doðduðu E-
ast End’deki evini görmeye giderdi hep. Yaþlanýp da yürüyemeyecek du-
ruma gelince bile arabayla oraya giderdi.

Son filmi “Hong Kong Kontesi”ne hem büyük yatýrým yapmýþ hem de
kendinden çok þey vermiþti. Ýyi bir film olduðuna inanýyordu. Ama insan-
lar ondan romantik bir komedi bekliyorlardý. Eleþtiriler onu öldürdü. O
günden sonra yýkýlmýþ bir insan oldu. Kariyeri boyunca böylesine sert e-
leþtirilerle karþýlaþmamýþtý. Bir süre sonra “The Frenk” adýný verdiði bir se-
naryo yazmaya koyuldu. Ama bu mâcerada kimse onun yanýnda olmadý.
Yetmiþsekiz yaþýndaydý. Bu yüzden sessiz filmlerinin müziklerini yeniden
düzenleme iþine girdi. Çok da baþarýlý oldu. Ama inanýyorum ki ona tek-
rar film çevirme þansý tanýnsaydý daha uzun zaman hayatta kalabilirdi.

1) Þarlo. Radyo Kültür Yayýnlarý: 1958
2) Aydabir. Süreli Yayýnlar. Charlie Chaplin. 1972. 2.
3) Emniyet Sandýðý. Ýstanbul. Ü. Dökümantasyon Merkezi.
4) Charlie Chaplin. Adli Moran. New Jersey- ABD. 1965
5) Bütün Dünya. Þarlo. 2002.
6) Aranan Adam. Radyo Kültür. 1975.
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hiç konuþmadan, kimilerindeyse çok konuþarak... O, “sir”dü, “Baron”du,
“Þarlo”ydu... ve....Babaydý...Beni çiklet çiðnerken gördüðü günü hâlâ a-
nýmsýyorum. “Bu bir faciâ” demiþti. Bunu söylemesi bile yeterliydi. Çün-
kü “faciâ” sözcüðü bizim ailede farklý bir anlam taþýrdý. Hem kötü bir þey,
hem de utanç verici bir þey... Ýnançlý biriydi, yemekte bize dua ettirirdi.

Babam disipline hayrandý ve bize de böyle olmayý aþýladý. Ama bizi gül-
dürdüðü zamanlar da olmadý deðil. Örneðin tatillerde yerleþtiðimiz otel
odasýnda bizi çaðýrýp, “Hey! Bakýn, bakýn! Þurada gizli bir tünel var ga-
liba!” derdi. Sonra da birden ortadan kaybolup bizden saklanýrdý. Ýþte
gerçek yaþamda da kimi kez Þarlo olmadan edemezdi.

Bu arada okuldaki durumumuzla da yakýndan ilgilenirdi. Düþük bir
not aldýðýmýzda sert bir biçimde cezalandýrýlacaðýmýzý bilirdik. Evden
çýkmamýz yasaklanýr ya da harçlýðýmýz kesilirdi.

Ama herþeye karþýn özel yaþamýnda babam müthiþ bir insandý. Sýcak,
disiplinli ve dürüst. Bize her zaman kimsenin hakkýný yemememizi yok-
sa tanrýnýn kendilerini cezalandýracaðýný söylerdi. Babamla ilgili anýmsa-
dýðým en eski þey çok eskilere dayanýr. Üç yaþýndaydým, Kaliforniya’da
yaþýyorduk. Saat sabahýn üçüydü. Babam beni kucaðýna aldý ve pencere-
ye doðru götürdü. Sonra da “Bak bak, kar yaðýyor!. Görüyor musun, ne
kadar güzel!” demiþti.

Biz Chaplin kabilesinin çocuklarý için, dünyanýn en ünlü babasýna sa-
hip olmak büyüleyici bir þeydi. Tüm arkadaþlarýmýz bizim yerimizde ol-
mak isterdi. Babam bir dâhiydi. Ama kötü süprizler de yaþardýk. Bir gün
kardeþlerimle birlikte parkta oynuyorduk. Karþýdan bir kadýn geliyordu.
Ýyice yakýnýmýza geldiðinde, “Biz Charlie Chaplin’in çocuklarýyýz” dedik.
Kadýn, “O da kim?” dedi. Yýkýlmýþtýk. Ýlk kez dünyada babamýzý tanýma-
yan birileri varmýþ diye düþündük.

Para onun için çok önemliydi. Yaþamý boyunca yeniden çocukluk yýlla-
rýndaki gibi yoksul olma korkusuyla yaþadý. Sanýrým sefâletin ne demek ol-
duðunu babam çok iyi biliyordu ve ondan çok korkardý. Otuzbeþ yaþýnda
milyarder olmuþtu ama hâlâ para hesabý yaparak yaþamýný sürdürüyordu.

Kendi filmlerini seyretmekten çok hoþlanýrdý. Ama filmlerini izlerken
ne denli yaþlandýðýný görmekten çok korkardý. Özellikle “Þehir Iþýklarý”
ve “Çocuk” filmini çok severdi. Onu bir seyirci olarak izlemek benim
için çok deðiþik bir duyguydu.
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oyuncaklar yapýyordu. Grantham’daki bir okula yazýldýysa da annesi son-
ralarý evin geçimine katkýda bulunsun diye küçük Newton’u okuldan al-
dý, fakat daha sonraki yýllarda bir akrabasý ondaki düþünce gücünü sezin-
ce annesine söyleyip, tekrar yakýn civardaki okula kaydoldu. Ancak
Newton sürekli annesi tarafýndan eve çaðrýlýyordu, doðru düzgün dersle-
rine kafayý veremiyordu. Annesi de haksýz deðildi. Bu imkansýzlýklar
Newton’u daha çok kamçýladý.

Nihâyet çevreden varlýklý bir yakýný araya girerek tekrar Grantham’da-
ki okula kaydedildi. Ne varki pek baþarý saðlayamýyordu, içine kapanýk,
zayýf bedenli, yoksul ve kendi halinde baþý eðik olduðu için diðer çocuk-
lar tarafýndan horlandý. Ama bu horlanma onda baþarýlý olma dürtüsü ya-
rattý. Okulda hýzla birinciliðe yükseldi. Burayý bitirdikten sonra 19 ya-
þýnda Cambridge Üniversitesi’ne girdi. O sýralar ortalýkta dehþet bir has-
talýk kol geziyor, insanlýðý kýrýp geçiriyordu. Çok daha sonralarý 1880’ler-
de yani 15 yýl sonra Pastör’ün çaresini bulacaðý bu hastalýk veba salgýnýy-
dý. Bütün okullar kapandý, halk panik içinde salgýnýn geçmesini bekledi.
Bu arada üniversite kapandý, Ýsak Newton evine döndü. Tabiatýn ortasýn-
daki bahçeli evlerinde kendini yetiþtirmeye koyuldu. Hatta denilebilir ki
ünlü yerçekimi buluþunu burada yaptý.

Yerçekimi kanunu, Newton’un baþýndan geçen bir olayla anlatýlýr. Ün-
lü Fransýz þairi Voltair, “Aðaçtan düþen elma hikâyesini Newtonun yiðe-
ninden dinledim.” diyor ve devam ediyor: “Newton bir gün Woolshor-
pe’deki evinin bahçesinde, aðacýn altýnda kitap okurken elma aðacýnýn te-
pesindeki bir elma dalýndan koparak, kafasýna “küt!” diyerek düþer. Baþý-
ný kaldýrýp baktýðýnda elmanýn daha önce asýlý bulunduðu dalýn sallanýyor
olduðunu görür. Demekki rüzgâr veya baþka bir güç dala kuvvet uygula-
yarak elmanýn daldan kopmasýna sebep olmuþ, kopan elma baþka destek
bulamayýnca, boþta kalmamýþ, yere doðru düþmüþ. Ýþte Newton’un yerçe-
kimi kuvveti ile ilgili yazacaðý yüzlerce bulgunun altyapýsý bu.”

Onun meþhur “principia” adlý eseri mekânik bilimin temellerini oluþ-
turmuþtur. Hiç bir madde saðdan soldan veya yukarýdan aþaðýdan bir
kuvvet tarafýndan itilmediði sürece hareket etmez. Yani onun eylemsiz-
lik ilkesine göre bir cismi harekete geçirmek için kuvvete ihtiyaç vardýr.
Bu buluþ sabit gibi görünüyor ama öyle deðil. Ýþin detayýna inildiðinde-
ki Newton “principia”da bu detaya iniyor -  uçaklarýn, füzelerin, uzay a-
raçlarýnýn nasýl yere kuvvet uygulayýp yukarýya doðru hýzla fýrladýklarýný
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“Bana yaþamýn neresine geldiðimi soruyorlar. Söyleyeyim. Bu gü-
neþ, gezegenler ve kuyruklu yýldýzlarýn âhenkli ve güzel sistemi an-

cak gücü her þeye yeten bir zâtýn irâde ve kudretinden kaynaklanýr. Al-
lah ebedi ve sonsuzdur. O, zaman ve mekan deðildir. O, hazýr ve nazýrdý.
Kendimi çok mesut ve bahtiyar hissediyorum. Çünkü yaratýcýnýn ne ol-
duðunu, O’nun bize neler verdiðini ve bizim de gerek Ona, gerek birbi-
rimize karþý ne gibi sorumluluklar taþýdýðýmýzý kâinatýn güçlü ve muhte-
þem ýþýðý altýnda açýkça görebiliyorum. Geçmiþte yanlýþ tanrýlara inanan-
lar gerçeklere gözlerini kapatmamýþ olsalardý güneþe, aya, ölmüþ insanla-
ra tapma gibi boþ inançlar yerine gerçek yaratýcýya inanmayý öðrenebilir-
lerdi. Gerçekler nedir? Bilimdir, fendir, sonsuz evrendir.”

Dünyaca ünlü iktisatçý Keynes, Newton için, “O, dünyayý, Babillilerin,
Sümerlerin gözüyle gören son büyük zekâdýr.” demiþ. Gerçekten de Ýsak
Newton aðzý kapalý biriydi, az konuþur, az yer, az uyurdu. Yaþamý boyun-
ca sanki ýþýk yýlý uzaklýkta yaþadý. Sürekli gözlemledi, sonuçlara vardý.

Ünlü ingiliz fizikçi ve matematikçi Ýsak Newton 1642’de Colterworf’-
ta doðdu. Doðumundan 3 ay önce babasý öldü, annesi yeniden evlendi.

Newton daha çocuk denecek yaþlarda doðayý gözlemliyor, tahtadan

“Bilimde Allah’a Ulaþan Adam”

ÝSAAC NEWTON Nasýl Baþardý?

Yoksul bir çiftçinin oðluydu. Babasýný hiç göre-
medi. Kendi daha doðmadan genç adam hayata
gözlerini yummuþtu. Öksüz kaldý. Yalnýzlýk için-
de büyüdü. Çoðu zaman bütün gýdasý ekmek ve
suydu. Annesi evin geçimine yardýmcý olsun di-
ye okuldan aldý. Bir yere gitmek için evden çýka-
caðý zaman, eski bir problemle ilgili aklýna yeni
bir fikir gelir ve hemen geri döner, yazmaya baþ-
lardý, bunu yaparken oturmasýný bile unuttuðu
olmuþtur. Onu çoðu kereler aðaçlarýn altýnda ki-
tap okurken görmüþlerdir.
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yanlýþ yönlendirilmesi ve yorumlanmasýnda bu þekilde yüzyýllardýr inanýl-
mýþtýr.” dediðinde de þimþekleri üzerine çekiyordu. “Tanrý ancak birdir, i-
sâ ise onun ancak kulu ve elçisidir,” dedikçe kilise çileden çýkýyordu.

Bu dâhi adam bir müddet aðaçlarýn arasýndaki yaylalýk külübesine çe-
kilip kafa dinledi, münzevi bir hayat yaþadý. Burada yaptýðý bir teleskop-
la jüpiteri seyretti, düþüncelere daldý. Zaman zaman kuþ cývýltýlarý, rüz-
gârýn tatlý esintileri ve etrafa tatlý kokular saçan çam aðaçlarýnýn arasýn-
da gezinti yaptý. Açýk, uçsuz bucaksýz kýrlarda yürümeyi seviyordu. Yer
yer ormanýn huzur dolu sükûnetinde gezinirken bir taraftan da çok sev-
diði kitaplardan kopamýyor ve zevkle okuyordu.

Newton ölmeden önce basýlmýþ son eserinin son cümlelerinde þunlarý
söylüyordu. “Tabiat felsefesi huzura kavuþtuðu gün, ahlâki felsefenin sý-
nýrlarý da geniþleyecek. Çünkü o zaman yaratýcýnýn ne olduðunu, O’nun
bize neler verdiðini ve bizim de gerek O’na, gerek birbirimize karþý ne gi-
bi sorumluluklar taþýdýðýmýzý kainâtýn güçlü ve muhteþem ýþýðý altýnda a-
çýkça görebileceðiz. Þüphesiz geçmiþte yanlýþ uydurulmuþ tanrýlara ina-
nanlar, gerçeklere gözlerini kapatmamýþ olsalardý, kendilerinden sonra
gelenlere, ruhun bir bedenden bir bedene geçmesi gibi boþ inançlarý ve
güneþe, aya, ölmüþ insanlara tapmayý aþýlamak yerine, gerçek yaratýcýya
inanmayý öðretebilirlerdi”

85 yaþýndaki bu ihtiyar adamýn bedeni artýk kendini taþýmýyordu. Ýçi-
ne kapandý. Kimseyle görüþmemeye, hatta misafir dahi kabul etmemeye
baþladý. 20 Mart 1727’de Londradaki evinde sakin bir þekilde bu hayat-
tan göçtü. Bu bilge adamýn ölürken yüzünde tebessüm olduðu, iþaret
parmaðýný kaldýrýp indirdiði, etrafýný saran kiþiler tarafýndan hayretler i-
çinde izlendi.

Ýsaac Newton son zamanlarýný Teolojiyle yani din bilgisiyle geçirmiþti.
Ölümünden sonra bile þahsiyeti ve varlýðý sürekli anýldý, ileride insanlýða
hizmet edecek buluþlarýn babasý oldu. 

NEWTON ÝLE ÝLGÝLÝ ANLATILAN ÖYKÜLER
Newton, ilerlemiþ yaþýna raðmen masanýn üstüne küvet koyar, aðzýna

aldýðý çubuklarla sabun köpükleri yapar, bu köpükleri halkalar halinde
havada daireler þeklinde uçurtmaktan büyük bir zevk alýrdý. Çocukluðu-
muzda biz de böyle þeyler yapardýk... Ama çocukluðumuzda. Ve sadece
oyun olsun diye. Çevremizdeki büyükler de kýzardý bizlere. Oysa, býrakýn
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daha iyi anlarýz. Newton evrensel çekim kanunu sayesinde aðaçtan dü-
þen bir elmayla, güneþ etrafýnda belli yörüngelerde hareket eden geze-
genlerin çekiminin ayný kütlesel çekim kanunundan kaynaklandýðýný
buldu ve ispatladý.

Onun ýþýk üzerinde yaptýðý çalýþmalar da vardýr. Örneðin “Optick” ad-
lý kitabýndan bugünkü optik kanunlarýnýn temeli yatmaktadýr. Newton
güneþin içinde yeryüzündeki tüm renklerin saklý olduðunu söyler. “Gü-
neþ görüldüðü gibi sarý deðil. Ýçinde insanlýðýn farkýnda olmadýðý hatta
çok ileriki zamanlarda da farkýnda olmayacaðý acayip renkler var. Mese-
lâ gökkuþaðý yaðmurdan sonra güneþten süzülüp gökyüzünde asýlý kalan
bir kaç renkten bazýlarýdýr. Eðer bütün renkler elde edilip bir prizmadan
geçirilirse güneþ ýþýðý elde edilebilir.” diyor Newton.

Newton, doða ve evrendeki bu hakikâtleri öðrendikçe yüce bir yaratý-
cýnýn varlýðýný daha çok hissetti. Onun için kâinat hiç durmayacak olan
ve týkýr týkýr çalýþan muazzam bir saattir.

Kâinattaki harika düzeni gördükçe Newton’un Allah’a olan saygý ve
sevgisi Galile gibi artýyordu. Ona göre  bilinmeyen  zamandan beri çalý-
þan týkýr týkýr sonsuz evren ateizme karþý en büyük delildi.

Ne yazýk ki söylediði ve ispat ederek açýða çýkardýðý buluþlarý Fransýz
bilim adamlarý tarafýndan kabul edilmeyerek “Ýpe sapa gelmez þeyler” o-
larak nitelendirildi.

Bir ara bunalýma girer gibi oldu. Ama son anda, çok yakýn dostu ünlü
Halley kuyruklu yýldýzýný bulan Astronom John Halley ona destek ola-
rak morâl verdi. Dostu Halley’in teþvikiyle ortalýðý hallaç pamuðu gibi a-
tacak dünyaca ünlü “Tabiat Felsefesinin Matematiksel Ýlkeleri” adlý eseri
yazdý. Ünü tüm Avrupa’ya tamamen yayýlmýþtý. Kraliyet Bilim Akade-
misi, Newton’un makalelerini büyük bir heyecan içinde yayýnlýyordu.
Hatta Akademi üyeliðine ve Cambridge Üniversitesi’nde Parlemento ü-
yeliðine seçildi. 1706’da kraliyet derneðinin baþkanlýðýna seçildi.
1708’de kraliçe Anna tarafýndan “Sör” ünvanýyla mükâfatlandýrýldý.

Ýsaac Newton, yolun yarýsý 35’e dayanmýþtý. Daha henüz 20 yaþlarýn-
dayken ýþýk için “madde mi rastlantý mý?” diye sorduðunda yanýndaki ki-
lise yetkilileri, “Ne diyorsun oðlum sen? Böyle saçma sapan þeylerle uð-
raþma” deyip onu tersliyorlardý. Bu yüzden Newton, kilisenin bir çok il-
kelerine karþý çýkýyordu. Örneðin üçlü birlik, trinity (Teslis) inancýný ka-
bul etmiyor, “Böyle bir þey olamaz. Bu olsa olsa kutsal kitap Ýncil’in
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Londra’da iþe baþladýðýnda acýnacak durumdaydý. Tiyatro kapýsýn-
da müþterilerin atlarýna bakardý. Ýçeri girme imkâný yoktu. Soðuk-

ta saatlerce beklemek zorundaydý.
Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni, 
Deðmez bu yangýn yeri, avuç açmaya deðmez,
Deðil mi ki çiðnenmiþ inancýn en seçkini,
Deðil mi ki korkudan dili baðlanmýþ sanatýn,
Doðruya doðru derken, eðriye çýkmýþ adýn.
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyadan geçtim ama 
Seni yalnýz komak var, o koyuyor adama.

Bir sabah vakti genç bir çocuk, kasabanýn temizlikten mahrum, laðým
pisliklerinin etrafa saçýldýðý, fakir mi fakir olduðu her hâlinden belli olan
tozlu dar sokaklarýnda, iki eli cebinde, baþý aþaðýda, yere bakar vaziyette
derin düþüncelere dalmýþ, aðýr adýmlarla yürüyordu. Sanki gittiði iþine is-
yân eder gibi bir hâli vardý. Kasap çýraklýðý yapýyordu. Ailesi periþan va-
ziyette olduðu için 13 yaþýnda okuldan alýp çalýþmaya vermiþti. O, bu iþ-
leri yapmak istemiyor, ailesinin hâline de üzülüyordu. Ne anne babasý ne
de diðer kardeþleri okuma yazma bilmiyordu.

“Tiaytro Hizmetcisi”

SHAKESPEARE Nasýl Baþardý?

O tahsilli bir adam deðildi. Londra’daki bir ti-
yatroda hizmetçi olarak çalýþtý.

“Yaðmuru sevdiðini söylüyorsun
Ama yaðmur yaðýnca þemsiyeni açýyorsun.
Güneþi sevdiðini söylüyorsun 
Ama güneþ açýnca gölgeye kaçýyorsun. 
Rüzgârý sevdiðini söylüyorsun
Ama rüzgâr çýkýnca pencereyi örtüyorsun.
Ýþte bundan korkuyorum:
Çünkü, beni de sevdiðini söylüyorsun”
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çocuklarýnýz böyle uçuk kaçýk þeylerle oynasýn, bu onlarýn farklý yaratýcý
yönlerini açýða çýkarýr.

Newton gibi yaþlý bir adamýn sabun köpüðü ile oynamasýný komþularý
gülünç bulurlardý. Pencerelerini açarak onu seyrederler, hakkýnda dediko-
du yapmaktan çekinmezlerdi. Halbuki Newton oyun oynamýyordu, ýþýða
ait gizemi çözmeye çalýþýyordu. Newton’un çok sevdiði köpeði Diamond
ile oynamasý ona büyük bir zevk verirdi. Köpeði ile ilgili anlatýlan bir öy-
kü vardýr: Newton bir gece evinde pür dikkat çalýþýrken köpeði Diamond
masanýn üstündeki mumu devirdi. Mum, Newton’un yýllardýr emek vere-
rek yazdýðý notlarýnýn üzerine düþtü. Çok kýymetli notlar birden yanýver-
di. Yýllardý çalýþarak hazýrladýðý birbirinden deðerli bilimsel araþtýrma not-
larý bir anda yok olmuþtu. Bu durum karþýsýnda Newton hiç bir sinirlilik
hâli göstermedi. Sadece köpeðine þunlarý söyledi: “Ah Diamond! yaptýðýn
yanlýþýn neleri kaybettirdiðini bir bilseydin, benden çok üzülürdün.”

Newton’un ölümü, Ýngiltere ve Avrupa’da büyük yankýlar yapmýþ, onun-
la ilgili devrin ünlü þair ve yazarlarý tarihe geçecek ifadeler kullanmýþlardýr.
Ünlü bir þair onunla ilgili þunlarý söylüyor. “Bilinmeyen düþünce denizlerin-
de tek baþýna sonsuzluða ulaþan bilginin mermerden yapýlmýþ simgesi.”

Newton’un ölümünden sonra evi müze haline getirildi. Devrin büyük
bilginleri bu ölümsüz bilim adamýyla ilgili maden bir levha üzerine þu
sözleri kazýdýlar: “Dünyada gelmiþ geçmiþ bilim adamlarý tabura dizilse,
Newton daima tabur baþý olur.

ANLATILAN ÖYKÜLER
Önünde, dünyanýn ceket iliklediði bu büyük dehâ, doðanýn gizli kal-

mýþ yönlerini araþtýrma ve ortaya çýkarmakla Allahýn gücünü dünyaya
kanýtlamýþtýr. Þu sözleri mânidardýr. “Baþkalarý beni nasýl görüyor bile-
mem. Ben kendimi kumsal üzerinde dolaþan ve midye kabuklarla çakýl
taþlarý toplayan bir çocuða benzetiyorum. Bir büyük bilinmeyen deniz ö-
nümde yatýyor. Bu, yaratýcýnýn büyük sýrrýdýr.”

Newton hiç bir zaman gururlanmaz, kendini övmezdi: “Ben ne yap-
týmsa benden önce gelen devlerin omuzlarýnda oturarak yaptým.”

KAYNAKÇA
1) Bilginler ve Mucitler. 1950. Doðaný.
2) Bilginler. Çaðatay Uluçay. Özyürek.
3) Yabancý Meþhurlar. Doðan Kardeþ.
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almamýþtýr. O, ne bir sosyologtu ne de akademisyen. Bu yüzdendir ki te-
miz ve olgun meyve taþlanmaktan kurtulamamýþtýr. Alanlarýnda baþarýlý
olamayan akademisyenler, toprak üzerinde dolaþan insanlarý anlamaya
zerre kadar kafa yormadan, tam tersi onlarýn anlamayacaðý edebiyatýn a-
dýna “entellektüelizm” diyerek oturduklarý yerden para kazanmaya çalýþ-
mýþlar. Ýnsanlýkla ilgili hiç bir sancýlarý, söyleyecek sözleri olmayan bu ah-
mak adamlar kýskançlýktan olsa gerek Sheakspeare’nin her hatasýný baðý-
ra baðýra söylemekten çekinmemiþlerdir. Kendilerini horoz dövüþünde
zanneden adý akademisyen  bu kiþiler, onun, sahnede kibar ve nazik kim-
selerin kulaklarýna hoþ gelmeyen sefâletlerden bahsettiðini, þiir kurallarý-
ný iyi bilmediðini, hatta ingilizceyi iyi bilmeyen dikkatsiz bir adam oldu-
ðunu hiç de hoþ olmayan uslûplerle lakýrdamýþlardýr. Fakat  Shakespeare
onlara, “Siz ne diyorsunuz?” bile dememiþtir, iþine bakmýþtýr. 

Evet, o çaðdaþ yazarlar gibi fazla okumuþ bir adam deðildi, köylüydü,
çok sýkýntý çekmiþti, fakat akademisyenlerin hiç birinde olmayan duygu-
sal seziþ, yani günümüzde duygusal zeka dediðimiz büyü onda vardý. O-
nun hayatý akademi koridorlarýnda deðil çamurlu, tozlu, topraklý, kenar-
larýndan pis derenin geçtiði yerde baþlamýþtýr. Hem sonra o akademis-
yenleri kim tanýyor ki? Ama bugün  Shakespeare’nin ilk baský bir eserini
dünya piyasasýnda satýn almaya kalksanýz 500 bin dolar ödemek zorun-
da kalýrsýnýz.

O, “Gentlemen Outhar” yani kibar yazar deðildi; ama o  Shakespea-
re’di, hayata bakmasýný biliyordu. Sýradan insanlarýn duymak istediðini
söyleme duygusallýðýna sahipti. Diðer akademik yazarlar gibi, “failatun,
mefailun” veya “tri go to ego obligo” demiyordu, kýsacasý “to be or not
to be” yani, “olmak ya da olmamak” diyordu. Onda sistematik düþünce
yoktu, siyasi görüþ de yoktu ama hayata dair herþey vardý: Büyük mev-
kileri iþgâl etmiþ siyasi þahýslara tavsiyeler, evlilere tavsiyeler, sosyal iliþ-
kiler, þeref, düzen, huzur, inanç, Tanrý’nýn yüceliði... Bütün bunlarý bü-
yük bir gerçeklikle iþlemiþtir. Onun içindir ki Sheakspeare ‘nin hâtýrasý-
na dikilen anýtta þunlar yazýlýdýr:

“Dur yolcu! Niçin öyle acele ediyorsun? Oku, bak, eðer okumayý bili-
yorsan. Kýskanç ölüm bu âbidenin içine kimi yatýrmýþ: Shakespeare’i. O-
nunla þiir öldü. Mezarýný süsleyen, yapýlan masraf deðil, onun kendi is-
midir. Onun eserlerinin yanýnda bütün sanat onun zekâsýna hizmet eden
bir uþaktan baþka bir þey deðildir.”
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Bu çocuk John Shakespeare’ýn oðlu William  Shakespeare’di. Ýngilte-
re’nin Stratford kasabasýnda 1515 ‘de doðmuþ, annesi Mary adýnda bir
kadýndý. Ýngilizcede shake sallamak, peare ise mýzrak anlamýndadýr. Sha-
kespeare, sallanan mýzrak anlamýna gelmektedir.

Genç bir köylü çocuðu olan Shakespeare, kasap çýraklýðýný terkederek
ailesinden kaçýp, Londra’ya geldi. Londra, kasaba veya köy gibi deðildi.
Bu þehirde aç susuz, çâresiz bir þekilde yaþadý. Nihâyet bir tiyatroda iþ
buldu. Ýþe baþladýðýnda acýnacak bir durumdaydý. Tiyatro kapýsýnda müþ-
terilerin atlarýyla ilgileniyordu. Ýçeri giremezdi. Soðukta saatlerce bu iþi
yapmak zorundaydý. Daha sonra birazcýk terfi etti de tiyatro içinde uþak
olarak çalýþmaya baþladý. Böyle daha iyiydi, hiç olmazsa dýþarýdaki soðuk-
tan kurtulmuþtu. Oysa bu zavallý adamýn ileride bu tiyatroyu satýn ala-
caðýný çýkýp biri söyleseydi katýla katýla gülerlerdi.

Sabýr ve azimle insanlarý gözlemleyen Shakespeare, hayatýn bir çok yö-
nüne kafa yormuþ, “Neden Böyle?” diyerek kendi kendine sormuþ, bað-
larý kopan insan iliþkileri için sürekli bir þifâ aramýþtýr. Bu arada tabiki
kendi durumuna da üzülüyordu. Ama bütün bu iyi niyetle kafa yorma ve
gözlemler onda büyük bir ebedî birikime sebep oldu. Artýk konuþmaya
baþlandýðýnda aðzýndan bal damlýyordu. Bu durum çevresindekilerinin
dikkatinden kaçmýyordu. Toplum ile ilgili bu sancýlarý, kabiliyeti ve ça-
lýþkanlýðý sayesinde Allah ona bereket kapýlarýný açtý 1592’de Venüs ve A-
donis adlý hikâye yazdý. O ana kadar sanat dünyasýnda oyuncu olarak kü-
çük bir rol almýþtý. Venüs ve Adonis büyük ilgi görünce ayný yýl þiirler
yazmaya baþladý. 1595’te 11 tane komedi yazdý.

Shakespeare yalnýzca þiir, hikâye ve komedi yazmakla kalmadý, tarihin
derinliklerine gömülmüþ acý, aþk, sevgi ve inanç konularýný iþleyen oyun-
lar da yazdý. Bu yýllarýn en deðerli eseri Bir Yaz Gecesi Rüyasý’dýr. Fakat
1600’larýn ilk yýllarýnda yazdýðý Hamlet, artýk onun tartýþmasýz, dünya-
nýn en büyük oyun yazarý olduðunu haykýrýyordu. Othello, Kral Lear,
Anthony ve Cleopatra adlý dünyaca ünlü eserler peþpeþe geldi.

Shakespeare’nin piyesleri kitap haline de  getirildi. Piyeslerinde ýzdýrap
ve keder vardýr, fakat sonra neþe ve mutluluk tâkip eder. Bu da gösteri-
yor ki topluma mesaj vermek istemiþtir. Cefa olmadan sefanýn yaþanama-
yacaðýný, yaþansa bile öncekine göre haz alýnamayacaðýný savunmuþtur.

William  Shakespeare, yaþamý teoriler veya formüller olarak ele
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elindeki kahve fincanýný dudaklarýna götürürken þöyle bir bakýþ atarak,
“Hýmm! Sanat halk için mi olsun, sanat sanat için mi?” tarzýndaki ecüþ
bücüþ, tuhaf, züppece takýntýlarý da ihmâl etmeyen kofti yazarlarýn hep-
sinden çok, onun adý þöhret kazandý. Nasýl mý? Çok basit, ama insanla-
rýn bakýp da göremediði þeyle: Ýki damla gözyaþý. Hem göz kapaklarýnýz-
dan, hem ruhunuzdan.

Sevgili okuyucularým gerçekten de böyle deðil mi? Ýnsan, hayatýn ön-
ce gözyaþýný tatmalý. Bu gözyaþlarý bedenden ve ruhtan dýþarýya atýlan
kötülük zehiridir. Bir haksýzlýk gördüðümde hüzünlenirim, gözyaþýma
hakim olamam; eðer otobüsteysem bir tek sabit noktaya bakar dalarým.
Ama sonra öyle bir rahatlarým ki, dev cüce, ben dev olurum. Küçülür sý-
kýntýlar karþýmda.

Dünya edebiyatýnda bir kutup yýldýzý gibi doðup, güneþ gibi parlayan
bir adam, yani William  Shakespeare diðer hayatlarýný incelediðim insan-
lar gibi adâlete önem veren, duygusal bir yapýya sahipmiþ. Ve inancýnýn
saðlam olduðunu söyleyen  Shakespeare’nin insanlýk için akýttýðý iki göz-
yaþýna Cenabý Allah bereket kapýlarýný sonuna kadar açýp, buyur etmiþ.

Unutmayýn ki baþarýnýn dini olmaz. Hangi ilâhi dinden olursa olsun a-
demoðlu dua ve Cenabý Allah’a sýðýnmayla baþaramayacaðý bir þey yok-
tur. Ýsteyene Allah verir, iyi düþünene Allah iyi muamele eder.

SHAKESPEARE

Shakespeare’in hayatýný en dikkatlice inceleyip yazmýþ olan Dr. Macka-
il, “Bir sanatçýnýn hayatý, onun hayat tarihinde deðil, sanatýnýn mahsul-
lerinde yaþar.” (3) demiþtir. Shakespeare’in de biz, yaþamýný onun þiirle-
rinden çýkarýyoruz. Kahramanlarýnýn sözlerine bakarak genel kiþilik özel-
likleri ve edebi yoðunluðu ortaya çýkarýlmýþtýr. O, insanlarý yanýlgýlarýna,
duygularýna, doðruluklarýna, hatalarýna göre ayýrmýþtýr. Piyeslerinde de-
rin zekâ, yücelik, ilâhilik, akýl ve þiir vardýr.

Shakespeare üzerine mersiyesiyle ünlü Ben Johnson, onun çok yakýn
bir dostuydu. Johnson da zamanýnýn saygý gören dürüst þairlerinden bi-
risidir. Shakespeare’la ilgili övücü þiiri þöyle geçer:

Ey Avon’un zarif kuðusu!

Seni henüz görünmemiþ sularýmýzda görmek, 
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Sheakspeare, adý en çok kullanýlarak yayýncýlara para kazandýran yazar-
dýr. Spencer onunla ilgili,”Kötü insan olsaydý, insanlarý yanýna çekip,
dünyanýn baþýna bir belâ da  Shakespeare olurdu.” diyor. 

Shakespeare evlilere öðütler de verir:

“Siz birliktelik için doðmuþsunuz. Ölüm meleðinin beyaz kanatlarý si-
zi ayýrana kadar ayrýlmayacaksýnýz. Ama birlikteliðinizde mesâfe býrakýn;
býrakýn ki cennetin rüzgarlarý aranýzda raksedebilsin... Biribirinizi sevin
ama aþk tutsaklýðý istemeyin; ekmeðinizden verin birbirinize, ama ayný
somundan ýsýrmayýn. Birlikte þarký söyleyin ama birbirinizi yalnýz býrak-
mayý da bilin. Sazýn telleri de yalnýzdýr ama ayný melodiyi seslendirirler.
Birbirinize kalbinizi verin ama karþýlýklý kilitleyip saklamak için deðil!
Sadece hayatýn eli o kalbi saklar. Birlikte durun ama yapýþmayýn. Tapý-
naklarýn sütunlarýný hiç bitiþik gördün mü? Öyle olsa çatý çökerdi. Unut-
mayýn: meþeyle çýnar birbirinin gölgesinde büyümezler.” (2)

Shakespeare’nin eþi kendinden sekiz yaþ büyüktü. Bunun sýkýntýlarýný
yaþamadý da deðil. Bu yüzden bazý oyunlarda erkeklerin yaþlý kadýnlarla
evlenmemeleri için öðütler verir. Onun eserlerinin çoðu insan iliþkileri i-
le ilgilidir. Eserlerinde insan hakkýndaki en muazzam, en derin çarpýcý ke-
sitler vardýr. Shakespeare, oyunlarýndaki karakterlerin iç âlemleri üzerin-
de duruyordu. Onun için siyaset, insan ruhunun derinliklerinde baþlar.
O, politikanýn ne olduðuna aldýrmaz, politikayla ilgilenen insanýn ruh
halini incelerdi. O, halkýn yanýnda, sosyal düzenden yanaydý. Evet kral
vardý ama adâletli olduðu sürece; zulmedip karýþýklýk çýkarmadýðý sürece
bu düzen içinde herkes zaten lâyýk olduðu mevkideydi. Kanaatimce bu-
nu þunun için böyle söylüyor: Kendisi köylü bir vatandaþ olmasýna rað-
men kitaplar yayýnlamýþ, oyunlar sergilemiþ, tanýnmýþ iki tiyatro ortaðý
olmuþ, fakat hiç kimse çýkýp da “Hayýr! Sen akademisyen deðilsin, bu iþi
yapamazsýn” dememiþ.

William Shakespeare, yüzyýllarca isminin, zafer ve þöhretle dünyaya
nâm salacaðýný hiç tahmin etmedi. Ama insanlýðýn hâline üzüldü, dert-
lendi. Londra’ya köylü kýyâfetiyle ilk geldiðinde kapýcýlýk yaptýðý zaman
zengin birisi ona aþaðýlayýcý bir davranýþ sergilediðinde üzülüp, soðukta
bir kenarda aðlarmýþ. Ama o kendi hâlinden çok insanlarýn böyle olabil-
mesine üzülürmüþ. Ne oldu? Þýk, parlak, kaz tüyü kalemleri ile zeki ol-
duklarýný ifade etmeye çalýþan, bunu yaparken de rengârenk çiçeklerle
dolu bahçeli köþkün teras penceresinden aþaðýdaki zavallý insanlara,
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yýllýk kitabýn 1611 yýlýnda basýlan 19 Hamlet kopyasýndan biri olduðu,
New Jerseyli kitap koleksiyoncusu ve ingiliz edebiyatý uzmaný Eccles
Kontesi Mary Hyde’a ait olduðu açýklanmýþtý.

Christies’teki açýk artýrmada, yine Mary Hyde’a ait olan Kral Lear, 2.
Richard ve Macbeth’in ilk baskýlarýnýn çok yüksek fiyatlarla satýlacaðý
söylenmiþtir. (7)

Shakespeare’nin ölümünden sonra yayýnlanan “First Folio” adlý kolek-
siyon, 2001 yýlýnda 6.2 milyon dolara satýlmýþtý.

Victor Hugo, Fransa’daki hükümet darbesiden sonra Guernesey adasý-
na sýðýnmýþtý. “Sürgünde geçecek vaktini ne ile dolduracaksýn?” diye so-
ran oðlu François Victor’a, Hugo þöyle cevap vermiþti: “Okyanusa baka-
caðým.” Sonra Victor Hugo’nun kendisi oðluna dönerek, “Peki sen ne ya-
pacaksýn” diye sorduðunda oðul François, “Ben,  Shakespeare’i tercüme
edeceðim.” dedi. Victor Hugo da bunun üzerine  Shakespeare’le ilgili þu
yorumu yapmýþtýr: “Ýnsanlarýn da okyanus olanlarý var, bunlardan birisi
de  Shakespeare’dir.” (8) ( Shakespeare, Evrensel Adam. Andre Maurois)

William  Shakespeare’in bir çok piyesi bugün hâlâ dünyanýn dört bir
tarafýnda oynatýlmaktadýr. Hamlet, Lear, Macbeht, Othello ile ArielliF-
ransa’dan Japonya’ya kadar, oradan da Rusya’ya kadar tekrar tekrar sah-
neye konmaktadýr.

Andre Maurois “ Shakespeare Evrensel Adam” isimli yazýsýnda þöyle
der: “Yüzyýlýn sonuna doðru bir takým sarsýntýlar  Shakespeare’de daha e-
lemli tutkular uyandýrdý.Bu sarsýntýlar ne idi? Ýhtimal o ki, aðýr aþk ha-
yal kýrýklýklarý, ünlü sonelere anlatýlanlar; muhakkak olarak, Kraliçe Eli-
sabeth’in gözdesi Essex kontunun ikbâlinin sona ermesi, mahkûmiyeti ve
ölümü üzerine  Shakespeare’in sevdiði genç güzel bir kiþizâde olan South
Hampton’un gözden düþmesi. O zaman kötülüðün taþýnmaz yükünü,
terkedilmelerin hüznünü, dünyada her þeyin boþluðunu öðreniyor. O za-
man, eserlerinin zincirinde, karlý, ýssýz dað tepeleri, ama yücelikleri ile ö-
nemli þâhikalar ortaya çýkýyor. Hamlet, Othello, Kral Lear, Macbeth, Ti-
mon: Dünyada insanlýða karþý yönelttiði en sert iddianame.

Shakespeare’in piyeslerinin derinliðini de anlatan Mauris, onun eserle-
rinin vermek istediði mesajý hakkýnda þunlarý söylemiþtir: “Elisabeth ölü-
yor. Yeni bir çað baþlýyor,  Shakespeare’in âlicenap karakteri inatçý bir a-
cýlýkla güç baðdaþýyor. Kiþilerin duygularýna o kadar tabii olarak giriyor
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Thames’in, Eliza’mýzý ve James’imiz;

Alan kýyýlarýna kaçtýðýný görmek ne manzara idi!

Fakat dur, çünkü seni yarým kürede ilerlemiþ

Ve orada bir burç olmuþ görüyorum!

Parla ey þairler yýldýzý! Ve hiddetinle,

Nüfûzunla, þu mecalsiz sahnemiz;

Azarla veya neþelendir.

O sahnemiz ki senin ondan kaçýþýndan beri

Gecenin karanlýðý gibi matem içinde

Ve gündüzden ümidini kesmiþtir.

Ama senin cildlerin için ýþýldýyor. (4)

Ýngiliz þair Spencer de “Colih Clout” adlý þiirinde þu mýsralarla Shakes-
peare’i öðmüþtür:

Ondan daha nazik bir çoban hiç bir yerde bulunamaz,

Onun yüksek fikir buluþlarýyla dolu ilham perisi

Kendisi gibi kahramanca sesleniyor. (5)

Shakespeare’nin ölümünden 10 sene sonra yaþamýþ olan memleketlisi
yazar John Aubrey onun için “O çok iyi bir arkadaþ, çok hazýr cevap ve
hoþ bir zekâ idi.”

Yine Ben Johnson Shakespeare’e karþý beslediði saygý ve sevgiyi þöyle
demiþtir:

“O gerçekten namuslu, açýk ve hür karakterli birisiydi. Mükemmel bir
hâfýzasý, cesur fikirleri ve zarif bir ifadesi vardý.” (6)

Shakespeare’in eserleri hepsi birden kendi saðlýðýnda toparlanýp yayýn-
lanmadý. Ölümünden 7 yýl sonra, iki aktör arkadaþý John Heminge ile
Henry Condel Shakespeare’nin piyeslerini bastýrmýþlardýr. Shakespeare’in
hayatýna dair ilk kitap da onun ölümünden ancak 100 yýl sonra yayýnlan-
dý. Bu kitabý Kraliçe Elisabeth’ten sonra Kraliçe Anne zamanýnda yaþa-
yan Nicholas Rowe yazmýþtý.

William Shakespeare’in “Hamlet” adlý eserinin az bulunan bir kopyasý
New York’taki Christies müzâyede evinde satýþa çýkarýlmýþtý. Eserin kop-
yasýnýn en az 2 milyon dolara satýlmasý öngörülmüþtü. Yaklaþýk 400
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“Ben çocukluk nedir bilmedim. Serseri gibi oradan oraya itildim.
Ekmek parasý için her türlü aðýr iþi kabul ettim. Amelelik yaptým,

bulaþýk yýkadým, hamal oldum, çamaþýrhanede çalýþtým. Babasýzlýðýn acý-
sýný yýllarca yüreðimde yaþadým. Zavallý anneme bakabilmek için kendi-
mi unuttum.”

1876 San Fransisko doðumlu genç bir adam, kir pas içindeki kýyafetiy-
le gürültüler arasýnda trenden indi. Açtý, susuzdu. Buffalo þehrine gelir
gelmez kapý kapý dolaþarak yiyecek dilenmeye baþladý. Yersiz ve yurtsuz-
du. Herkes ona acýyarak bakýyordu. Periþan olduðu her hâlinden belliy-
di. Göz altlarý çökmüþ, etrafa boþ ve ümitsiz gözlerle bakýyordu. Hýrpa-
ni vaziyetteki bu adamý gören polisler hýrsýz ve serseri zannederek içeri
týktý. Kendini birden Arizona’nýn kavurucu sýcaðýnýn altýnda bulan bit-
miþ tükenmiþ bu adam, aylarca taþ kýrdý. Taþ kýrarken arkadaþ edindiði
bir mahkûm, ona bir kitap verdi: Robinson Crusoe. Pek de düzgün olma-
yan okumasýyla bu kitabý bitirdi. Okumayý bayaðý sevdi. Hapisten çýkar
çýkmaz Dakland Kütüphanesi’ne gitti. Kütüphane memuru onu görür
görmez önüne geçti. 

“Vefakâr Avlât”

JACK LONDON Nasýl Baþardý?

Babasýný hiç bir zaman tanýyamamýþtý; mezarý
bile kayýptý. Annesi yapayalnýz bir kadýndý. Ge-
çim sýkýntýlarýnýn baþý sonu yoktu. Çocukluðu
yoksulluk ve yorgunluk içinde geçti, iyi bir gün
göremedi. Kaldýrýmlarda ve yük trenlerinin üze-
rinde uyudu. Hýrsýz sanýlarak hapse atýldý, aylar-
ca Arizona sýcaðýnýn altýnda suçsuz yere ceza-
landýrýldý. 13 yaþýna geldiðinde rýhtýmlarda ha-
mallýk yaptý. Gençliði sefâlet içinde ve bir insa-
nýn tahammül edemeyeceði kadar aðýr geçti.
Annesine çok acýyordu. Onun için durmadan ça-
lýþýyordu. Bir gün eline bir kitap geçti...
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ki, müdafaa, daima iddianameyi yakýndan izliyor... Son piyesleri daha az
isli bir ýþýkla aydýnlanýyor. Ýngilizce olarak yayýnlanan Montaigne’i oku-
yabiliyor, onda kendininkine yakýn bir felsefe bulunuyor. Fransýz halkýnýn
ahlâkçýlara borçlu olduðu þeyi, Ýngiliz halkýnýn insiyaki ve þairâne olan a-
kýl ve hikmeti  Shakespeare’e borçludur. Ýnsaf, hoþgörü, itidal iþte  Sha-
kespeare’in son eseri olan Fýrtýna’da ifâde ettiði faziletler bunlardýr. 

O sihirli bir adada, her türlü ahlâkýn ötesinde, mazlum ile cellâdý ba-
rýþtýrmaya çalýþacaktýr, zira kötüler her þeyden önce mutsuz kiþilerdir.
Neden baþka intikamlara yol açacak olan intikama baþ vurmalý? Biz düþ-
manlarýmýzla ayný maddeden yapýlmýþýzdýr. Hayat iki uyku arasýnda kýsa
bir uyanýklýktan baþka bir þey deðildir. Sükûnet bul, ömürsüz mum pros-
pero, sihirbaz deðneðini kýrýyor, Shakespeare da Stadford’a çekiliyor.”

1) Andre Maurous (Emile Herzog).  Shakespeare. Tercüme. 1996.87
2) Edebiyat Akýmlarý. Seyit Karaalioðlu. Ýnkîlâp, Aka.
3) William Shakespeare. Doðan Kardeþ.         
4) William Shakespeare. Adli Moran. Ýstanbul Üniversitesi Dökümantasyon

Merkezi.
5) Dünyanýn Meþhur Adamlarý. Doðan Kardeþ.
6) William Shakespeare.Adli Moran.
7) Anadolu Ajansý 3 Mayýs 2001
8) Shakespeare. Evrensel Adam. Emile Herzog. Tercüme. Ýstanbul Üniversite-

si. Dökümantasyon Merkezi.
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kývýr daðýnýk ak saçlarýyla periþan haldeki annesi gözlerinin önüne geldi.
Ýsyân etti böyle hayata. Birileri doðar doðmaz refah içinde tanrýya sýðý-
narak yaþarken birileri de tahammül sýnýrlarýný aþan, yaþam denilen bil-
mecenin içinde kývrým kývrým kývranarak neredeyse isyan bile edebiliyor-
du. Ama kime isyan? Ýnsanlara... Toplumun adâlet anlayýþýna... Allah’ýn
yukarýdan gönderdiði rýzký ve bereketi ellerini uzatýp, yoksullara ulaþma-
dan kapan haydut kýlýklý açgözlü insanlara...

Düþündü bütün bunlarý Jack London. Yazmalýydý, çok ünlü olmalýydý.
Kitaplarýnda, konferanslarýnda dile getirmeliydi devleti, milleti soyan ha-
in anarþist kýlýklý haydutlarý.

Jack London bir çok yoksul, sahipsiz çocuðun babasý sayýlan biryazar-
dýr. O, bu çocuklar için ilham kaynaðý olmuþtur, kendinden sonra bir çok
fakir genç dünyanýn ünlü insanlarý arasýna girmiþtir. Bunlarýn arasýnda
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüyüp ana baba sýcaklýðýndan yoksun
gençler de vardýr. Bu gençlerin her biri milyonlarca dolarýn sahibi olmuþ-
tur. Bunlardan biri babasý belli olmayan, annesi zenci köle olan, yaþamý-
nýn çolukluk ve gençlik yýllarýný çilehâne sayýlan yetimhânede geçiren
meþhur Üç Silahþörler’in yazarý dünyaca ünlü Aleksandýr Dumas’týr. Yi-
ne bir baþkasý, Þarlo yani Charli Chaplin’dir Jack London’dan önce veya
sonra bu insanlarýn yaþamý böyle acýlarla doludur.

Bir çok öðrenci Jack London’un yaþamýndan, kitaplarýndan ilham ala-
rak okumayý sevmiþ, baþarýlý, faydalý bir insan olmuþtur. Nasýl ki Jack
London’un kendisi, dünyanýn þöhretli yazarý Charles Dickens’in hayatýný
ve kitaplarýný okuyup etkilenmiþse, baþka çocuklar, gençler de Jack Lon-
don’un hayatýndan ve kitaplarýndan etkilenip þöhretler listesine girmiþtir.
Örneðin, Türkiye’nin roman yazarý Orhan Pamuk’un da bu insanlarýn
gerçek yaþam öykülerini okuyup, ilham aldýðý ve kendisine, yazacaðý ro-
manýnda örnek model oluþturduðu söylenmektedir.

Macmillen yayýnevi Müdürü George Brett, Jack London’un kitaplarýný
basan tek adamdý. London’un kitaplarý kendini hissettirmeye baþlamýþtý;
tutuluyordu, çok satýlýyordu. Hele The Call of the Wild (Vahþete Çaðrý)
isimli kitabý çýkýnca bir anda dünyanýn tanýdýðý insan oldu. Amerikan
sosyetesi bile bu adamý merak edip, ondan bahsediyordu. Yazdýðý kitap-
lar gerçek yaþamdan alýnmýþ gibiydi. (1)

Jack London’un “Martin Eden” adlý romaný on binlerce sattý. Birara uyu-
þukluða kapýlýr gibi oldu, eline para geçtikçe fazla harcamaya baþladý. Belki,
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Jack London masum ve mahzun bir halde durumunu anlattý. Memur,
bu gence acýdý. Ona mâcera, yolculuk, yaþam öyküleri kitaplarýný ödünç
verdi. kütüphane memuru o kadar halden anlayan bir adamdý ki ona
kendi kütüphanesinden Madam Bovary ve Anna Karenina isimli kitap-
larý verdi.

Bu kitaplardan okuduðu konserve fabrikasýndaki iþçilerin yaþamlarý, a-
ðýr iþlerde çalýþan, uzak diyarlarda çalýþmak zorunda kalan insanlarýn
duygularý, onun bu insanlara karþý candan bir yakýnlýk duymasýna sebep
oldu. Kendi yaþamý da duygu doluydu. Ama onlardan bir farký, þu an bol
kitap okuyor olmasýydý.

Kaslarýndan çok beyni ile yaþamak kararý alan Jack London artýk Dak-
land’daki þehrin aydýnlarýnýn toplanýp sohbet ettiði Henry Clay’a gitme-
ye baþladý. Bu arada geçimlerini saðlamak için bir çamaþýrhanede çalýþ-
maya baþladý. Arada bir küçük hikayeler yazýyor, beðenmiyor bir baþka-
sýna geçiyordu. Overland Monthly ve Black Cat dergilerinde de yazýsýnýn
çýkmasýný arzuluyordu. Bir gün bu derginin birinde küçük bir hikâyesi çý-
kýnca havalara uçtu. Tabii kitap okuma alýþkanlýðý da ayný süratte devam
ediyordu. Spencer, Nietzche, Hacckel gibi yazarlarýn tüm eserlerini oku-
du. Hatta Shakespeare’i okumayý hiç ihmâl etmemiþti.

1500 yýlýnýn baþýnda büyük bir yazar olmanýn ihtirasý içinde çýrpýnýp
durdu. Hazine Adasý, Monte Cristo Kontu, Ýki Þehrin Hikâyesi gibi eser-
leri okurken de dikkatle inceledi, bir daha okudu, sonra kendi de yazma-
ya baþladý. Bir günde beþ bin kelime yazýyordu. Bazen ayný günde otuz hi-
kâye birden yazýp yayýnevine gönderiyordu. Bunlarýn çoðu yayýnlanmayýp
geri gönderiliyordu, ama o buna aldýrýþ etmiyordu. Amacý yazý sanatýný i-
yice öðrenmekti. San Fransisko Call gazetesi tarafýndan açýlan roman ya-
rýþmasýný “Japon Kýyýlarýnda Tayfun” isimli eseriyle kazanýp birinci seçildi.

Jack London ve annesi oturduklarý evin kirasýný bile vermekte zorlaný-
yordu. Bu kadar yazý arasýnda gecede 4 saatlik bir temizlik iþine girdi. Fa-
kat yýlmadý, yazdý, okudu; bir daha yazdý, bir daha okudu. Okuduðu bü-
tün eserleri noktasý, virgülüne kadar da iyice inceliyordu. Bu arada anne-
si vefât etti. Gün yüzü görmemiþ zavallý annesi onun baþarýsýný göreme-
den gitmiþti, çok üzüldü, çok aðladý. Annesinin, zenginlerin evinde te-
mizlikçi olarak çalýþmasýný istemiyordu. Onu öyle gördüðünde elinden
bir þey gelmemenin çaresizliði içerisinde kývranýp durmuþtu. Þimdi ise
yaþamý acýlarla dolu bir zavallý kadýncaðýzý kaybetmiþti. Bir an, kývýr
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Yaratýlýþça kedere, hûlyaya kapýlýr bir ruh yapýsýna sahibim. Þimdiki ba-
þarýmý çektiðim sýkýntýlara baðlýyorum. Günde beþ saaten fazla uyumam.
Bu, uykuya benim çizdiðim sýnýr olup, dünyada hiç bir þey beni yatakta
daha fazla alýkoyamaz.” (2)

London’un durmadan çalýþma sabrý ve azmi, onu 1913’de dünyanýn en
fazla para kazanan yazarý yapmýþtýr. Onun inanýlmaz baþarýsýný hazýrla-
yan baþlýca etken romanlarýnda anlattýðý konularý etinde, kemiðinde, ru-
hunda ve benliðinde yaþamýþ olmasýndan kaynaklanýr. Ona göre bir in-
sanýn kitap yazabilmesi için önce yazacak þeyleri olmalýdýr; çekilen sýkýn-
týlarýn insanda yarattýðý duygu, yazýlacak malzemeleri oluþturan en bü-
yük kaynaktýr.

Jack London, yazmaya baþladýktan sonra 3 kitap meydana getirmiþtir.
Toplam 51 tane kitap yazmýþtýr ve hepsi de dünya dillerine çevrilmiþtir. O,
bir bakýma hayatýný yazmýþtýr: Acýlarýný, bunalýmlarýný, hayatýn acýmasýz-
lýðýný, talihsiz geçen ýzdýrap dolu yýllarýný, göz yaþlarýný... Bir defasýnda tu-
tulduðu hastalýktan acýlar içinde inlenmiþti. Ama çare bulacak bir kuruþu
dahi yoktu. Bütün vücudunun derileri yarýlmýþ, et âdeta dýþarý çýkmýþtý.
Tedavi olacak gücü olmadýðýndan çaresizlik içinde tek odasýnýn bir köþe-
sinde yapayalnýz kývrýlmýþtý. Ýþte bu duygularýný kaleme almýþtý, kendi a-
cýlarýný dýþ yaþamla özdeþleþtirip romanlar yazdý. Ve eserleri onbinlerce sat-
tý. Buradan çýkarýlacak sonuç, kiþi kendinde gizli enerjiyi açýða çýkartabi-
lir, bir alanda,yaþadýklarýný da arkasýna alarak baþarýlý olabilir. 

Jack London, en iyi gözlemlerini kenar semtlerde yaptýðýný söylemiþtir.
Ona göre insan, yaþadýðýný hissedebilmesi için duyumsamasý lâzým. Tok
karýn duyumsamaz, boþ kalp duyumsamaz, acý çekmemiþ beden duyum-
samaz. San Fransisko’nun en yoksul, en sefil, kaderine terkedilmiþ zaval-
lýlar semti olan East End’i girmeyi, zengin olduðun dabile terketmemiþ-
tir; orada yaþayanlarýn hayatlarýný incelemeye devam etmiþtir. Bir eskici-
den eski, yamalý ceket ve bir pantolon, bir de kirli hasýr þapka ile uçlarý
yýrtýk, tabaný çýkmýþ ayakkabý satýn alan London, sýk sýk East End’e da-
larak, kaderin tokatýný yemiþ, umduðunu bulamamýþ, hayata güvenle ba-
kamayan, tutunamamýþ insanlarý incelerdi. Onlarýn ne hissettiklerini iyi
bildiðinden, kendisinde duygu yoðunluðu en üst düzeye çýkardý. “Uçu-
rum Ýnsanlarý” adlý eseri dünyada yüzbinlerce satmýþ bir kitaptýr. Bu ki-
tap yoksul ve mahrum insanlarýn hayat ve mücadelelerini anlatan çok ba-
þarýlý bir çalýþmadýr.
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bir zamanlarýn yoksulluðundan aldýðý intikamdý. Ama toparladý kendisini.
Konferanslarvermeye baþladý. The Century Magazine adlý dergiye öyküler
verdi. Buradaki en önemli yazýsý Sea Wolf, yani Deniz Kurdu’dur.

Carl Van Doren, Jack London’un kitaplarý için “Hikâyeleri muhteþem,
sürekli bir destan parçalarý” diyor. Ve o zamanki yayýnevlerinin bu kitap-
lar için ortak görüþleri þöyleydi: “Kitapta geçen sahneler mücadelenin
vahþi diyarlarý, ýssýz pasifik adalarý, insan kulaðýndan uzak denizler orta-
sýndaki gemiler, çeþitli þehirlerin fakir tabakasý, serserilerin uðrak yollarý”

London’un kitaplarýndaki bu özelliði onun gemilerde amele olarak çok
gezmesinden kaynaklanýr. Örneðin; Amerika’da bir çok defalar hapse gi-
rip çýktý. Meksika, Japonya, Kore hep amele ve hamal olarak çalýþtýðý yer-
lerdi. Bunun üzerine bir de aile ve yalnýzlýk acýsý eklenince ortaya satýþ re-
korlarý kýran, milyonlar satan eserlerin çýkmasý kaçýnýlmazdý. Hatta Ko-
londiken bölgesinde altýn arayýcýlarla birlikte toz toprak içinde aç, susuz
aylarca altýn aradý, sonuç sýfýrdý. Fakat bir  þey vardý... Altýn arama sýrasýn-
da insanlarý gözlemledi, onlarýn kavgalarýný, ihânetlerini, bencilliklerini,
ihtiraslarýný, hayallerini... hep zihninde bir yere kazýldý. Þimdi de Amerika
Birleþik Devletleri baþkanýndan beþ misli daha fazla para kazanýyordu.

Bir bilge adam der ki: “Elinizde sizi hayata baðlayacak mutlaka bir þe-
yiniz olsun. Bu þey sizi baþkalarýna ifade etsin, mutlaka vardýr böyle bir
yeteneðiniz.”

Ýncelediðim bütün baþarý kazanmýþ insanlarda bir mücadele vardý, içle-
rindeki baskýn yeteneðinin ne olduðunu açýða çýkarma mücadelesi. Siz de
böyle yapýn. Sizin bir tarafýnýzda mutlaka ve mutlaka cevher vardýr. Mil-
yonlarca insanýn habersiz olduðu bu baskýn yetenekten sizin haberiniz ol-
sun, seçkin insanlarýn arasýna girin.

Jack London her þeyi yaptý, denedi, bütün iþlerde çalýþtý. Ama kendisi-
ne ait baskýn yeteneðini buldu; bir kitabý Vahþete Çaðrý milyonlar sattý.
Amerikan edebiyatýnýn en ünlü kitaplarýndan biri olarak baþ köþeye otur-
du. Jack London 1916’da Kaliforniya’da bir çiftlik evinde hayata gözle-
rini yumdu.

JACK LONDON’UN BAÞARI KAYNAÐI

Jack London anýlarýnda çalýþma hayatýndaki verimliliði þöyle anlatmýþ-
týr: “Ben metodlu çalýþma taraftarýyým. Hiç bir zaman ilham beklemem.
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“Babamýn parasýzlýktan dövülerek hapse atýlmasýný asla unutama-
dým. Zavallý babamýn babasý da yaþamýn türlü eziyetleri altýnda e-

zilmiþ bir köleydi, alýnýp satýlan prangalý bir köle. Çok küçük yaþtayken
hatýrlýyorum dedemi, acýnacak bir haldeydi, ama kimse acýyacak kalpte
deðildi. O an etrafýmda sanki dünyanýn en zâlim insanlarý vardý.”

Bir akþam ortalýk karardýðý sýrada köylerine garip bir adam geldi. Öz-
gürlüðüne düþkün olduðu her hâlinden belli olan, gözlerinde mistik bir
kültür ýþýltýsý yansýyan bu adam, üzerinde yýllarýn yorgunluðunu taþýyor-
du. Bu gizemli adamýn orada on dakika yaptýðý konuþma, Çehov’un ha-
yatýnýn bundan sonraki kýsmýný baþarý ve zenginliðe boðacaktý.

Köle torunu olan Anton Çehov, 17 Ocak 1860’da Rusya’da Azak De-
nizi kýyýlarýndaki köle olduklarý bir çiftlikte dünyaya gelmiþti. 1870’ler-
de Tolstoy’un mücadelesiyle Kas ya’da kölelik kalktýðýnda Çehov’un de-
desi, babasý, annesi ve kendisi ancak özgür olabildiler. (1) Altý kardeþti-
ler. Babalarý çektiði çilelerden hayata karþý zayýf düþmüþ, yer yer bünye
bozukluðundan sinirlenen bir adamdý. Köle olarak çalýþtýrýldýðý çiftlikten
baþka bir köye özgür olduðunda, göç eden baba Pavel burada kendine bir
iþ tuttu. Ardýndan da ailesi için küçük bir ev yapmak istedi. Ama baþa-
ramadý. Borç aldýðý bir kaç kiþi niyeti bozuk çýkýnca icra yoluyla hem
yapmakta olduklarý küçük kulübelerine el koydular hem de zavallý ada-
mý tokatlayarak hapse attýrdýlar. Aile öylece çoluk çocuk dýþarýda kaldý.

“Köle Çocuðu”

ANTON ÇEHOW Nasýl Baþardý?

Dedesi acýnacak halde olan bir köleydi. Ailece
hep yoksulluk çektiler. Acýlarla dolu çocukluðu-
nu ileride dünyanýn en üyük yazarý olduðunda u-
nutmayacaktý. Hayatýný garip kýlýklý bir adam de-
ðiþtirdi. Ýki yakasýný bir araya getiremeyen za-
vallý babasý oradan oraya göç ediyordu. Babasý
borç yüzünden tartaklanarak hapse girdiðinde
gözyaþlarýný tutamadý.
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London’un kafasýnda yazmak için çok konu oluþurdu. Halkýn dýþýnda
deðil, tam merkezinde olduðu için konu kendiliðinden oluþurdu. Ama o
“Ýyi bir yazar, iyi bir gözlemci olmalýdýr.” derken, sadece halkýn içinde
bulunmanýn yeterli olmayacaðýný da ifâde etmiþtir. Halkýn içinde olmak
halktan biri gibi olmaktýr. Onun baþarýsýnýn altýnda yatan sýr da budur.
Halkýn içinden biri olarak Jack London, çevresindeki insanlarý gözleyerek
yazdýðý ilk eseri “Kuzeyde Bir Aþk Macerasý”ný ümitsiz bir halde Atlan-
tic Monthly dergisine postalamýþtý. Ama bir hafta sonra cevap gelmiþ,
tebrik ve teþekkürlerle birlikte kendisine 150 dolar da para gönderilmiþ-
ti. Bu durumu yaþayan London, annesi Flora’yý tuttuðu gibi havaya kal-
dýrmýþ ve þöyle baðýrmýþtý: “Anne bak, kazandýk. Artýk eziyet çekmeye-
ceksin, artýk rahat yaþayacaðýz.”

Gerçekten de büyük yazar doðru söylemiþti. O, içindeki gücün farkýna
vardýðý için kendinden emin olarak böyle konuþmuþtu. Artýk bundan
sonra hikâyeleri peþpeþe gelmiþ, zaman zaman satýþ rekorlarý kýrmýþtý.
“Çocukluðumdan bir þey anlamadým. Sadece korkunç bir yoksulluk ha-
týrlýyorum.” (3) demiþ olan güçlü yazar London, içinde bulunduðu kötü
þartlarý sýk sýk düþünürken, hayatýn anlamýný da sorgulamaya baþlamýþtý.
Aslýnda bu bir zorunluluk hâlini almýþtý. Fakat karþýlaþtýðý tuhaf olaylar
karþýsýnda kendisini aydýnlatacak, o çocuk yüreðindeki sorulara cevap ve-
rebilecek hiç kimsesi yoktu; ne anasý ne babasý ne de bir yakýný vardý.
Böyle bir haldeyken yardýmýna kitaplar koþmuþtu. O, bunu þöyle anlat-
mýþtýr: “Çok susamýþ bir insanýn hâliydi benimki, Fakat bir avuç su uza-
tan yoktu. Böyle bir durumda kitaplar benim için sonsuz kaynak oldu-
lar. Onlarla coþarak, coþturdum. Onlarla hayata daha farklý bakmayý öð-
rendim. Yoksulluðumun anlamýný öðrendim kitaplardan, bana daha iyi
bir hayat kurdurttular. Tam ümidi kestiðim bir anda, kitaplardan haya-
ta dair çok önemli sýrrý öðrendim: “Sýkýntý ve eziyetlerin hayat haneme
artý olarak geçtiðini, aslýnda herbirinin beni yetiþtirdiklerini öðrendim.
Ve baþarýnýn, kapýnýn hemen arkasýnda olduðunu farkettim.”

1) The Life of Famous Authors. Jean Grather. Perth Library. Australia.
2) Famous Authors. Jean Grater. Perth Library.
3) Batý Medeniyetinin Yazarlarý. Varlýk. Tahsin Yücel.
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Bu mektup Çehov üzerinde muazzam bir etki býraktý. Çok sevdiði ya-
zar Tolstoy da Petersburg’daydý. Gitmek isterdi ama þu an ailesiyle ilgi-
lenmeliydi. Derhal bir teþekkür mektubu yazdý. Dunçenkov’a þöyle dedi
mektubunda: “Saygý gösterilecek bir cevher varsa bende, þimdiye kadar
cevherimi þartlarýmdan dolayý kýsýtlý kullandým. Bütün ümit gelecekte.
30 yaþýndaydým, zaman çabuk geçiyor ama bir þeyler çýkartabilirim.”

Petersburg’un en büyük gazetesi Noyova Veremya (Yeni Zaman) Çe-
hov’dan hikâyeler istedi. Bu gazeteye hikâyeler göndermesiyle birlikte
artýk ortaya bir yazar çýkmýþtý: ANTON ÇEHOV.

“Bozkýr” isimli eseri Çehov’u bir anda Rusya’nýn büyük yazarlarý arasý-
na kattý. 35 yaþýna geldiðinde “Puþkin Edebiyat Ödülü”nü kazandý. “Ki-
raz Bahçesi”, “Ývenov”, “Garip Bir Adamýn Hikâyesi”, “Hayatým” adlý e-
serleriyle Anton Çehov bombayý patlattý.

“6 Numaralý Koðuþ” adlý eseri Rusya’da alkýþ tufanýna sebep oldu. Bu
hikâye yaþadýðý dönemin çarpýklýðýný anlatýyordu. Konusu þuydu: Pis,
bakýmsýz, hastalara deðer verilmeyen bir taþra hastanesi var. Buranýn
doktoru hastalara, zenginle fakirin hiç bir farkýnýn olmadýðýný, sonuçta i-
kisinin de günün birinde öleceðini söyler. Ama günün birinde doktor da
hasta olur. Aklýný oynattý diye týmarhaneye týkarlar. Ve iþte gerçeði o za-
man anlar, çekmediði çile kalmaz. Savunmaya çalýþtýðý kimseler, onun ü-
zerine bir de deli gömleði giydirmiþlerdir.

“6 Numaralý Koðuþ” demir kafesli pencereleri ile Çarlýk Rusyasý’ydý. Ý-
râdesiz ve cesaretsiz doktorsa “Okuryazar” kesimiydi. Bazý ünlü yazarlar
bunu böyle yorumlamýþtý.

Bir insanýn hâlini, durumunu anlamak için illâ o hâle düþmek gerek-
mez. Düþmeden halden anlar bir olgunlukta olmak lâzým. Çehov’un in-
sanlara vermek istediði mesaj buydu.

Bu arada Anton Çehov rahatsýzlýðýndan dolayý kan tükürüyordu. Artýk
Çehov saðlýðýnýn ciddi boyutlarda olduðunu kendi de farketmeye baþla-
mýþtý.

Yollarý Dunçenkov ile Moskova’da birleþti. Dunçenkov, Çehov’un
“Martý” isimli eserini tiyatroya aktardý. Eser büyük ilgi gördü. Böylece
Çehov’a tiyatro yolu da belirdi. Tiyatro yazarý da oldu.

Oyun sergilenirken Olga isimli tiyatro oyuncusuna sýcaklýk duydu. A-
ma saðlýðýnýn kötüye gitmesinden dolayý evlenmek istemiyordu. Olga

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar ...137

Anne ve altý çocuk dýþarýda aç susuz kaldýðýnda kimse gelip de “Alýn þu
bir parça ekmeði” demedi. Anton o sýralar liseyi bitirmek üzereydi. Var-
lýklý bir adam oðluna ders vermek þartý ile kendilerine bakabileceðini söy-
leyip, onlara bir odalýk yer ve biraz para verdi. Anton Çehov’un o an ak-
lýna geldi: “Ben neden hikâye yazýp para kazanamayayým.” Sheakspeare’i
okudu, Tolstoy’u okudu, Balzac’ý okudu, Dostoyevski’yi okudu, Victor
Hugo’nun Sefiller’ini okudu. O sýralar hiç durmaksýzýn okudu. Artýk ça-
resi kalmadý. okumalýydý. Tek kurtuluþlarý baþarýydý; bu acýklý, ýzdýraplý,
tahammül edilemeyecek hâle gelen hayatta baþarmalýydý, kazanmalýydý.

Verdiði özel dersten biraz para kazanan Çehov, annesini de iknâ ederek
hep birlikte Moskova’ya gitme kararý aldýlar. Moskova’ya vardýklarýnda
istasyonun arka tarafýnda bulunan depo gibi bir yerde kaldýlar. Bütün a-
ile yerdeki ince bir hasýr üzerinde karma karýþýk daðýnýk, bir vaziyette
yattý geceleri. Yazdýðý hikâyeleri “Kekeme” gazetesine gösterdi. Onlar da
bir kaçýný alýp yayýnladýlar Karþýlýðýnda bir kaç ekmek parasý aldý. Hemen
o anda, aklýna babasýnýn sözleri geldi. O demiþti ki: “Gökteki kuþlardan
ibret alýn, ne çalýþýrlar, ne ekerler ne de biçerler, ama karýnlarý doyar. Al-
lah herkesin rýzkýný verir, yeter ki þu gökyüzündeki kuþ gibi saf ve temiz
olsun insan.” (2)

Gerçekten de allah rýzký veriyor, yeter ki insan kötü düþünmesin.

Diðer kardeþi Aleksandýr ile Nikola da karikatürler çizip, mizah dergi-
lerine satýyorlardý. Çok para vermiyorlardý ama karýnlarýný doyurmaya
baþlamýþlardý. Sonra tek odalý bir eve de çýktýlar.

Antov Çehov 22 yaþýna geldiðinde ilk edebi yazýsý yayýnlandý. Bundan
sonra bir sürü yazý yazmaya baþladý. Yavaþ yavaþ okuyucu kitlesi tutulu-
yordu. Bu arada toplam 15 tane de hikâyesi yayýmlandý. 27 yaþýna geldi-
ðinde hikâyeleri, makaleleri yüz elliyi buldu. Küçükken ailece yediði to-
katlarýn, kamçýlarýn ve yumruklarýn acýsýný çýkarýyordu. Bu sýrada týp fa-
kültesine girmiþti. 30 yaþýna geldiðinde burayý bitirdi, doktor oldu. Fa-
kat kendisinin saðlýðý pek yerinde deðildi.

Kýþ ayýna girildiðinde küçük bir çocuk ona bir mektup uzattý. Mektup
o devrin en ünlü yazarý Dunçenkov’dan gelmiþti. Dunçenkov þöyle diyor-
du mektupta: “Hikâyelerin çok yeni ve çok canlý. Bu cevherini kullanma-
sýný bil. Senden büyük eserler bekliyoruz. Petersburg’a yolun düþerse
uðra evlât.”
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Deðerdi buna dostum, deðerdi! insan onuru için de yaþamasýný bilmeli.
Ýnsan bir yürek, bir gönül için kendini fedâ etmesini de bilmeli.

Ýzin istedi eþi Olga’dan. Yalnýz baþýna Karanlýk Orman denilen bölge-
ye gidip bir müddet kafa dinlemek istediðini söyledi. Eþi büyük bir sev-
gi anlayýþýyla karþýladý bu isteði. Ama bir an kuþku da düþtü içine.

Kara Orman sessizlik ve huzur doluydu. Kývrým kývrým tepelerin ke-
narlarýndan süzülen, Bir gözden kaybolup bir görünen dereleriyle, tepe-
lerdeki maki yeþillikleriyle, aþaðýlardaki yemyeþil kavak ve sevlilikleriyle,
yaprak hýþýrtýlarý, kuþ cývýltýlarýyla insana âdeta sonsuzluðu hatýrlatan bir
yerdi. Aþaðýlarda bir yerde de aðaçlar arasýndan görülebilen küçük bir o-
tel vardý. Burada kaldý Çehov.

Bu otel odasýnda yaþamý sessiz ve usulca sönüverdi, bir daha da gözle-
rini açamadý.  1910 yýlýnda 44 yaþýnda göçüp gitti.

1) Büyük Yazarlar. Baha Dürder. Varlýk.
2) Büyük Yazarlar. Çeviren: Baha Dürder. Varlýk. 1964.
3) TERCÜME. Martý. 1966.
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da, hayatý çile ve ýzdýraplarla dolu bu adama ýsýndý. Çehov, saðlýk duru-
munu Olga’ya olduðu gibi anlattý. Olga baþýný eðip evliliði kabul etti.

Bu iki insanýn evliliðini ayakta tutan, birbirlerine duyduklarý mânevi
sýcaklýk ve sevgiydi.

Halk her gittiði yerde Antov Çehov’u ayakta alkýþlýyordu.

Abisi Nikola’yý veremden kaybeden Çehov, derin bir üzüntü yaþadý. Bu
üzüntüyle Sahalin denilen adaya gitmeye karar verdi. Yanýnda eþi Olga
da vardý. Adanýn sâkin tepelerinde, fundalýklarýnda, tarlalarýnda aðaçla-
rýn altýnda dolaþtýlar. Oradan Odesa limanýna gelerek Ýstanbul’a geçtiler.
Ýstanbul’dan Port Said ve Singapur’a gittiler. Ýyi bir tatilden sonra yine
bir seyahate çýktýlar, bu defa Avrupa’ya :Doma, Venedik, Viyana, Floran-
sa, Napoli, Paris... Avrupa’nýn birçok þehrini gezip Moskova’ya döndüler.

Daha henüz 44 yaþýndayken çökmüþ hâle gelen Çehov vefalý bir insan-
dý. “Ýleride yeryüzünde âdil bir nesil yetiþecektir.” demiþ, Maksim Gorki
politik sebeplerden dolayý Moskova Bilim Akademisi’nden atýldýðýnda,
hiç tereddüt etmeden Akademi’den istifa etmiþti. (3)

“Ben bu dünyada yaþayacak kadar güçlü deðildim.” diyen yazar Anton
Çehov, aslýnda sürekli yalnýz kalmaya çabalýyordu. Normal insanlar gibi
yarýnlara mutluluk ve ümitle bakmak yerine, sadece tarif edemediði bir
korkunun sessiz gölgesini yaþýyordu Çehov. Hani yýllardýr acý, ýzdýrap
çektikten sonra; saðlýðýn, sýhhatin sana yaþama mutluluðu vermiyorken,
servet kazanýp bir nefes yaþamak nedir ki? Yaþam kimilerinin yüzüne gü-
lerken, kimilerininse iyi insan olmalarýna raðmen neden yüzüne asýk su-
ratla bakýyor ve çile beþiðinde bir o yana bir bu yana sallayýp duruyor. Var
mý bunu bir kontrol eden? Çehov en çok da iyi insanlarýn ýzdýrap ve yok-
sullluklarýna dayanamýyordu. Hele küçük çocuklarýn kendi ellerinde ol-
mayan bir sebepten dolayý yarýçýplak, yarý aç dolaþmalarý...

Ýþte yenilmiþti Anton Çehov. 35 yaþýna kadar türlü acýlar... Ardýndan
10 yýl gibi çok kýsa bir yaþam. O da yoksulluðunda, tir tir titrediði o so-
ðuk kýþlarda kaptýðý hastalýðýn ýzdýrab, elem ve keder veren dinmez ra-
hatsýzlýklarý ile...

Ama yine de üzgün deðildi, baþarmýþtý, kazanmýþtý. Kendi bu yaþam-
dan göçüp giderken arkasýnda býraktýðý annesi, babasý ve kardeþleri ge-
çim sorunu olmadý. Sýcak evlerinde mutlu bir hayat yaþayacaklardý.
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yönetilmeye gereksinimi olan bir ülke olarak görüyordu. Hatta bu ülke
insanlarýnýn doðu kökenli, basit insanlar olduðunu iddia ediyordu Ýngil-
tere. Jonathan Swift de bu duruma çok üzülüyordu. Hatta ünlü yazar,
“Ýrlanda’da doðmuþ olmam benim için büyük bir yýkým olmuþtur. Bu,
bana yazgýnýn oynadýðý kötü bir oyundur” der. O, baþarýsýzlýklarýnýn se-
bebini biraz da Ýrlanda’da doðmuþ olmasýna baðlar. (1)

Babasý çok küçük yaþta vefât eden, annesi de kendisini terkeden Gul-
liver amcasýnýn yanýna býrakýldý. Amcasý maddi problemlerine raðmen o-
nu okuttu. Üniversiteye geldiðinde derslere önem vermemiþtir. Hatta
hocalarý bazý mantýkçýlar hakkýnda soru sorduðunda, “Ben onlarý okuma-
dan da akýl yürütebilirim” cevabýný vermiþtir. Bunun için de ancak orta
derecede bir diploma alabilmiþtir. 

Anasýz babasýz büyümek, amcasýnýn eline bakmak, hiç de sevmediði
ezberci bir üniversite yaþamý onun üzerinde olumsuz etkiler yaratmýþtýr.
Zaten amcasý da ona pek ilgi göstermemiþtir. Yýllarýnýn çoðunu kendi ka-
zancýyla geçirmiþ, okumuþtur. hele diðer yakýnlarý ona hiç ilgi gösterme-
miþtir. Yaþamý boyunca akrabalarýndan nefret etmiþtir.

Amcasý da ölen  Swift yapayalnýz ortada kalmýþtýr. Bazý yeteneklerinin
farkýndaydý, ama bunlarýn hangi yolda baþarý saðlayabileceðini kestiremi-
yordu. Elinden tutacak kimse de yoktu. Tam bu sýrada devrin yazarlarýn-
dan William Temple, Swift’i özel yazmaný olarak mâlikhânesine alýr.
Swift burada yatar, burada yer içer. Yaþlý Temple’nin tecrübeleri ve etkin-
liðiyle iyi bir gelecek uman Swift, bu yaþlý yazara yararlý oluyor, kitap o-
kuyor, yazýlarýný yazýyor, çeþitli hizmetlerini görüyordu. Yýllar böyle ge-
çiyordu. Jonathan Swift bu yaþamdan usanmaya baþladý. William Temp-
le’ye uþaklýk yapmak zoruna gidiyordu. Hayata atýlýp kendisi de bir þey-
ler yapmak istiyordu.

1699’da bir köy kilisesinde rahiplik yapan Swift, bu köyde geleceðinin
olmayacaðýný anlayýnca tekrar Temple’nin yanýna dönmüþ, yaþlý yazarýn
ölümüne kadar, üç yýl boyunca onun yanýnda kendisini iyice yetiþtirmiþ-
ti. Vaktinin çoðunu malikhanenin kitaplýðýndaki tarihi eserleri incele-
mekle geçiriyordu. William Temple sayesinde sosyal çevresi de geniþli-
yordu. Hatta krala kadar tanýþma fýrsatý yakalamýþtý. Ara sýra da Ýngilte-
re’de iyi bir kiliseye atanmak için Temple’nin yardýmýný istiyorsa da bir
sonuç alamýyordu. Kralýn verdiði sözler bile gerçekleþmiyordu. Bunun
sebebi kendisinin Ýrlanda’da doðmuþ olmasýdýr. (2)
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Babasýz olmak, annesiz olmak en büyük koruyucudan yoksun kal-
maktýr. Çocukluðun gerçek mutluluðu olan ana þefkatini tatma-

mak bende derin izler býraktý. Ama belki bu derin izler sayesinde yüre-
ðim konuþtu.”

Ben Güliver lâkablý Jonathan Swift’e “filozof yazar” diyorum.Çünkü
hayatýný incelediðimde hep iyilik mücadelesi verdiðini gördüm. Düþü-
nen, akleden, çok iyi gözlem yapan, iyiliði diriltmeye çalýþan bir adam Jo-
nathan Swift. Ýnsanýn ne kadar âciz olduðunu, dünya yüzeyine yapýþmýþ
amip yaratýklarýn, uzay boþluðunda o sonsuz kâinat ve sonsuz evrenden
bihaber savaþlar yaptýðýný, fesatlýklar çýkardýðýný, birbirini boðazladýkla-
rýný, inançsýzlýk bataklýðýnda çýrpýnýp durduklarýný anlatýr. Ýnsanlýðýn
kurtuluþunu ancak ve ancak iyilik ve merhâmetin diriltilmesinde, tanrý-
ya karþý içten bir sevgi ve saygý duyulmasýnda gören Guliver’in yazdýðý
yazýlarýndaki tüm kahramanlar aslýnda kendisidir.

30 Kasým 1667’deki Ýrlanda’nýn Dublin kentinde doðan ünlü yazar Jo-
nathan Swift, Ýngiltere’ye karþý verdiði mücadalelerle bilinir. O zamanlar
Ýngiltere, Ýrlanda üzerinde baský uyguluyordu. Ýrlanda’yý sömüren, kaný-
ný emen Ýngiltere buranýn insanlarýný medeniyetsiz bir ulus, bu ülkeyi de

“Guliver Cüceler Ülkesinde
Guliver Devler Ülkesinde”

JONATHAN SWÝFT Nasýl Baþardý?

Çok küçük yaþta babasýný kaybetti, ardýndan
annesi onu amcasýna býrakarak evi terketti. Ha-
yatý türlü acýlar içerisinde geçti. Hep hayalkýrýk-
lýklarý yaþadý. Ýyiyle kötüyü derinlemesine sor-
guladý. Þöhret ve varlýða kavuþana kadar kade-
rin kendisine çok kötü davrandýðýný söyleyip
durdu. Gerçekten de, Guliver lakablý Jonathan
Swift hayatta yapayalnýz bir oraya bir buraya
sürüklendi. Ama Allah’tan ümidini kesmedi,
Doðruluk mücadelesine devam etti. Mükâfatý,
dünyaca tanýnan ve sayýlan yazar oldu.
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Whigler’i daha iyi niyetli görerek onlara gerçekten büyük yararda bulu-
nan bu iyi niyetli adam, Whigler’in iktidara gelmesini saðladý. Bu hizme-
tine karþýlýk Ýngiltere’de bir piskoposluk isteðinde bulundu. Fakat Whig-
ler Partisi kapýyý onun yüzüne çarptý, onu tanýmadýlar bile. Zavallý adam
büyük bir üzüntü içerisinde Ýrlanda’daki küçük kilisesinin baþýna döndü.

1710’da Ýngiltere’de seçim curcunasý baþladý. Toryler Partisi Jonathan
Swift’e, ona Ýngiltere’de piskoposluk vereceklerine dair yeminler etti. So-
nunda onu iknâ ederek, kalemini kendi lehlerine kullandýrtmayý baþardý-
lar. “Examiner” isimli gazeteyi emrine verdiler. Swift de Whigler Partisi-
ne karþý aðýr eleþtirilerde bulundu. Bir yazara verdikleri sözü yerine ge-
tirmeyen bir partinin topluma hiç bir þey veremeyeceðini söyleyerek,
Toryler partisine oy verilmesini istedi. Siyaset dünyasýnda güçlü bir kiþi
haline geldi; Swift, her toplulukta aranan adam olmuþtu. Toryler iktida-
ra geldi. 

Swift, baþbakanýn en yakýn adamý oldu. Partiler ondan çekiniyor hatta
korkuyordu. Jonathan Swift iyi ve merhametli insan olduðuna inandýðý ar-
kadaþlarýný korudu kolladý, onlarýn iyi konumlara gelmelerini saðladý. Par-
tiye onca hizmetinden dolayý kendisine Ýngiltere’de bir piskoposluk verile-
ceðini umuyordu. O kadar güçlü noktaya gelip söz almasýna raðmen, sýrf
Ýrlandalý olduðu için bu isteðinin kabul edilmediðini duyunca derin bir ha-
yal kýrýklýðýna uðradý. Resmiyetten, politikacýlardan ve büyük adamlardan
nefret ederek Ýrlanda’ya gitti, bir daha da Ýngiltere’ye dönmedi. 

Swift iyi niyetli olarak çok þey ummuþ, ama hiç bir þey elde edememiþ-
ti. O, maddi hiç bir þeyin beklentisinde deðildi, sadece Ýngiltere’de pisko-
posluk istiyordu. Verilen sözler yerine getirilmemiþ, yeteneksiz kimsele-
rin hak etmedikleri yerlere geldiðini görmüþ, hiç bir çýkar beklemeden
birilerinin uþaklýðýný yapmýþ, kitapçýklarý kapýþ kapýþ okunduðnu günler-
de adý herkesin aðzýnda dolaþýrken düzenbazcýlarýn kurbaný olmuþtu. Bü-
tün bunlar insanlara bakýþ açýsýný geliþtirmiþti. Londra’da parti mensup-
larýný, politikacýlarý, bakanlarý, milletvekillerini, saray adamlarýný yakýn-
dan incelemiþ, korkunç derecede çirkin bir hâl almýþ olan parti ve mez-
hep kavga ve çýkarcýlýðýn pis, iðrenç, iç yüzünü görmüþ, toplumlarýn çü-
rük temellere dayandýðýný anlamýþtý. Yüksek mevkilere gelmek için hiç
bir hileden çekinmeyen, kendi çýkarlarýný toplum çýkarlarýndan üstün tu-
tan, hiç bir iyiliðin kadrini bilmeyen, birbirini kýskanan ama birbirinin
yüzüne gülen bilgisiz, ahlâksýz, soysuz kimseler karþýsýnda nefretle
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Jonathan Swift, hayatýnýn en zor anýnda dýþarýlarda kalmamýþ Temp-
le’nin yanýnda sýðýnacak bir yer bulmuþtu. Ama bu büyük adamýn etki-
sinden hiç bir þekilde yararlanamamýþtýr. Tek baþýna hayata atýlmýþ, yapa-
yalnýz olduðu için baþarýlý olamamýþtýr. Bir çok eseri ensesi kalýn tanýn-
mýþ, fakat hiç bir yararlarýný görememiþtir. Bu zavallý adam böylesi düþ
kýrýklýklarý yaþadýðý bir dönemde kendisini yýllarca hayata baðlayacak o-
lan birini tanýmýþtýr, Stella adýnda bir kýz. Kendisinden on dört yaþ küçük
bu kýz, babasý öldükten sonra annesiyle beraber Temple’nin evine sýðýn-
mýþtý. Kendisi 33 yaþýndayken bu kýz 19 yaþýndaydý. Bu kýzý dürüst bir
aþkla sevmiþ fakat evlenememiþtir. Swift Ýrlanda’ya yerleþince onu da ya-
nýna alýp, Ýrlanda’ya götürmüþ ve bu kýz çok genç yaþta orada ölmüþtür.

Talihin bir türlü kendilerine gülmediði insanlar, mutluluðu kendileri-
ne çok uzak görürler. Ýþte Güliver de bir arkadaþýna yazdýðý duygu yük-
lü içten mektubunda þöyle der: “Gençtim, bir gün balýk tutuyordum, ol-
tama büyük bir balýk takýldý, hemen çektim. Tam ele geçireceðim sýrada
balýk iðneden kurtuldu, denize atladý. Büyük bir düþ kýrýklýðýna uðramýþ-
tým. Bütün yaþamým, iþte buna benzer düþ kýrýklýklarý içinde geçti.” (3)

Jonathan Swift’in yaþamý hep düþ kýrýklýklarýyla geçti. Ýrlanda baþyar-
gýçlarýndan birinin yazmaný olarak, Ýrlada’ya gitmeye hazýrlanýrken, bo-
zuk niyetlinin biri bu iþin bir rahibe uygun olmadýðýný ileri sürerek baþ-
yargýcý kandýrdý. Swift iþinden oldu. Büyük bir kiliseye Dean (piskopos)
olacaktý. Fakat etrafýna rüþvet saçan insan benzeri bir adam elinden bu i-
þi aldý. Kendisine ufak bir kilisenin rahipliði verildi.

Duygusal zekâsý aðýr basan, siyasal ve dinsel konularda derin bilgiyle
yazan, düþüncelerini bir köpük gibi kafa kulak þiþirmeden okuyucusunun
beyninde patlatan bir yazar olan Swift, Ýrlanda’daki çevresini terkederek
Londra’ya geldi. Kitaplarýn Savaþý ve Teknenin Masalý isimli kitaplarý ses
getirdi.

Ýngiltere’nin iki partisi Whigler ve Toryler birbirleriyle kýyasýya bir çe-
kiþme içerisindeydiler.

Bu iki parti, iktidar için þiddetle biribirleriyle çatýþýyor, kötü ve çirkin
sözlerde bulunuyorlardý. Amaç, ülke çýkarlarý deðil düþmanca tavýrlar ve
kiþisel hýrslardý. Whigler ve Toryler, kendi menfaatlerini gerçekleþtirmek
için dönemin en güçlü yazarlarýný propaganda aracý olarak kullanýyorlar,
onlara kitapçýklar yazdýrtýyorlardý. Swift, bu alanda biçilmiþ kaftandý.
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bütün söylediklerimi þöyle bir derleyip topladýktan sonra, sorduðu soru-
larla vermiþ olduðum yanýtlarý karþýlaþtýrdý; sonra beni eline alarak yavaþ-
ça okþadý ve þunlarý söyledi (Bu sözleri, hele kralýn söyleyiþini ömrümde
unutamayacaðým): 

“ Benim mini mini dostum Grildig, yurdunu övmene doðrusu hayran
kaldým; þunu açýkça gösterdin ki, yasalarýnýzý yapan kimseler, bu yoldaki
yetkilerini bazan yalnýzca bilgisizlik, tembellik ve ahlâksýzlýklarýyla elde
ediyorlar; yasalarýnýz da, çýkar ve yetenekleri bunlarý bozmak, karýþtýr-
mak ve bunlardan sýyrýlmak olan kimselerce açýklanýyor, yorumlanýyor ve
uygulanýyor; ülkenizde temelde pek kötü olmayan, örgütlenmeye benzer
bir þeyler görür gib oluyorum ama, bunlarýn bir bölümünün ancak silik
bir belirtisi kalmýþ; ahlâk bozukluklarý da öteki bölümünü lekelemiþ, yok
etmiþ. Bütün söylediklerin, bir memurluk elde etmek için bir erdem ge-
rektiðini göstermiyor; hele yurttaþlarýna erdemlerinden ötürü soyluluk
verildiðini; rahiplerin, dinlilik ve bilgilerine; askerlerin, gördükleri iþlere
ve yiðitliklerine; yargýçlarýn, doðruluklarýna; meclis üyelerinin yurt sev-
gilerine; danýþmanlarýn da bilgeliklerin göre yükseldiklerini hiç göremi-
yorum. Sana gelince (kral konuþmasýný sürdürüyordu), yaþamýnýn büyük
bir bölümünü yolculukta geçirdiðin için, yurdundaki ahlâksýzlýklarýn bir
çoðundan uzak kalmýþ olmaný ummak isterim. Fakat, sözlerinden çýkar-
dýklarýma, senden binbir zorlukla çekip koparabildiðim yanýtlara bakýlýr-
sa, yurttaþlarýnýn çoðu, doðanýn yeryüzünde sürünmelerine katlandýðý o
küçük, iðrenç böceklerin, kesinlikle en zararlýlarý.”

Gelelim, Jonathan Swift’in devam eden hayatýna. Kokuþmuþ ve bozul-
muþluk içerisinde olan Ýngiltere’deki parti menfaat çekiþmeleri, toplu-
mun ahlâk ve dayanýþmadan yoksunluðu onda derin üzüntüler meydana
getirdi. Zaten Gulliver Devler Ülkesi’nde, Gulliver Cüceler Ülkesi’nde
adlý iki eserini, gördüðü bu manzaralar karþýsýnda yazdý. (4)

Swift doðru olmayan toplum yapýsýnda baþ aðrýsýna da yakalandý. Tek
tesellisi olan Stella da öldü. Týpký Cemil Meriç gibi tek tesellisinin yazý
yazmak olduðunu anladý. Ömrünün sonuna kadar Ýrlanda’da yaþamýþ o-
lan, benim, adýna Güliver dediðim Jonathan Swift, Ýrlanda’daki yoksul-
luk ve fukaralýðý gördükçe içi sýzlýyordu. Bu talihsiz ülkenin bolluk için-
de yüzen Ýngiltere tarafýndan sömürüldüðünü, kanýnýn emildiðini her fýr-
satta dile getiren Swift, Ýngiltere’de kamu oyunu etkilemeye çalýþýyordu.

Halkýn çektiði yoksulluklarý, sýkýntýlarý, açlýklarý her fýrsatta yazýyordu.
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geriye çekilmiþ, bir devleti asýl bu gibi insanlarýn yýkacaðý kanaatine var-
mýþtý. Swift, þu gerçeði görmüþtür ki, insanlýk bu yolda yürüdükçe hu-
zursuzluklar son bulmayacaktý.

Jonathan Swift’in Gulliver Cüceler Ülkesi’nde adlý kitabýndan alýntý
yapmak istiyorum: “Lilliputlular (Cüceler), hangi görev için olursa olsun,
iþverecekleri adamlarda büyük yetenekten ziyâde ahlâk arýyorlar. Þöyle
düþünüyorlar: Ýnsanlýðýn yönetilmeye gereksinimi vardýr; her insan zekâ-
sý da þu veya bu göreve uygundur; Tanrý, ülke iþleri yönetiminin, ancak
yüksek dehâ sahibi bir kaç kiþinin çözebileceði bir bilmece olmasýný hiç
bir zaman istememiþtir; çünkü bir çaðda böyle dehâlardan ancak iki üç
tane bulunabilir. 

Fakat, doðruluk, adalet, ölçü ve bunlara benzer daha baþka erdemlere
eriþmek herkesin elindedir; her hangi bir kimsede bu erdemlerle birlikte
deneyim ve iyi niyet bulunursa, o, ülkesine hizmet etmeye elveriþlidir.
Aklýn yüksek nitelikleri, ahlâk erdemlerinin yokluðunu hiçbir zaman gi-
deremeyeceðinden, yüksek yetenekli fakat düþkün kimselerin tehlikeli
ellerine hiçbir iþ býrakýlmaz; çünkü bilgisiz fakat erdemli bir kimsenin
düþeceði yanlýþlarýn, çoðunluðun çýkarý üzerinde, eðilimleri kendisini kö-
tüye sürükleyen, bunu semerelendirmek, artýrmak ve savunmak için bü-
yük yetenekleri olan bir kimsenin yapabileceði þeyler kadar korkunç et-
kileri olamaz. Tanrý’ya inanmayanlara da iþ verilmiyor. Bir hükümdarýn,
buyruðu altýnda olduðu bir gücü tanýmayanlara iþ vermesini çok saçma
buluyorlar.”

Þimdi de Güliver Devler Ülkesi’nde adlý eserde, Güliver’in, devlerin ül-
kesine yanlýþlýkla okyanuslarý aþarak yolu düþtüðünde neler yaþadýðýna,
kralýn karþýsýna çýkarýldýðýnda kendi ülkesini anlattýktan sonra Devler Ül-
kesi Kralýnýn, Gulliver’in ülkesi hakkýnda ne düþündüðüne bir bakalým:

“Son yüzyýl içinde ülkemizde (Ýngiltere, Avrupa, Asya, Dünyanýn bü-
tün normal boyda Gulliver gibi yaþayan insanlarýn bulunduðu ülkeler) o-
lup biten þey üzerine vermiþ olduðum tarihsel bilgi de kralý þaþkýnlýklar
içinde býraktý. 

Kral bunun, açgözlülük, ayrýlýk, ikiyüzlülük, hainlik, kýyýcýlýk, öfke,çýl-
gýnlýk, kýskançlýk, þehvet, kötülük ve tutkunun neden olduklarý bir yýðýn
suikast, ayaklanma, öldürme, toplu kýyým, devrim, sürgün öykülerinden
baþka bir þey olmadýðýný söyledi. Baþka bir konuþmamýzda, hükümdar,
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“Çok sýkýntýlar çektim, ama hiç bir zaman halimden þikâyetçi olma-
dým. Edebimle yaþadým, evlendim, 6 çocuðum oldu. Ýçki, sigaradan

nefret ettim. Yoksulluktan okula gidemedim. Sebze satýp aileme yardým
ettim. Fabrikalarda çalýþtým, sersefil iþyeri depolarýnda yatýp kalktým. Fo-
nografiyi (Ses Kayýt Cihazý) icat ettiðimde kimse inanmamýþtý. Kaydetti-
ðim ilk sözlerden biri “Kalk! Allaha yönel”. Gece kalkar gökyüzüne ba-
kardým. Yüce yaratýcýnýn ihtiþamý karþýsýnda ona sýðýnýrdým.”

Soðuk kýþ günü bir çocuk sabahýn erken saatlerinde usulca trenden in-
di, yaðmur çiseliyordu. Toprakta tatlý bir koku, havada sert rüzgâr esin-
tisi vardý. Detroit istasyonu her zamanki gibi hareketliydi. “Haydiiii!

“Kalk! Allah’a Yönel!” Diyen Adam

THOMAS EDÝSON Nasýl Baþardý?

Öðretmeni mankafa, kabiliyetsiz dedi, 2500
buluþ yaptý, Karda kýþta koltuðunun altýnda ga-
zete sattý. Ekmek parasýný kazanýrken tren gö-
revlisi, “Seni aptal çocuk” deyip ona sert bir to-
kat attý, ömrünün sonuna kadar aðýr iþitti. Girdi-
ði fabrikada “Bu dilenci kýlýklýyý nereden buldu-
lar? diye alay ettiler. Toranto’da iþe girdi kovul-
du, Port Huron’da iþe girdi kavuldu, Ýndiana po-
lis’te iþe girdi kovuldu, Cincinnati’de iþe girdi
kovuldu, Tennese’de iþe girdi kovuldu. Açlýktan,
yorgunluktan, Soðuktan bitik bir haldeydi, üstü
baþý çamur içindeydi. Louisville’de iþe girdi ko-
vuldu. Beþ parasýzdý, bir çay bile içecek parasý
yoktu, caný da öyle çay istemiþti ki.. Ýþ için Bos-
ton’a vardýðýnda sersefildi, rengi solmuþtu. Ýþe
girdi, kovuldu. Sonra?... Sahip olduðu fabrikala-
rýnda 500 bin iþçi ekmek yedi. Nasýl mý? Siz o-
nu henüz tanýmýyorsunuz. Okuyun, bir daha o-
kumak isteyeceksiniz.
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Ýrlandalýlarýn milli kahramaný, haline gelen Güliver, artýk yaþlanmýþ, baþ
aðrýlarý þiddetlenmiþ, hâfýzasýný hemen hemen yitirmek üzereydi.

1740 yýlýnda günlüðüne yazdýðý satýrlarda þu sözleri geçiyordu: “Yorul-
dum. Hak ve adaletin, vicdan ve dürüstülüðün, gerçek tanrý sevgi ve
duygusallýðýnýn savunuculuðunu yapmanýn aðýr bir bedel olduðunu gör-
düm. Çok kötü bir gece geçirdim. Bugün de kulaklarým artýk bir þey
duymuyor. Her yaným aðrýyor. Bir þeyler yazmaya çalýþýyorum, yazdýkla-
rýmýn bir sözcüðünü bile anlamýyorum. Allah’ýn ve evrenin güzelliði göz-
lerimin önüne geliyor. Ölümüm yaklaþtý, belki pazartesiye kadar ancak
yaþarým.” (5)

Öyle de oldu. Yaþamý üç günü, yani pazartesiyi geçmedi. Yaþama göz-
lerini yumdu. 1745’de binlerce Ýrlandalý ve Ýngiltereli vatandaþ, bu, ya-
þamý sahipsiz ve doðruluk mücadelesiyle geçen zavallý adamýn arkasýndan
gözyaþý döktü.

Jonathan Swift’in, “Hak, adalet ve dürüstlüðü savunmanýn aðýr bir be-
del olduðunu gördüm.” sözleri, bana büyük düþünür Tolstoy’un, “Doð-
ruluðu ve insanlýðý savunmanýn sonucunda mutsuz olmak da vardýr.” i-
fadelerini hatýrlattý.

Evet, insan olmanýn, insan gibi yaþamaya çalýþmanýn bedelleri olduðu
bir gerçek. Fakat rûya olan bu yeryüzü yaþamý, her insan için anlaþýlama-
dan hýzla gelip geçiyor. Yapýlan bütün iyiliklerin, insanca ve dürüstçe ya-
þam yorgunluðunun, büyük ödüllerle ebedi olarak karþýlanacaðýna ben
yürekten inanýyorum. Ýnsanlýðýn son kutsal kitabý Kur’an-ý Kerim’de
“Kim zerre kadar hayýr yaparsa kendine” deniliyor. Hangi dinden olursa
olsun, iyi niyet ve düþünceyle dürüstlük, inanç ve doðruluk mücadelesi
vermek ten saðlýklarý bozulan bu insanlarýn büyük bir mükâfatla karþýla-
nacaklarýna inanýyorum.

1) Güliver. Aydabir. Süreli Yayýnlar. 1972.
2) Dünya Klasikleri. Jonathan Swift. Güliver Cüceler Ülkesi’nde. Çev: Ýrfan

Þahinbaþ. MEB.
3) Büyük Yazarlar. Adli Moran. Radyo Kültür. 1957.
4) Jonathan Swift Biyografisi. Rünya Klasikleri. MEB. Çev: Ýrfan Þahinbaþ.
5) Jonathan Swift. MEB yayýnlarý.
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bunu merakla tâkip etti. Bir de ne görsün, yumurtalar kýrýlýp, içinden sa-
rý sarý minik civcivler çýkýyor. Nasýl oluyordu bu? Kendisi de denemek is-
tedi. Bir gün ortadan kaybolmuþtu. Aramadýk yer býrakmadýlar. Sonun-
da samanlýkta buldular. Altýna beþ yumurta koymuþ, kýrmayacak þekilde
çömelerek oturmuþtu. Edison, doðanýn bir sýrrýný keþfetmiþti. Ýþte bu, o-
nun için baþlangýç olacaktý.

Edison, hiç bir zaman bilimin soyut konularýna girmemiþ, hep günlük
hayatla iliþkisi olan, insanlarý rahat yaþatacak þeyler üzerine düþünmüþtür.

Ailesi yoksuldu. Çocuklarýna eðitim veremiyorlardý. Ama annesi küçük
Thomas için üzerine titriyordu. Küçük bahçelerinde zar zor yetiþtirdiði
sebzeleri götürüp satar, hem ekmek alýr, hem de Edison’a okumasý için
kitap satýn alýp verirdi. Fakat küçük Edison ailesinin bu haline üzülürdü.
Sebzeleri alýp kendi satmaya baþladý. Pazarda çok satýcý vardý. O da biraz
düþündükten sonra trende satmaya karar verdi. Trenle Detroit’e kadar
gidiyor, sebzelerini sattýktan sonra trenin tekrar eve dönüþünü bekliyor-
du. Ama dönüþte her gün beklemek ona göre deðildi. Þehir kütüphane-
sinin yerini sordu, sonra gidip kitap okumaya baþladý, Tren zamaný da
kalkýp evine dönüyordu.

Küçük Edison kazandýðý paranýn bir kýsmýný annesine verirken diðer bir
kýsmýna da kitap ve deney malzemeleri satýn alýyordu. Araþtýrmaya karþý
büyük bir hevesi vardý. Kendini yetiþtirebilmesi için çalýþmasý da gerekiyor-
du. Gazete satmaya baþladý. Sabahleyin Port Huran’dan trene biniyor hem
vagonlarda hem de Detroit’te akþama kadar gazete satýyordu. Trenlere inip
binerken telgraf diye bir âletten haberder oldu. Onun saðladýðý kolaylýða
hayret etmiþ ama “Daha fazlasý da yapýlabilir” diye düþünmüþtü. 

Gazete satarken tren personeliyle ahbap olmuþtu. Merakla aldýðý bi-
limsel âletleri uygulayacaðý yeri yoktu. Ama ona da bir çâre bulmuþtu.
Boþ vagonun birini yatmasý, gazetelerini ve deney malzemelerini koyma-
sý için ona ayýrdýlar. O da boþ bulunduðu vakitlerde bu vagonun bir kö-
þesinde merak saldýðý deneyler yapýyordu. Bir gün deney yaparken yaný-
cý bir gaz aþaðý doðru akýp patlayýnca vagonda kývýlcým oluþtu. Battani-
yeyle söndürmek istedi ama baþaramadý. Yangýn dýþarýdan belli olunca
panikle görevliler gelip söndürdü. Ýçlerinden sert olan bir görevli Edi-
son’a “Seni gerizekalý” diyerek öyle bir tokat attý ki, Thomas Edison ö-
mür boyu bunun acýsýný çekecekti. Edison’u eþyalarýyla birlikte dýþarý at-
týlar. Yalvardý, yakardý ama fayda etmedi. Çaresizlik içinde bir köþede
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Savaþtan gelen son haberler, General Grant Güneylileri nasýl bozguna
uðrattý? Yazýyooor!” diye baðýran gazeteci çocuk, koltuðunun altýndaki,
gazeteleri sýký sýkýya tutarken, diðer elini aðzýyla üfleyerek ýsýnmaya çalý-
þýyordu. Zavallý çocuk, insanlarýn bakýþlarý altýnda ekmek parasýný kazan-
maya çalýþýyordu.

Yoksulluðundan ve kabiliyetsizliðinden dolayý okulu terkedip, ailesinin
düþtüðü sýkýntýyý bildiði için çalýþýp eve ekmek götürmek zorunda kalan
bu çocuk, ileriki zamanlarda dünyanýn dört bir yanýndaki sahip olduðu
fabrikalarýnda 500 bin iþçi çalýþtýracaðýný nereden bilebilirdi.

Thomas Alva Edison, Amerika’nýn Ohio bölgesine baðlý Milan kasaba-
sýnda doðdu, 84 yýl yaþadý; geride milyonlarca hasta da dahil, kendisine
milyarlarca insanýn dua edeceði þerefli bir geçmiþ býraktý. Milyonlarca ki-
þinin dua ettiðinden bahsediyorum, evet, bu doðru. Benim rahmetli de-
dem ve ninem beþ vakit namazlý, helalý haramý bilen insanlardý. Ben on-
lardan çok duydum, “Þu elektriði bulandan Allah razý olsun” sözlerini.
Kabul edilir edilmez, onu bilemem, ama dua ederlerdi. Ben de dua edi-
yorum, “Yarabbi, senin lütfun ve ihsânýn geniþti, bütün insanlarý sen ya-
rattýn, merhametin de geniþtir, iyi insanlara merhamet et.” diyorum.

Edison meraklýydý, sorardý, sorgulardý. Her defasýnda yüce yaratýcýya
sýðýnýr, þükrederdi. Yaþamý bin bir türlü sýkýntý içinde geçmesine raðmen
küçük bir þikâyetini duyan olmamýþtý.

“Ýnsanlar, hayvanlar, bitkiler, neden ve nasýl varolmuþlar? Onlarý yara-
tan niçin yaratmýþ? Bunlarý yaratan ne büyük!” diye etrafýna fýsýldarmýþ.

Okulda öðretilenleri kavrayamaz, hep yeryüzündeki yaratýlmýþ eþyalarý,
maddeleri düþünür, kendinin de bunlar karþýsýnda ne yapmasý gerektiðini
araþtýrýrmýþ. Öðretmenleri onun tuhaflýðýndan, acayipliðinden yaka silk-
miþler, “Mankafalý, geç anlayan, geri zekalý” derlermiþ. Bu yüzden hayatý
boyunca üç ay okula gidebildi. Ama kütüphanede kitap okumayý severdi.
Artýk o hâle gelmiþti ki, kitaplara âþýk olmuþtu. Baþarýlý olmuþ insanlarýn
hayat öykülerine bayýlýyordu. O, hayata hayat gibi bakýyordu, karma karý-
þýk formüllerle bakmýyordu. “Ýþe ya da baþka bir yere giderken hep ayný yo-
lu kullanmayýn, hep ayný kitaplarý okumayýn, hep ayný kiþilerle arkadaþlýk
etmeyin. Böyle yaparsanýz yeni bir þey öðrenemezsiniz” diyordu.

Thomas Edison 5 yaþýndayken, bir gün kümesteki kazýn hiç kýmýlda-
madan yumurtalarýn üzerine öylece oturmuþ olduðunu gördü. Þaþýrdý,
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temelini atýyordu. Biraz önce yaptýðý otomatik sinyal, Edison’un Ýlk icadýy-
dý. Ýleriki yýllarda patentini almýþ, Amerikan Telgraf þirketi’ne satmýþtý.

Amirleri her yarým saatte bir Edison’dan gelen sinyallere bakýp, rahat-
ladýlar. Trenler deðiþik hattan huzur içinde çarpýþmadan gidebilirlerdi,
nasýlsa Edison makinenin baþýndaydý. Evet Edison ordaydý ama trenin
yönlerini bildiren telgrafýn baþýnda deðil, kendi deney düzeneðinin baþýn-
daydý. Amir birgün aniden çýkýp geldiðinde masadaki garip otomatik ci-
hazý görünce gerçeði anladý. Edison nasýl özür dileyeceðini bilemedi. A-
mir, “Senden bunu beklemezdim Thomas” dedi. Yine de iþten atmadý.
Baktý bir tarafta yetenekle kurulmuþ cihaz, bir tarafta da uðraþtýðý de-
neyler... “Bu genç uçuk kaçýk ama...” diyebildi ancak.

Þimdilik yeni iþinde kalmýþtý Edison. Ama uslanmýþ mýydý? Deðil. O-
nun iþi gücü bilimsel çalýþmalarýndaydý. Bir gün az kalsýn büyük bir felâ-
kete yol açacaktý. Bir gece telgraf geldi; iki trenin çarpýþmasýný önlemek
için durumu bir sonraki istasyona bildirmesi isteniyordu. Ama onun aklý
deneylerde olduðu için mesaj tam anlamamýþtý, çok dalgýndý. Öyle ya, i-
leride icad edeceði bir cihazýn onbinlerce dolar tutan parasýný, Western
Union Þirketi’nden çek olarak almýþtý da, deneyden baþýný kaldýrýp ban-
kaya gittiðinde, memur ismini sorunca “Bilmiyorum!” demiþti, iþte bu
kadar dalgýndý Thomas Edison.

Neyse, trenler Allaha emânet, ileride çarpýþmak üzere týpýþ týpýþ biribi-
rinin üzerine azrail gibi gelmekteydi. Edison hapý yutmuþtu, hapse bile
girebilirdi. Ama Allahtan ki makinistler son anda farkedip, bir faciayý
gönlediler. Edison’la da, yol gözüktü, hatta 5 yýl hapis yolu.

Hakkýnda idari iþlem yapýlmak üzere Toranto’daki Genel müdüre tu-
tup götürdüler. Genel müdür mahkemeye vereceðini söyleyip,” En az 5
yýl yatarsýn” deyince “Tanrým!” diyen Edison’un saçlarý kalktý, dudaklarý
uçukladý. O sýrada içeri birileri girdi. Genel Müdür saygýyla ayaða kalkýp
onlarý karþýlarken Edison kedi gibi kapýnýn kenarýndan sývýþýp kaçtý. Bir
dakika içinde Sarnia trenine binip, vapurla Michigan’a geldi. Oradan
Port Huron’a geçti.

Sevgili okuyucularým! Çok ilginçtir, neredeyse 5 yýl hapis yatacak olan
ayný delikanlý, daha sonralarý öyle bir buluþ yapacaktý ki, hareket halin-
deki trenden uzaklara telgraf çekilebilecek (diz üstü bilgisayar laptopla-
rýn ilk sinyali), böylece trenler, ara isyasyonlardaki telgafçýya gerek
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aðladý. Ama yýlmadý, silkelendi, ayaða kalktý. Eve geldi durumu annesi-
ne anlattý. Ana yüreði, hemen oðlunun boynuna sarýldý, gözleri nemlen-
di. Ona evin bir köþesinde deney yapmasý için yer verdi. Bu arada sebze,
gazete satmaya devam etti.

Elektriðe karþý meraký vardý. Evinde ilk telgraf tesisatýný kurup, arka
sokaktaki arkadaþýyla haberleþtiðinde telgrafýn sadece devlet kurumla-
rýnda olabileceðini zanneden anne baba bir çocuða bir de telgraf cihazý-
na bakýp gözelerine inanamadýlar.

Ayda 25 dolara çalýþan bu genç delikanlý gün gelecek ayda 50 bin do-
lara para demeyecekti.

Aðustosun yakýcý sýcaðýnda bir gün Mount Clemens’te istasyon çevre-
sinde gazete satarken birden haykýrarak fýrladý. Tren manevra yaparken
boþta kalan bir vagon hýzla kaymaya baþlamýþtý. Biraz ileride gar müdü-
rü Mackenze’nin 3 yaþýndaki oðlu raylar üzerinde oturmuþ kumlarla oy-
nuyordu. Çocuk neredeyse vagonun altýnda kalacaktý. Edison gazeteleri
fýrlatarak ileri atýldý, çocuðu kaptýðý gibi yana kaçtý. Edison’un haykýrýþý-
na istasyon çalýþanlarý dahil herkes seyirci oldu, gar müdürü de uzaktan
olayý gördü. Çocuk kurtuldu. Babasý sevinçten aðlýyordu. Adam kendine
geldikten sonra Edison’a sarýlýp öpmeye baþladý. “Saðol evladým!, Saðol!
Ne yapabilirim... Söyle sana ne gibi iyilikte bulunabilirim?” Onun ken-
disine yapacaðý iyiliði aslýnda Edison çok iyi biliyordu. “Bana ders verin!..
Telgraf üzerine...” dedi. Müdür memnuniyetle kabul etti. Ayrýca onu ay-
da 35 dolara iþe de aldý. Onu telgrafýn baþýna verdiler. Yalnýz burada gö-
revli kiþi, her yarým saatte bir amirine 6 sayýsýný çekecek, iþinin baþýnda
olduðunu isbat etmek için. Geceleri kitaptan baþýný kaldýramayan Edison
için bu zor geldi, çünkü bazen uyukluyordu. Öyle bir þey yapmalýydý ki,
kendisi yerine her yarým saatte bir altý iþaretini o yapsýn. Böyle bir þeyin
nasýl yapýlabileceðini düþündü. Küçük tahta tekerleði yaptý, çevresine
kertikler açtý, tekerteði saate baðladý. Saatin çarklarý döndükçe tekerlek
de dönecekti. Sonra telgraf makinesinin arasýna tel çekti. Tekerlek saatin
çarklarýyla birlikte dönerken her yarým saatte bir kertik gelince teller ma-
kineyi iþletecek, mors alfabesinin 6 sayýsýný gösteren noktalar, kendiliðin-
den düþecekti.

Dediði gibi oldu, artýk rahattý. Kendi yerine sinyalleri otomatik makine-
si veriyordu. O da bir kenara çekilip, kitaplarý arasýnda, kurduðu deney
tezgahýnýn baþýnda notlar alýyor, krokiler, þemalar çiziyor, yeni buluþlarýn
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Alaylý karþýlanan Edison buradaki iþçilerin bazýlarýyla angar gibi yerde
yatýp kalkýyordu. Kendisi içkiden nefret ederdi, iþçiler ise akþamlarý sar-
hoþ olarak Edison’a çatarlardý. Hatta kitaplarýný onu kýzdýrmak için çal-
maya baþlamýþlardý. Hele Faraday’ýn elektrik üzerine Deneysel Araþtýr-
malar adlý kitabý vardý ki onun için çok deðerliydi. Zar zor, yalvar yakar
ellerinden aldý bu kitabýný.

Fabrikada bir gün hamam böceði salgýný olmuþtu da ilaçlar fayda et-
memiþti. Edison, pilli elektrikli kapan geliþtirerek böceklerin kökünü ka-
zýdý. Yine bir gün gazetede okudu: “Parlementoda karar oylarýnýn sayý-
mýnda kargaþa yaþanýyor, hep yeniden oylama yapýlýyor” “Ben bunun ça-
resini biliyorum” dedi. Oturdu boþ anlarýnda çalýþtý, bir Oylama Makina-
sý yaptý. Makinanýn saðýnda Evet solunda Hayýr vardý.

Toplam oy sayýsý ile Evet ve Hayýrlarý gösteren haneler de vardý. Bu
makinayý bir gazete aracýlýðýyla meclise sundu. Hayretle karþýlanýp, ka-
bul edildi. Patentini aldýðý ilk icat buydu. Ýlk icadý karþý tarafa otomatik
elektrikli sinyal veren cihazdý, ikincisi elektrikli kapan, üçüncüsü ve de
ilk Patentini aldýðý buluþ Oy Sayým Makinesi’ydi. Edison’un bu buluþla-
rý bilgisayarýn baþlangýcý olarak kabul edilir.

Artýk sarhoþ, zararlý insanlarýn arasýnda yatmayacaktý Edison. Fabrika-
nýn yan deposunda tek kiþilik bir yer verdiler ona. Artýk buluþlarýn arka
arkaya geldiði an bundan sonraydý.

Samuel Morse, telgrafý bulup nokta ve çizgiden oluþan harf þifrelerine
de soyadýný vermiþti, “Mors alfabesi” diye. Ama telgraf geliþtirilememiþ-
ti. 30 yýldýr bulunduðu yerde kalmýþtý. Edison, bunu öyle bir hâle getir-
diki âdeta “Edison telgrafý buldu” dediler. Bir gazeteci onunla ilgili þun-
larý söylemiþti: “Edison diþinden týrnaðýndan kazandýðýný aç kalýr, susuz
kalýr deney malzemelerine harcardý. Ailesine de yardýmcý olurdu. Ýçki iç-
mez, renkli gecelerden hoþlanmaz, sigara kullanmaz, namuslu bir insan-
dý.” (One Hundred Gread Lives-Yüz Büyük Yaþam adlý eserden) Baþarý-
sýnýn altýnda yatan sýr da buydu iþte. Bütün gençlere ibret olsun.

O zamanlar telgrafýn mucidi Samuel Morse, bütün Amerika’da ilgi gö-
rüyordu. Bir okulun Müdürü Western Union’a mektup yazarak, Mor-
se’un hayatý üzerine konuþma yapacak birinin gönderilmesini rica etti.
Bu konuþmayý yapacak kiþinin konuyu iyi bilmesi, gençleri meraklandý-
racak þekilde konuþmasý isteniyordu. Þirket bu iþi Edison’a verdi. O da
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kalmadan kendi aralarýnda haberleþerek kazalar önlenecek, yolculardan
biri rahatsýzlandýðý zaman ilk istasyonda indirilip doktor çaðrýlabilecekti.
Yani bu tuhaf genç delikanlý insanlýðýn hizmetine koþacaktý.

1864 kýþý Port Huron’da çok þiddetli geçiyordu. Büyük bir buz kitlesi
sarnia ile Port Huron arasýndaki telgraf kablosunu koparmýþtý. Haberleþ-
me sýfýrdý. Zaten bu yýllarda Amerika’da Kuzey-Güney savaþlarý vardý.
Baþkan Abraham Lincoln dahil herkes savaþa odaklanmýþtý. Bu tür iþler
ihmal ediliyordu. Ama Edison bu iþi üzerine alarak kara kýþýn kýzýlca ký-
yametinde iki nehir arasýndaki 1 km’lik telgraf tellerini, çift kablo siste-
miyle onardý. Çevresindeki insanlardan büyük taktir aldý.

Bütün bunlardan sonra Edison yarý aç yarý tok bir çok iþe girdi. Micha-
gan’dan Ýndianapolise, Cincinnati’den Memphis’e, oradan sýrasýyla Lous-
ville, New Orleans, neredeyse Meksika ve Brezilya. Hepsinde de yetene-
ði ve iyi huyu yüzünden kýskanýldý. Yerini kaybetmekten korkan iþyeri
müdürleri tarafýndan kovuldu. Kaldýðý her yerde saatlerce deneyler yapý-
yordu. Lousville’de çalýþtýðý bir sýrada onun çalýþkanlýðýný gören demiryo-
lu yetkilileri, 1865’te Abraham Lincoln’ün öldürülmesinden sonra An-
drew Johnson’ýn baþkan seçilmesiyle, baþkan Johnson’un yapacaðý ko-
nuþmayý gazetelere telgrafla iletme iþini çabuk ve titiz çalýþmasýndan do-
layý Edison’a vermiþlerdi. O gün öðleden sonra saat 3’ten ertesi sabahýn
5’ine kadar aralýksýz çalýþmýþlardý.

Her yerde olduðu gibi bu iþyerinde de telgrafhanedeki odasýnda küçük
labaratuvar kurmuþ, boþ zamanlarýnda deneyler yapýyordu. Bir gece de-
ney þiþesi kýrýldý, içindeki Patlayýcý nitrogliserin tahta zemine yayýlarak,
müdürün odasýndan içeri çat pat, pat çat sesleriyle sýzdý, yangýn çýktý.
Müdür bu usta telgrafçý genci sevdiði halde “Telgrafçý istiyorum kimya-
ger deðil” diyerek iþine son verdi. Zavallý, eþyasýný topladý, þehirden ay-
rýldý. Yine iþinden olmuþtu, dünyasý yýkýlýr gibi oldu ama atlatacaðýný bi-
liyordu, umutsuzluða kapýlmadý. Aç, yorgun, periþan bir vaziyette ken-
dini Boston’a attý. Orada bir arkadaþý aracýlðýyla Western Union Telgraf
Þirketi’nde iþ buldu. Ýþe ne zaman baþlayacaðý sorulduðunda aç, uykusuz
olmasýna raðmen “Hemen, þimdi” dedi. Genç telgrafçý orada çalýþanlar
tarafýndan kýlýðý kýyafeti yönünden aþaðýlandý, alaya alýndý. Ama bilmi-
yorlardý ki bu genç delikanlý bir zaman sonra yaptýðý buluþlarýný yüzbin-
lerce dolara Western Union Þirketi’ne satacak, bu dev þirketin âdeta
ortaðý olacaktý.
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elektrik, telgraf ve kablolarla bir çocuk oyuncaðý gibi oynayýp, ortaya ba-
þarýlar koymasý parmak ýsýrtýyordu. Küçük küçük, her biri binlerce dolar
deðerinde icatlar buluyordu.

Altýn Haberleri Telgraf Þirketi Baþkaný General Leffert birgün Edison’a
“Bak dostum, sana bir teklifim var. Þimdiye kadarki icatlarýný satýn al-
mak istiyorum, fiyat söyle” dedi. Edison durdu düþündü, çalýþmalara har-
canan zaman ve malzeme masraflarýyla birlikte 3 bin ile 5 bin dolar ara-
sý gibi büyük bir para istemeye karar verdi. Yalnýz bunu General Leffert
çok bulup kýzar diye söylemedi, “Siz fiyat verin” dedi. Genel müdür “40
bin dolar” diyence Edison “Hýk! guip!” diye tuhaf bir ses çýkardý. Bayýla-
cak gibi oldu. Sakin görünmeye çalýþarak “Ben de öyle düþünmüþtüm”
dedi. Ýþte mânevi çalýþmalarýn karþýlýðý...

General Leffers,” Tamam! sözleþmeyi hazýrlayalým, imzalayalým, para-
ný hemen alýrsýn.” dedi.

Edison dýþarý çýkar çýkmaz koþmaya baþlayarak “Heeey!” diye baðýrdý.
Parayý bankadan aldýðýnda ceplerine sýðdýrmakta güçlük çekti, her yeri
para dolmuþtu. Dýþarýda yalpalayarak yürüyordu. O gün rahat bir uyku
uyudu, Allaha þükretti. Çok acýlar çekmiþti, bu paralar ilaç gibi geldi.

Sahip olduðu paralarla, bilimsel çalýþmalara daha çok masraf yaptý. Gör-
dü ki para dayanmýyor, eriyor. Bu pek akýllýca gelmedi ona. Hemen Laba-
ratuvarda icat ettiði cihazlarý üretmeye baþladý. Sipariþler aldý, üretime
geçti. Önce iþçi tuttu. 150 cihaz üretti, parasýný aldý, mal, gönderdi.

General Leffers bile haberleri yazýya geçiren telgraf makinesinden on-
larca istedi. Edison, bu buluþu kendi adýna ayýrdýðý için kendi üretip sa-
tabiliyordu. Bir taraftan bilimsel bazý önemli sonuçlar elde ederken diðer
taraftan da mal üretip para kazanýyordu. Yanýnda çalýþanlara insanca dav-
ranýp onlarýn yetiþmelerine de ön ayak oluyordu.

Bu arada genç yaþta annesini kaybeden Edison, büyük bir üzüntüye
kapýlýp iþlerini bir kenara koydu. Annesini çok sever sayardý. Kendisinin
yetiþmesinde onun büyük payý vardý. Umutsuzluða düþtüðü anlarda, sý-
kýntýlarýnda, üzüntülerinde baþýný hep annesinin dizlerine dayar, ondan
güç alýrdý. Buna karþýlýk o da sebze, gazete satar kazancýný annesine ve-
rirdi. Hatta öðretmeni ona “Geri zekalý, mankafa” dediðinde, zavallý an-
nesi gidip öðretmenine “Benim çocuðuma geri zekâlý diyemezsiniz, buna
hakkýnýz yok!” diyerek, Edison’u bir daha okula göndermemiþti.
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çok sevindi. Gençlere bilim teknik konusunda yardým etmek için can a-
tardý. Heyecan ve coþkuyla konuþtu. Gençler yerinde kýpraþýyordu Edi-
son’un konuþmasý karþýsýnda, salon alkýþtan inledi.

Edison’un bir projesi vardý, elindeki 800 dolarýný buna harcadý, ama
paranýn devamý olmayýnca baþarlý olamadý. O da Newyork’a gitmeye
karar verdi.

Newyork’a geldiðinde kalacak yeri yoktu, beþ parasýz, aç susuzdu. Yo-
rulmuþtu da. Çok caný çektiði halde bir çay bile içemedi. Bu zavallý me-
teliksiz adam kenar bir yerde iki büklüm yumulup uyudu. Sabah kalktý-
ðýnda, artýk dayanamadý, bir telgrafhaneye gitti, yüzü kýzararak kendini
tanýttý, durumunu anlattý. Öna 1 dolar verdiler. Patetesli börek en ucuz
yiyecekti. Aldý, yedi. Üzerine de bir çay içti kendine geldi. Ýleride dev
fabrikalara sahip olup 500 bin iþçi çalýþtýracak olan adamýn haline bakýn!

Doðruca Western Union’a gitti. Onu saatlerce beklettiler, sonra bir de iþ
isteðini reddettiler. O da Altýn Haberleri Telgraf Þirketi’ne gitti. Bu þirket
altýn fiyatlarýný günü gününe kendilerine abone olan kuyumcu dükkanla-
rýna bildirerek para kazanýyordu. Edison, þirketin içinde bir köþede bekler-
ken birden bir panik koptu. Bütün kuyumcular þirketin önüne yýðýldý, ba-
ðýrmaya baþladý. Telgraf sistemi bozulmuþtu. New York için tam bir felâ-
ketti. Borsa çöker, esnaf hapý yutardý. Mühendisler ve þirket çalýþanlarý ana
makinanýn baþýnda toplandý, ama nâfile; arýzayý çözemediler. Dýþarýda abo-
neler, þirketi yýkacaktý neredeyse. O sýrada Edison yerinden doðruldu, ma-
kinaya bir göz attý. Nasýl iþlediðini hemen anlamýþtý. Birden içeri þirket sa-
hibi Dr. Laws girdi. Yüzü öfke ve panikten pancar gibiydi. Edison söz ala-
rak, “Efendim izin verirseniz arýzayý hemen þimdi gideririm.” dedi. Herkes
bu hýrpani kýlýklý herife baktý, “Hadi bakalým!” dediler.

Bir saat sonra  makina týkýr týkýr iþlemeye baþladý. Dr. Laws, imdadýna ye-
tiþen bu adama kim olduðunu sordu. O da kendini anlattý, zor durumda ol-
duðunu söyledi. Þirket sahibi, “Yarýn gel görüþelim”  dedi. Ertesi gün maki-
ne sorumlusu olarak ilk defa yüksek bir ücret almaya baþladý, ayda 300 do-
lar. Þimdiye kadar girdiði her iþte en fazla 60 dolar alýyor, bir de kovuluyor-
du. Artýk geçim sýkýntýsý çekmeyecek, buluþlarýna daha rahat çalýþacaktý.

Newyork’ta önemli kiþilerle tanýþtý. Mühendisler Odasý Baþkaný Frank-
lin Pope Edison’a hayran olmuþtu. Birlikte yeni projeler için sözleþtiler.
Elektriðin gücü dünyada henüz tam bilinmiyordu. Bu arada Altýn
Haberleri Telgraf Þirketi’nin baþýna General Leffert gelmiþti. Edison’un
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Edison eskisi gibi iþinde gücündeydi. Niþanlýsýný ne bir kutlamaya gö-
türdü ne de bir eðlenceye. Akþam alýp yemeðe bile götürmedi. Ýkisi de
iþlerine baktý, týpký bay ve bayan Curie’ler gibi.

Evlendiler. Thomas Edison eþini ve labaratuvarýný da alarak sonralarý
dünyaca ünlenecek olan Newyork’un 34 km güneyindeki Menlo Park
bölgesine taþýdý. Burasý sakin, sessiz huzur doluydu. Güzel de bir ev ve
labaratuar binasý yaptý.

Thomas Alva Edison elektrikte çok acayip güçlerin gizli olduðunu far-
kedip bu konuda derin derin çalýþmalar yapýyordu. Menlo park’a çalýþtý-
racaðý personel için lojman da yaptý.

Daha sonra ki yýllarda bu insanlarýn yani karý koca, çocuklar, Edison a-
ilesi, personel ailesi mühedislerin, teknisyenlerin ve iþçilerin kenetlenip tek
bir aile gibi huzur içinde geçinip, onlarca, yüzlerce buluþlara imza atacak-
larýný ve dünyaya damgalarýný vuracaklarýný göreceðiz. Tabi-
i büyük ustalarý Edison’dan da çok þeyler öðrenerek... Ýnsanlarýn kusurla-
rýný hoþ görmeyi, önemsiz olaylar üzerinde durmayarak gülüp geçmeyi,
her fýrsatta biribirlerine yardým etmeyi, güç durumlarý soðukkanlýlýkla
karþýlayýp, sabýrla çalýþmayý da ondan öðrenmiþlerdi. Hatta bazý çalýþma ü-
zerinde artýk dayanamayacak hale geldiklerinde Edison, “Olsun! Yarýn de-
vam ederiz” der etrafýndakileri þaþkýna çevirirdi. Çünkü, “Yarýn devam e-
deriz” dediði þey onlara göre aslýnda gerçekleþmesi mümkün olmayan þey-
di. Meselâ bir defasýnda sesi saklayan cihaz yapmak istediðini söylediðin-
de çalýþanlarý gülmüþtü. Makine konuþur muydu ki? Ne garip, konuþacak
hatta gösterecekti bile: Fonograf (Ses kayýt cihazý), kinetoskop (sinema).

Edison, “Gülmeyin, hele þu çizdiðim makineyi kaba taslak bir yapýn...”
dedi. Mühendis Krensi, Ýnanmadýðý bir iþi yaptýðý için isteksiz olarak iþe
koyuldu.

Makine hazýrlandý, elektrik verildi. Ortadaki ince sarmal, yaprak aklar
hareketlendi. Þimdi sýra bir þeyler söylemeye geldi. Büyük usta geçti ma-
kinenin baþýna. Ve dünyanýn ilk kaydedilmiþ sesi olan “kuzu” þiirinden
sonra þu cümleleri söyledi, “Kalkýn Allaha yönelin! Bir kuzucuk vardý, i-
yilik yaptý mý iyi olurdu, kötülük yaptý mý kötü olurdu.”

Personel, dudak altýndan gülüyor, kesinlikle birazdan gerçekleþecek o-
laya inanmýyordu. Dönen yapraklar tersine geri alýndý ve býrakýldý. “Kal-
kýn Allaha yönelin” Edison’un bu sesi yanýndakileri þok etti, bir an cinler
âlemiyle karýþtýklarýný sandýlar, korkanlar bile oldu.
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O ana kadar evliliði düþünmeyen Edison annesinin ölümüyle birlikte
düþünür olmuþtu. O güne kadar fýrtýnalarla boðuþmuþ, hayat rüzgârý ö-
nünde itilmiþ kakýlmýþtý ama yorgunluk, býkkýnlýk duymamýþtý. Annesiy-
le dertleþip, herþeyi unutuyordu. 

Bu yüzden güç alacaðý bir aile yuvasý arzuluyordu. Ama evleneceði kýz
onun için önemliydi. Yüz güzelliðine aþýk olacak insan deðildi. Kýzdaki
þan, þöhret, servet de umurunda deðildi. O, kendini anlayabilecek insan
arýyordu. Kendini bilimsel maneviyata vermiþ bir erkeði öyle sýradan her
kýzýn anlamasý mümkün deðildi. Peki güzel ahlâklý, iyi yetiþmiþ, kýzý ne-
reden bulacaktý? 

Çevresi artýk seçkin, zengin insanlar olmuþtu. Bu çevrede çok kýz var-
dý. Hiçbirini kendi kafasýndaki “Kadýn”  düþüncesine uygun görmüyor-
du. Kimisi çok havalýydý, kimisi paracý, kimisi maceracý, kimisi çok asor-
tikti. “Bunlarýn hiç biriyle anlaþamam” diyordu Edison.

Aradan aylar geçiyor, Edison iþlerini iyice ilerletiyordu. Artýk koca bir
fabrikasý, 300 iþçisi vardý Ve sipariþleri yetiþtiremiyorlardý. Bir þirket ken-
disiyle bir anlaþma yapmýþ, nakit 50 bin dolar vermiþti, bir diðeri 30 bin
dolar vererek, telgraf kayýt makinesi sipariþinde bulunmuþtu. Ýþçisi, mü-
hendisi, teknisyeni hepsi Edison’u seviyor, sayýyorlardý.

Bir gün fabrikada kontrol gezintisindeyken, iþçi bir kýzýn yanýnda dur-
du. Kýz kendini iþine vermiþken, birden Edison’un farkýna varýnca irkil-
di. Edison tebessüm ederek, “Korkuttum mu sizi?” diye sordu. Kýz heye-
canlanarak, “Hayýr!..Hayýr efendim!” dedi. “Sizi aniden farkettim de,
yaptýðým iþe bakýyordunuz. Acaba bir hata mý yaptým diye düþündüm.”

Edison kýzýn yaptýðý iþe baktý ama sonra bakýþlarý hafiften kýzýn yüzüne
doðru yöneldi. Görünüþünden çok aðýrbaþlý kýz olduðu belliydi. Ancak
bilimsel buluþlarýnda olduðu gibi bu konuda da acele etmemiþ, tahmini-
nin doðruluðunu tâkip eder olmuþtu. Sonunda karar olarak olumlu so-
nuca ulaþmýþtý. Nihâyet birgün kýza, “Benimle evlenir misiniz?” diye sor-
du. Kýz çok þaþýrdý. Böyle þöhretli zengin bir insanýn kendisi gibi fakir bir
ailenin kýzýný isteyeceði aklýna gelmezdi. Oysa kimin kýzýný istese alabilir-
di. “Siz.....istiyorsanýz.....” diyebildi.

Ama gerçekten aðýrbaþlý, mütevazi bir kýzdý. Bir kez olsun þýmarmadý,
ileri gitmedi, yine tezgahýnýn baþýnda, kafasý önünde evlenecekleri günü
bekledi.
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leþebiliyorlardý.

Western Union Telgraf Þirketi onun bu buluþunu hemen almak istedi.
Genel müdür Ortan ile Edison bir araya geldi. Genel müdür, “kaça sa-
tarsýnýz? diye sorunca “Siz ne veriyorsunuz?” dedi Edison. Doðrusu ken-
disinin aklýndan geçen rakam en fazla 30 bin dolardý. Genel Müdür he-
sabýný yapmýþtý. “100 bin dolar” dedi. “Neee!” diyecek oldu Edison, ken-
dini tuttu, “Peki, kabul” dedi.

Elektriðin sýçratýlabileceðini, emir altýna alýnabileceðini, sadece karþýlýklý
iki cihaza ihtiyaç olduðunu söyledi Edison. Yine bu yolla evinin bahçesin-
deki iki vagonun üstlerinden elektrik kablosu geçirterek, kömürsüz olarak
vagonlarý yürüttü. Bu buluþunu da Western Union satýn almak istedi.

Genel müdür ile Edison arasýnda pazarlýk baþladý. “Kaça satarsýnýz?”
dedi Genel Müdür. Edison, “Siz ne verirsiniz?” diye sordu. Genel Müdür:
“100 bin dolar”, Edison:” Kabul!” dedi.

Thomas Edison telefon üzerinde de çalýþmalar yapýyordu. Alexander
Graham Bell adýndaki bir profesör de telefonu icat etmek için kollarý sý-
vamýþtý. Ýkisi de Amerikalýydý. Aslýnda telefonu ilk önce Edison bulmuþ-
tu. Ama o bir iþi tam yapmak istediðinden patent kuruluna sunmamýþtý.
Oysa Graham Bell, “Telefonu buldum” dedi, patent kurulu önünde ciha-
zý yarým yamalak denedi, patenti kaptý.

O sýrada alnýndan terler akarak incik boncuk tellerle uðraþýp, yeni bul-
duðu telefonu geliþtirmekle meþgul bir halde bulunan Edison, patent ha-
berini duyunca beyninden vuralmuþa döndü, dudaklarýndan “Olamaz!”
Sözcüðü döküldü. Çünkü, iþte telefon önündeydi, o zaten bulmuþtu, sa-
dece geliþtirmeye çalýþýyordu.

Ama iþ piyasaya kalýnca Edison’un telefonlarý dünyada yok satarken
Bell’in telefon þirketi onunla yarýþamadý. Çünkü Bell’in telefonlarý cýzýr-
týlý, kesintili ses naklederken, Edison’un telefonlarý karbonlu mikrofonu
bulduðundan sesi net, pürüzsüz naklediyordu. Hatta ünlü fikir adamý
Bernardý Show bu iþi kendine özgü bir dille yapýyor, Edison’un danýþ-
manlýðýný yürütüyordu. Edison telefonlarýna sevgi oluþturuyordu. Hatta
esprilerinden biri þudur: “Edison telefonu iyi, hoþ ama biraz haddini aþý-
yor bence. Artýk evlerin mahremiyeti, sýrrý bile kalmadý. Telefonu açtýnýz
mý evin içinde ne konuþuluyorsa dýþarýdaki herkes duyuyor.”

Ünlü Ýngiliz devlet adamý William Gladstone’nin karýsý da Edison te-
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Haber bütün dünyaya yayýldý. Çoðu insan inanmadý. “Edison konuþan
makine yapmýþ” dediklerinde ciddiye alýnmadý. Fakat insanlarýn çoðu i-
nanmasa da bu makine (fonograf) daha çoook konuþacaktý. Týpký Gali-
le’nin dediði gibi, “Siz inansanýz da inan masanýz da dünya dönüyor.”

O sýralar Amerika’nýn ünlü kahramaný Buffalo Bill, bu cihazý kýzýlderi-
li dostlarý Siu þeflerinin önüne koydu. “Konuþun!” dedi, konuþtular. Son-
ra kendi seslerini iþitince, “Bu cin iþidir” deyip korkuyla geri çekildiler.

Fonograf Edison’a yüzbinlerce dolar kazandýrdý.

Yardýmcýlarýndan biri büyük ustayý þöyle anlatýyor. “Hata ederdik, kýz-
mazdý. Hatanýn bizden deðil, tutulan yöntemden olduðunu söyleyip dü-
zeltmemizi saðlardý. Menlo Park günleri bizim için hem okul hem de ha-
yat kürsüsü olmuþtur. Büyük ustadan çok þeyler öðrendik. Burada ailece
ormanda yürüyüþ yapýp, çocuklarýmýzla birlikte çaylarýmýzý da huzur i-
çinde yudumladýk.”

Bu, birarada çalýþmayý beceremeyip de neler kaybettiklerinin farkýnda
olmayanlara en güzel örnektir.

Edison’un 11 yýl mutlu evliliðinden iki kez, bir oðlan üç çocuðu oldu.
Ne yazikki anlaþýlamayan hastalýktan karýsý Mary Edison öldü.

“Hiç bir zaman bulacaðýndan umudu kesmiþ olarak sinirlilik içinde de-
ðil, daima bulacaðýna emin olarak umut içinde düþün. Baþarýnýn sýrrý bu-
rada gizlidir” diyor Edison. Edison için “Olmuyor” yok, “olabilir” var.
Buluþlarýný formüle etmezdi, çok açýk, basit düþünürdü. Örneðin, “Elek-
trik telde yürüyor da boþlukta neden sýçramasýn” diyerek telsizin yolunu
açtý. Edison, labaratuvarýnýn gizemli dünyasýnda aradýðý cini bulunca se-
vincinden deli gibi sevinir, “Buldum, buldum” diye haykýrýrdý. Sonra,
“Gelin, gelin, bakýn ne buldum” diye yardýmcýlarýný çaðýrýrdý. Bir kere-
sinde,” Hareket halindeki trenden niçin telgraf çekilmesin?” dediðinde
yardýmcýlarý böyle bir þey olamaz diye düþündüler. “Elle tutulur bir bað-
lantý olmadan böyle birþey nasýl olabilir?” dediklerinde, Ustabaþýný gök-
yüzüne kaldýrarak, “Keþke benim gördüklerimi siz de görebilseydiniz”
dedi. Belki de Edison, havada uçusup duran doðal elektriði hissedip, bir
cihazla emir ve kontrol altýna alýndýklarýnda çok iþe yarayacaðýný görmüþ-
tü. Gerçekten de bir müddet sonra evinin yanýndaki çalýþma arazisinde-
ki raylar üzerinde duran iki vagon hareket ettiðinde biribirleriyle haber-
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Edison, kaloriferlerde, gemilerde, deniz altlarýnda, fabrikalarda, endüstri-
de büyük patlama facialarýný önleyecek âlet olan Tasimetreyi (ýsý ölçer) bul-
du. Ama bunu çerez olarak gördü. Hiç bir ücret almadan piyasaya verdi.

Arkasýndan fonograf gibi müthiþ bir kayýt cihazý buldu ki deðeri mil-
yon dolarlarla bile ölçülmez. Bütün dünya küçük dilini yuttu, “Olamaz
böyle birþey” dediler. Arkasýndan telefonograf geldi. Yani telefonla karþý-
lýklý konuþmalarýnýz telefon cihazýna otomatik olarak kayýt oluyordu.

Megafon, diafon, arefon, Edison’un bulup da patentini satmayýp dün-
yanýn dört bir tarafýndaki fabrikalarýnda kendi ürettiði yüzlerce cihazýn-
dan bir kaçý.

Kaydedilen ilk müzik, ünlü besteci Harendel’in Ýsrail Mýsýr’da adlý ese-
rini 4 bin kiþilik muazzam bir koro ile 1888’de çaldýðý konserdir. Ünlü si-
yaset adamý William Gladstone, Edison’a gönderdiði fonograf mektu-
bunda kendi sesiyle þunlarý söylüyordu.”

“Bu sanat þöleninin kaydedilmesinden dolayý size sonsuz teþekkürlerimi
sunarým. Fonografta konseri dinlerken hayatýmýn en güzel akþamlarýndan
birini geçirdim. Harikulâde bir zevk duydum. Siz bize yeni buluþlarýn yo-
lunu gösteriyorsunuz. Yüksek þereflere ulaþmýþ kiþiliðinizi en derin duygu-
larýmla kutlar, en içten hayranlýklarýmý sunar, insanlýðýn iyiliði için saðlýklý
olmanýzý dilerim.”

Biz bugün karanlýk gecelerimizi bir düðmeye basýp aydýnlatýyoruz ama,
geçmiþ tarihlerde insanoðlu, akþam olup da korkunç karanlýk kabus gibi
üzerlerine çökmeye baþladýðýnda ona karþý koyacak bir güç aramýþlar hep.
Ýþte bu gücü Thomas Edison yýlmadan usanmadan 200’den fazla madde-
yi deneyerek yýllar süren çaba ve emeklerin sonucu olarak nihâyet 21 E-
kim 1879’da bulmuþtu.

Elektrikten ýþýk olarak yararlanmanýn yollarý önceleri de araþtýrýlmýþtý
fakat kimse bulamamýþtý. O, þimdi araþtýrmalarý sonucu bulacaðý ince bir
teli elektrik gücüyle nasýl aydýnlatacaðýný arýyordu. Baþkalarýnýn yaptýk-
larý denemelerin baþarýsýz olmasý onu hiç mi hiç etkilemiyordu, O kendi
yapacaðý iþe bakýyordu.

Edison yardýmcýsý Batchelar ile 2 yýl boyunca denemedik madde býrak-
madý. Her maddeden incecik teller yapýyor, bunlarý elektrik akýmýyla kor
haline gelinceye kadar kýzdýrýyor, ampulün içine kapatarak kaç saat da-
yanacaðýný gözlüyordu. Ama nâfile.
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lefonlarýyla ilgili baþýndan geçen bir olayý anlatýyordu: “Telefonu açtým,
Alo! diye seslendim. Konuþmak istediðim kiþi, “Buyurun beyefendi” de-
di. Dondum kaldým. Beni erkek sanmýþtý. Kabahat, biraz da da benim.
Sesimi duyurabilmem için kalýn, gür bir sesle konuþmuþtum. Meðerse bu
telefonda yüksek sesle konuþmaya gerek yokmuþ, sesi zaten gür veriyor-
muþ.”

Bir hatýrlatma: “Alo nereden çýktý, ne anlama geliyor?” diye merak
edenler olabilir. Graham Bell’in Lolita Aloha isminde bir niþanlýsý varmýþ.
Telefonu çaldýðý zaman, kesin niþanlýmdýr diye ahizeyi kaldýrýr kaldýrmaz
“Aloha!” diye seslenirmiþ. Alo buradan geliyor. Diðer bir söylenti de Edi-
son’un uzun ismi olan Thomas Alva Edison’daki, okunuþ olarak Aloð se-
si veren Alva’dan geldiðidir.

Edison, karbonlu mikrofonu bulmakla Graham Bell’e küçük bir fark
atmýþtý, iþte bu küçük farký satýþa çýkarmýþtý. Aklýndan geçen fiyat 25 bin
dolardý. Western Union Genel Müdürü Ortan, “Kaça satýyorsun?” dedi,
Edison “Siz söyleyin” diye cevap verdi. Genel Müdür, “100 bin dolar,” di-
ye fýsýldadý. “Kabul!” dedi Edison.

Usta mucit çalýþmalarýnda, birini bitirip bir buluþ buldu mu hemen
baþkasýna geçiyordu. Tezgahýnda baþlanýp da bitirilmemiþ daha çok iþ
vardý. Ve eðer para derseniz, her biri 100 binlerce dolardý.

Örneðin bunlardan birisi sýcaðý sýcaðýna bulduðu “Motoðraf ” makine-
siydi. Telgraf önceleri sesle haberleþme saðlýyordu. Edison bunu yazýya
döktü. Ýþte buna motograf dedi. Karbonlu mikrofon telefonunun satýþýn-
dan hemen sonra Westen Union ile yine pazarlýða oturdu. Genel Müdür,
“Ne istiyorsun?” dedi. “Siz ne veriyorsunuz?” diye sordu. Edison. Genel
Müdür “100 bin dolar” dedi. Satýþ oldu. Nedense pazarlýk hep 100 bin
dolarda gidiyor, Edison da itiraz etmeden, “tamam” diyordu. 

Edison icat ettiði mikrofonu geliþtime yoluna gitti. Hugos adýnda bir
elektrik mühendisi benzer bir mikrofon yapmýþtý, patent hakkýnýn ken-
dine ait olduðunu savunuyordu. Edison’un cevabý þu oldu, “Ayný þeyi siz
de bulmuþ olabilirsiniz. Aramýzda þimdi yarýþ baþlýyor. Bakalým hangimi-
zin mikrofonu daha mükemmel olacak.”

Yarýþý tabiki Edison kazanmýþtý. Onun mikrofonunda sineðin yürüyüþü
sanki bir tabur askerin ayak sesleri gibi duyuluyordu. En ufak bir hýþýrtý
gökgürültüsü gibi çýkýyordu.
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Öðrencilerimizin, belki bazý yetiþkinlerimizin de yanýldýðý bir baþka
bilgi eksikliðini de hatýrlatmak istiyorum: Edison elektriði bulmadý, e-
lektrik zaten vardý. Elektriði ingiliz Humphry Davy’nin bulduðu söyle-
nir. Yalnýz, Edison’un elektriði geliþtirdiðini söyleyebiliriz. Örneðin bu-
har gücüyle elektrik üreten 27 ton aðýrlýðýnda dev bir makine üretmiþtir.

Pamuðun incecik telleri þimdiye kadar en iyi sonucu vermiþti ama aca-
ba daha uzun yanabilecek baþka bitki teli bulunamaz mýydý? Bu düþün-
ceyle bitkiler üzerinde denemelerini sürdürüyordu. Sonunda Bambu aða-
cýnýn, lifleri kömürleþtikten sonra, elektrik akýmýna karþý daha kuvvetli di-
renç gösterdiðini görmüþtü. Gece gündüz uðraþarak yeni geliþtirdiði ince
tellerin yani flamanlarýn daha uzun süre ýþýk vermelerini saðladý. Þimdi bu
bambu telleri bir kaç ay deðil 12 ay kesintisiz ýþýk yayabiliyordu.

Edison’un en son geliþtirdiði ýþýk çubuðu selülozla bazý kimyasal mad-
delerin karýþtýrýlmasý sonucu elde edilen ince teldir. Þu an günümüzde de
bu kullanýlmaktadýr.

Elektrik artýk aydýnlatma aracý olarak kullanýlmaya baþlanýlýnca önemi
de arttý. Edison elektriði de geliþtirdi. Akümülatörler üretti. Buhardan ve
kömürden elektrik üretmek yerine, suda da barajlar vasýtasýyla elektrik
üretilmeye baþlandý.

Edison elektriðin sýrrýný anlayýnca elektrikli tramvayý da icat etti. Bu i-
cattan sonra bir hafta içinde 28 bin kiþi elektrikli trenle yolculuk etti. E-
lektrikli trenler ABD’nin her tarafýna zamanla yayýldý. Bulduðu deðiþik
kireç taþlarýndan “betonarme”yi ilk keþfeden Edison’dur. “Ýleride bütün
büyük binalar betonarmeyle yapýlacak” diyen de Edisondu.

Bu arada eþi ölen Edison, iyi yetiþmiþ alcakgönüllü, aðýrbaþlý bir haným o-
lan Mina Miller ile evlendi. Bu evlilikten ikisi erkek, biri kýz 3 çocuðu oldu.

Edison icatlarýna devam ederek kinetoskop adýný verdiði sinemayý da
buldu. Sinemayý Fransa’daki Lumiere Kardeþler’in bulduðu söylenir ama
bu büyük bir yanýlgýdýr. Onlar Edisonun sesli ve hareketli sinemasýný sa-
dece duvara deðil de beyaz perdeye yansýttýlar. Yani dönen kara duvar ye-
rine beyaz bir perde kullandýlar.

Edison’un Ýcatlarýnýn Bazýlarý: Lamba(Iþýk çubuðu), ýþýk, fonografi,
megafon, arefon, diafon, telefon, tramvay, karbonlu baský, fotokopi,
manyeto, akümülatör, floroskop, radyoskopi, regülatör, iþitme cihazlarý,
elektrikli çalgýlar, uçak motorlarý, sinema, betonarme, sinematogrof,

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar ...163

Uzun çalýþmalardan, sonra bir pamuk telini kömürleþtirmeyi baþardý,
Ne yazýk ki flaman yani ince tel, elektrik akýmý verilince dayanamadý,
koptu. Yine ince pamuk teli hazýrladý, o da koptu. Yine... yine.... derken
onlarca denemeden sonra iki saat boyunca aralýksýz yanan ince pamuk te-
lini buldu. Dünya ayaða kalktý. Edison adýna borsaya yatýrýlan 100 dolar
100 bin dolara fýrladý. Edison kömürleþtirilmiþ ince pamuk ipliðin ve am-
pulun birer örneklerini atölyesine gönderiyor orada binlercesi piyasaya
sürülüyordu.

Herþeye raðmen Edison’u rahatsýz eden bir þey vardý. O, iki saat deðil,
iki gün deðil. 365 gün sönmeden yanan lambanýn peþindeydi. Çünkü
hýzla ilerleyen icatlarýnýn neticesinde gelecek zamaný kestirebiliyordu. U-
fukta gece gündüz çalýþan dev fabrikalar, dev hastaneler, trenler görüyor-
du. Bunlara iki gün deðil aylarca yanan lambanýn gerekeceðini herkesten
çok önce kestirebiliyordu.

Yine labaratuvara kapandý, Hedef 365 gündü. Bir þeyi aydýnlatmakta
fayda görüyorum. Bazýlarýnýn dediði gibi Edison ampulu bulmadý, ampul
zaten o zamanda basit bir cam kupaydý. O, kýzgýn ateþin hangi cins tel ü-
zerinde ampulün içine kapatýldýðýnda uzun süre kabileceðini buldu. Am-
pulü deðil ama ýþýk çubuðunu buldu demek daha doðru olacaktýr.

Siz ýþýðý, elektriðin en son noktada aydýnlýða dönüþtüðü düzeneði yani
lambayý bulduðunuzda onu cam kupa gibi bir þeyin içine muhafaza et-
mek istemez misiniz? Tabiki böyle yaparsýnýz, çünkü o ateþ koru, ýþýk gö-
rünmeyen, zararlý akým da yayar. Ýþte bunu önlemek için Edison cam ku-
pa yani ampul de düþünmüþ. Sýrf bu düzenekten bile yüzbinlerce dolar
kazandý.

Edison, elektriði mi buldu, ýþýk çubuðunu mu? Henüz bu iki þeyin farký-
ný bilmeyen çocuklarýmýz nasýl geleceðin mucidi olabilirler? Size sorarým.
Sap ayrý saman ayrý, bu durum sap ile samaný ayný tutmak gibi bir þey.

Elektrik akýmý verilen flama, yani ince tel kýzarýyor, sarý renge dönüþü-
yor, sonra ampul içine kapatýlýyor, fakat iki üç saat sonra sönüyordu. Ýþ-
te Edison’un kafa yorduðu þey tam burada baþlýyordu. Aksilik neredey-
di? Elektrik akýmýnýn verildiði ince telin kendisinden miydi yoksa baþka
bir þeyden mi? Býrakýnýz sert maddelerden yapýlma ince telleri, bitki tel-
lerini bile denedi. Ama sonunda çözüme giden yol parmuk ipliðinde gö-
rüldü. Ancak bu da iki gün dayanýyordu.
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Acýlar, yoksulluklar, açlýklar, çileler içinde yaþarken büyük bir sabýr ör-
neði göstererek, bir defa olsun isyan sözcüðü aðzýndan çýkmayan ve dur-
madan çalýþýp insanlýða baþtan baþa faydasý dokunmuþ bu güzel insana
Allah merhamet etsin, biz müslüman topluluklara da ibret ve örnek teþ-
kil etsin.

1) Bir Dâhinin Hayatý. William Meadow. Nebioðlu.
2) Radyo kültür Yayýnlarý 1958. (Süreli Yayýnlar).
3) Thomas Alva Edison. 12 Dev Adam. Egon Larsen. Doðan Kardeþ.
4) Bütün Dünya. Yýllýk. 1975. Nebioðlu.
5) 12. Dev Adam. Egon Larsen. Doðan Kardeþ.
6) Yabancý Meþhur Adamlar. Güzel Kitaplar. 1951.
7) Radyo Kültür Yayýnlarý. Edison. 1959. (Süreli Yayýnlar).
8) Bir Dahinin Hayatý. Charles Meadow. Nebioðlu.
9) The Life of Famous Men (Stuart Sewell).
10) Bilginler Mucitler. 12. Dev Adam. Egon Larsen. Çev: Behçet Necatigil.
11) Meþhurlarýn Bilinmeyen Yönleri. Adli Moran. Yenigün.
12) Edison Gramafonu ve Fonografi Nasýl Ýcat Etti? Mehmet Aydýn. Anten.
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taksimetre, transismatör, telsiz, motograf, gramafon, radyo (Marconi de-
ðil), oy sayma makinesi, otomatik telgraf, bilgisayar...

Silah fabrikatörleri Edison’a yanaþtýlar. Fakat o yaradýlýþtan barýþsever
bir insandý. Yapacaðý bir buluþun, insanlarý öldürmeye yol açacaðýný söy-
leyerek onlardan uzak durdu.

Çocukluðundan beri aðaçlarý, çiçekleri, kuþlarý çok severdi. O yýllarda
kuþ tutmak için kapan kuran arkadaþlarýnýn bu acýmasýz davranýþlarýn-
dan dolayý onlarý uyarmýþtý.

Edison kendi kendini yetiþtirmiþ olduðundan, okulda yetiþenlerden çok
hayatta yetiþenlere deðer verirdi. Bir gazeteciye þunlarý söylemiþtir: “Ça-
lýþmayý, uðraþmayý seven adamlara ihtiyacamýz var. 

Teknik okullarýn dýþýnda üniversite diplomalý gençlere metelik ver-
mem. Ne yapacaðým? Bilgilerini mi satýn alacaðým? Okulda öðrendikle-
rinin dýþýnda kendi çalýþmalarýyla bir þey üretebiliyorsa iþime yarar.”

Sebze ve gazete satýcýlýðýndan gelip, okuduðu kitaplarý deðerlendire-
rek, bilgiyi uygulayan, yaþamý gözlemleyen bu adam þu an yaþadýðýmýz
teknolojinin tek mimarý sayýlýyor. Japonlar, “Biz çocuklarýmýza Edison
ruhu aþýlýyoruz” diyorlarsa, durup düþünmek gerekiyor.

Birinin “Olmuyor” diye býrakacaðý durumda O, “Belki baþka bir türlü
olabilir” derdi. Sevgili okuyucularým, ben ne diyorum ki , Allah’tanki
böyle bir azim, böyle bir çalýþkanlýk, böyle iyi bir insanda bulunuyordu.
Ya þeytani, zalim, bir insanda olsaydý tüm bu özellikler?

Edison ilk patentini 22 yaþýnda almýþtý. Daha sonraki yýllarda aldýðý pa-
tent sayýsý 2000’i bulmuþtur. Yani, bu 2000 tane buluþ demektir ki, deh-
þet bir þey.

“Yaþlýlýðýmda en büyük manevi zenginliðim, insanlýða yaptýðým hiz-
metlerdir.” diyordu. Eski günlerdeki acýlar, sýkýntýlar þimdi birer tatlý aný
olarak gözlerimin önünden geçiyordu. 

Bunlarý etrafýna toplanan çocuklara anlatýrken gözlerinin yaþardýðý o-
luyormuþ bu yaþlý adamýn.

Bir sabah patika yollarýnýn bulunduðu, yemyeþil bitkilerle kaplý kuþ cý-
výltýlarý ve yaprak hýþýrtýlarýnýn etrafa sükûnet kattýðý mütevazi evinde
Thomas Edison 18 Ekim 1931’de 84 yaþýnda sakin bir þekilde hayata
gözlerini yumdu.
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Merakla, “Buyrun Atilla Bey” dedim. Hal hatýr derken, “Nejat Bey’i kaybet-
tik Faruk Bey” dediðinde, “Neee!” diye irkildim. Ýnsan inanamýyor deðil mi?
Ama inanýlmayacak ne var ki... Her ölüm yeniden diriliþtir bence. Evet, ö-
lüm zor ama, bir de ebediyyen bu yeryüzünde yaþayacaðýnýzý düþünsenize...
Çekilmez be! Vallahi çekilmez. Efendim, ben bu yüzden acýlarýmda, kederle-
rimde hemen ölümü düþünürüm, “üzüldüðün þeye bak, gölge be bu yaþam,
neye üzülüyorsunki, herþeyi geride býrakacaksýn, seninle gidecek olan iyilik-
lerin, merhametin, yaratýcýya gücün yettiðince itaatin.” derim, kuþ gibi hafif-
lerim. Belki benim kadar mezarlýklara giden yoktur. Bir oranýn ebedi sakin-
leri bir de ben. Mezarlýklara gidince görüyorsunuz, Sabahattin Eyüpoðlu’nu,
Ýbrahim Çallý’yý, Süleyman Nazif’i, Mehmet Akif Ersoy’u, Kanuni Sultan Sü-
leymani, Yavuz Sultan Selim’i, Fatih Sultan Mehmet’i. Neçe insanlar gelmiþ,
geçmiþ, þimdi bir müddet de sýra bizde. Biz de yarýn çekileceðiz topraðýn al-
týna.

Ben þu 4 yeri gezmeyene adam demem: Mezarlýklar, Yetimhâne, Yaþlýlar
Evi, Týmarhane.

Nejat Muallimoðlu’nu, Çarþamba günü Çapa Odabaþý Camii’nde kýlaca-
ðýmýz Cenaze namazýyla Mevlâna kapý mezarlýðýna defnedecektir. Nejat
Muallimoðlu Türk Ocaðý’ndan hitabet hocamdý. Ondan hitabet dersleri al-
mýþtým. Halim selim, yumuþak huylu, güngörmüþ bir Ýstanbul beyefendi-
siydi. 70 küsür yaþlarýndaydý. Allah rahmet ve merhamet etsin, iyi bir adam-
dý.

Dostoyevski doðdu derken Nejat Muallimoðlu’nu kaybettik piyasada çok
beðerli kitaplarý olan Nejat Hoca, bir dönem TRT’de program yapmýþtý. Ü-
niversiteler konuþmacý olarak çaðýrýr, ona ders verdirirdi. Baþýmýz Saðolsun.
Dostoyevski’nin babasý eþini döven, çocuklarýna karagün yaþatan, merha-
metsiz, zalim ve ayyaþ bir adamdý. “Karamazof Kardeþler”de canlandýrdýðý
korkunç baba tiplemesi Dostoyevski’nin kendi öz babasýydý. Onun yaþadýðý
dönemler Çar Nikola’nýn istibdat yani, baskýcý dönemleriydi. Söven söve-
neydi, kimin gücü kime yetiyorsa... Ýnsanlar arasýndaki dayanýþma gitmiþ,
acýmasýzlýk, kuþku, eziyet her yeri sarmýþtý. O da Tolstoy ve diðerleri gibi ül-
kesinin insanýnýn ahlâken çöküþünü seyretmedi ve ses çýkardý. 25 yaþýnda
“Ýnsancýklar” adlý kitabýný çýkardý. Dönemin ünlü þairi Nerasov, “Yeni bir
Gogol doðdu” demiþti. Kitabýný ünlü eleþtirmen Biyelinski de övdü. Çeþitli
dergilerde yazýlarý çýktý.

Dostoyevski, Fransýz düþünür Saint Simon’dan etkilenmiþ bir yazardý. 1789
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“Küçük bir otel odasýnda ne yemek ne su ne de sýcak bir çay içebildim.
Aç yattým aç kalktým, meteliksizdim. Bir parça ekmek buldum mu Al-

lah’a þükrediyordum. “Suç ve Ceza”yý bu þartlar altýnda yazmaya baþladým.
Aile geçimsizliðinin en iðrencini ben yaþadým, huzurlu bir gün görmedim.
“Karamazof Kardeþler”i böyle yaþantýmdan düþündüm, yazdým. Toplumun
vicdansýzlýðýný ve merhametsizliðini yaþadým, peygamberleri örnek almamýz
gerektiðini söyledim ve “Budala”yý yazdým. 

13 yaþýnda ilâhi dinleri okudu. 15 yaþýnda Walter Scott, Binbir Gece Ma-
sallarý ve Ýslâm filozoflarýný okumaya daldý. 17 yaþýnda puþkin, Gogol, Dic-
kens, Victor Hugo, Schiller ve Goethe elinden düþmedi.

“Ýyilik, sabýr ve adalet timsali olan Peygamberleri örnek almamýz gerekir,
diyen Dostoyevski 1821’de Moskova’da doðdu.

Ben tam þu an Dostoyevski’yi yazarken çalan telefonumun sesiyle irkildim.
Arayan Ýstanbul Milli Eðitim Müdürlerinden Atilla Bey’di. Acý bir haberi bil-
dirmek için aramýþtý. Günlerden Salý, saat 15.30,  2003 yýlýnýn Temmuz 29’u.

“Zalim Rus Çarýný Aðlatan Adam”

DOSTOYEVSKÝ Nasýl Baþardý?

Ayyaþ, merhametsiz, zalim bir baba... Ona
katlanmak zorunda kalan zavallý, çaresiz ana...
Aile geçimsizliðinin müthiþ ýzdýrabýný yaþayan
bir çocuk. Milletinin baðýmsýzlýk ve refahýný dü-
þündüðü için aylarca hapislerde yattý. Çocuklu-
ðunda yaþadýðý çileleri gençliðinde de yaþadý.
Kurþuna dizilmek üzere götürülürken son anda
affedildiði haberi geldi. Kürek mahkumu olarak
4 yýl boyunca insanlýk onuru zedelendi. Sadece
kurþuna dizilmekten kurtulmuþtu ama 10 yýl ha-
pis cezasý aldý. Tartaklandý, aþaðýlandý. Adi suç-
lu gibi kafasý usturayla kazýndý, kollarý damga-
landý, taþ kýrdý, eksi 40 derece soðukta tuðla ta-
þýdý. Suç ve Ceza üzerine düþünmeye baþladý.
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“Ölü Bir Evden Hatýralar” kitabýnda yazdý.

Sýkýntýlarýný üzerinden atmak için 41 yaþýnda Avrupa ülkelerine seyahate
çýktý. Ýstanbul’u, Berlin’i Paris’i, Londra’yý, Cenevre’yi, Fransa’yý, Viyana’yý
bir bir gezdi. Bu arada eþi bir rahatsýzlýktan dolayý ölünce Pauline adlý uysal
bir kýzla evlendi.

“Yeraltý Notlarý” kitabýnda kumarýn, alkolün, bozuk toplum düzeninin ne
kadar bozuk bir nesil ortaya çýkaracaðýný yansýttý.

“Suç ve Ceza” isimli eserine baþladýðýnda yayýnevleri dörtgözle bitirmesi-
ni beklediler. Hatta kendisine Yardýmcý bulmasýný söylediler. Anna adýnda
güzel olmayan ama ahlâký iyi, aðýrbaþlý bir kýz Dostoyevski’nin yardýmcýsý
oldu. Aralarýndaki iþ iliþkisi zaman’a dostluða dönüþtü, derken ikinci evlili-
ðini yaptý. Kitabýný bitirdikten sonra ikinci karýsý Anna ile beraber Alman-
ya, Ýtalya ve Ýsviçre’ye gittiler. Bu arada sar’a nöbetleri’de devam ediyordu.
Hastalýðýndan dolayý arada bir bayýlan Dostoyevski meþhur kitabý “Buda-
la”yý bu þartlarda yazdý. Tabii saðlýklý olup da orada burada gayrimeþru iþler
yapan, iþi gücü onu bunu kandýrmak olanlara da küpeli bir derstir Dosto-
yevski’nin hayatý.

“Ebedi Koca”, “Bir Yazarýn Hatýra Defteri”, “Cinler”, “Delikanlý”, “Ku-
marbaz”, “Ezilenler”, “Karý Budalasý”, “Uysal Kýz”, “Beyaz Geceler”, “Ab-
dal”, “Namuslu Hýrsýz”, “Ev sahibesi”, “Yufka Yürekli” ve daha birçok ese-
ri, türlü eziyetler çekmiþ bu insan kaleme aldý. Týpký Cemil Meriç gibi, bin
bir türlü çileden sonra, tam iyi bir aile düzenine gelmiþti ki gözlerini yitirdi
Cemil Meriç de. Ama sonra gören bir insanýn bile yazamayacaðý kaliteli ki-
taplar yazdý.

Dostoyevski 60 yaþýna geldiðinde Moskova’daki Puþkin Anýtý’nýn önün-
deki koca meydanda binlerce kiþiye öyle bir konuþma yaptý ki, insanlýðýn
düzelmesi gerektiðiyle ilgili, ahlâk ve erdemle ilgili, sevgi ve eðitimle ilgili,
anne baba ve çocuklarla ilgili, kutsal deðerlerle ilgili, Allahýn insanlýðý imti-
hân ettiðiyle ilgili....Binlerce kiþi “Saðol!”, “Varol!” diye Meydaný çýnlattý. O
zamanýn ünlü yazarý Turgenyev, Dostoyevskiyle küs olmasýna raðmen, “Sen
bir dâhisin, dâhi!” diyerek kucaðýna sarýldý.

Dostoyevski, 1881’in ilk ayýnda mide kanamasý geçirdi. Maalesef kurtarý-
lamadý. Ölürken son sözleri ilahi kitaplardan okuduðu “Alýkoyma beni” ol-
muþtur. Dostoyevski ve Tolstoy yaþamlarýnýn sonlarýna doðru Ýslâmý araþtýr-
mýþlar ve bu doðrultuda yaþamasýya çalýþmýþlardýr. Onlarý islhama çeken en
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Fransýz ihtilâli diðer uluslara çok büyük etkiler yaptý ama güzel, insancýl bir
ihtilâl miydi yoksa kralcý türü baskýlar güden cumhuriyet karþýtý bir olay mýy-
dý. Bu ihtilâl her ne kadar Dostoyevski’yi de etkilemiþ olsa da, zannederim o
da Saint Simon’un þu sözlerini okumuþtur: “Fransýz ihtilâli, kiþinin meþru da-
ireler içerisinde istediðini yapabildiði özgür ortam deðil, istenilen her þeyin ki-
þi üzerinde uygulandýðý karanlýk ortamý getirmiþtir.”

Saint Simon Fransýz ihtilâli’nin çakýl taþlarýndan güçlü bir ihtilâl öncüsü-
dür. Ama kral zamanýný mumla aradý. Öyle ki O, Voltair, Jan Jack Roussue
neredeyse idam edilecekti.

Dostoyevski 23 Nisan 1845’te Rusya’da tutuklandý. 8 ay hapiste yattýktan
sonra hakkýndaki idam kararýnýn uygulanmasý için zincirleri çözülüp bir ada-
ya götürüldü. Fakat arkasýndan affedildiði haberi geldi. Ölüm cezasý 4 yýl kü-
rek, 6 yýl da âdi hapis cezasý olarak Sibirya’daki Omsk kalesine sürüldü. Ayak-
larýna pranga geçirildi, kafasý usturayla kazýndý, kollarýna sýðýr damgasý vurul-
du. 36 yýl süren yazarlýk hayatýnýn 10 yýlý hapislerde “Ölü Ev” dediði sürgün-
lerde geçti. 4 yýllýk kürek mahkûmluðunda insanî haysiyetini yitirdi. Gururu
ve onuru ayaklar altýna alýndý. Tek söylediði ahlâklý, adâletli ve insani bir top-
lumdu. Âdi suçlular gibi iki kolu damgalandý, kafasý sýfýra vuruldu, kamçýlý
nöbetçilerin gözetiminde sýcak sýcak tuðlalarý, çýplak elleriyle taþýdý, taþ kýrdý,
iki ayaðýna da pýranga yedi. Geleceðin koskoca yazarý her türlü alçaltýcý ezi-
yetleri çekti. Ýþte, suç ve cezanýn ne olduðunu bu sýralar düþünmeye baþladý.
Kürek zinciri, zavallý adamý bir hayli de yýpratmýþtý; ruhu yýpranmýþ, gönlü
yýpranmýþ, bedeni yýpranmýþtý.

25 yaþýnda girdiði aðýr hapis cezasýnýn çilesini çekip bitirdiðinde 36 yaþýn-
daydý. Mariya adýnda bir hanýmla evlendi. Petersburg’a yerleþtiler. “Ölü Bir
Evden Hatýralar” adlý, eserini yayýmladý. Bu kitap öyle içli yazýlmýþtý ki,
Rusya’da büyük heyecan yarattý, Çar Aleksandr bile Sibirya sürgününün
dehþetini canlandýran bu kitabý gözyaþlarý dökerek okudu. Dostoyevski’ye
hayranlýk duymaya baþladý. Rus çarýný bile aðlatan Sibirya sürgünlerinin
dehþetengiz gerçek hikâyelerinin içinde zavallý Kýrým Türkleri de vardý. Rus-
larýn zulmünden çekmedikleri eziyet kalmadý, gelen vurdu, giden vurdu.
Çar gitti, yýllar sonra vicdansýz, stalin baþladý zulmlere. Mustafa Cemil Ký-
rýmlýoðlu bu zulümleri en iyi bilen kiþidir. Benim yanýmda gözü yaþlý anlat-
mýþtý bu Rus zulmünü.

Dostoyevski zayýf ve güçsüz düþmüþtü, sar’a nöbetleri geçiren bir insandý.
Sibirya’da yaþadýðý, gördüðü, tanýk olduðu baþka milletlerin zulümlerini de
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Ýçerisinde bulunduðumuz þu kayýtsýzlýk çaðýnda Dostoyevsvki, son derece
büyük bir ýzdýrabýn ve sevincin günümüz dünyasýnda hâlâ var olabileceðini
gösteren bir örnektir. Dostoyevski bu güçlü irâdeyi hissetmiþtir, hiçbir za-
man kaderine baþkaldýrmamýþ, yumruk sallamamýþtýr.”

Allah’a iki çeþit yaklaþým vardýr. olmadýðýna inanýlan tanrýya itaatsizlik,
olduðuna inanýlan tanrýya isyân. Hangisi affedilmeðe daha müsaittir? Dos-
toyevski ne inkâr etmiþ ne de inandýðýnda isyân etmiþtir. Karþýlaþtýðý zalim-
likler, onun bu iki tuhaflýklar arasýnda zig zaglar çizmesine sebep olmuþsa
da, o, bu zalimliklerden ortaya þaheser bir sanat koymuþtur.

Yoksul halklarýn ücretsiz tedavi olduðu bir hastanede dünyaya gelmiþ o-
lan Dosoyevski’nin nerede duracaðý daha doðarken sanki kendini belli et-
miþti. Üzerinden hiçbir zaman yoksulluk, ezilmiþlik, mahcubiyet psikoloji-
sini atamamýþtýr. Sefâlet içerisinde geçen ömrü, sadece maddi sefalete þahit
olmamýþtýr, O tüm alýþlagelmiþ dünyanýn tapýlan anlayýþlarýnýn sefaletini de
yaþamýþtýr. Denilebilir ki yaþadýðý ve onun da beðendiði en güzel sefâlet
buydu. Evinin  duvarýna asmýþtý. Bu evde makam, þan, þöhret, para geçerli
deðildir. Tam bir uhrevi hücre, tam bir çöl ruhu, tünelin sonunda ümit edi-
len berrak aydýnlýk, onun geride býrakacaðý rüya, dünyaya kýyaslandýðýnda
ortaya korkunç bir fark çýkacaktýr.

Zweig, onun çocukluðunu yorumlarken Cemil Meriç’in tünelin sonunda-
ki aydýnlýk fikri, inancý beni mutlu etti, bana ümit verdi. Öyle olmasa kede-
ri kuþak yapýp belime baðlayasým gelirdi, oysa ne iyi, tünelin sonunda ay-
dýnlýk var: Ne Âraf ne de Âraf’ýn öbür yakasý... Ýmam Gazâlî’nin “Cennet-
teki insanlar hep saf insanlardýr” dediði saflar ülkesi... Daðýn öte yakasýnda-
ki güleryüzlü ülke. “Hayatýnýn ilk yýllarýný Moskova hastanesinde, kardeþiy-
le birlikte oturduðu daracýk bir yerde geçirmiþtir. “Çocukluðunu” demeye
dili varmýyor insanýn, çünkü çocukluk diye birþey yoktur onun hayatýnda.
Dostoyevski hiç bir zaman çolukluðundan söz etmemiþtir; susmasý, hep u-
tançtan veya baþkasýnda acýma duygusu uyandýrmaktan ürken bir gururdan
ileri gelmektedir. Bazý þairler çocukluk hayatlarý ile ilgili neþeli anlardan, gü-
zel hatýrralardan, tatlý hüzünlerden söz ederler. Dostoyevski’nin hayat hikâ-
yesinde ise bu noktada büyük bir boþluk vardýr. Bununla birlikte, yaratmýþ
olduðu çocuk tiplerine dikkatle bakacak olursak, çocukluðu hakkýnda bir fi-
kir edinebiliriz. Kalbi aþkla dolup taþan, ama bu sýrrýný açýða vurmaktan his-
terik bir korku duyan küçük Netoçka Nezvanova’ya benziyordu belki de;
veya ailesinin sefâletinden ve içler acýsý yoksulluðundan o kadar utandýðý
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büyük etken islâm bilginleri ve bilgeleri olmuþtur. Tolstoy ulaþabildiði in-
sanlara yaþamýn ilâhi bilgilerini taþýmaya çalýþmýþtýr. Dostoyevski, Paris’te aç
susuz, yersiz yurtsuz kaldýðý dönemlerde Moskovadaki bir yakýnýna yazdýðý
mektupta þunlarý söylemiþtir. “Bana bir miktar para ve bir kur’an göndere-
bilir misin, senden rica ediyorum.” (Bayram Yýlmaz. Goethe ve Ýslâmi-
yet.Dostoyevski bahsi)

Stefan Zweig, Dostoyevski’nin dýþa yansýyan görüntüsünü þöyle târif et-
miþtir: “Dostoyevski’nin yüzü bir köylününkini andýrmaktadýr. Çökmüþ ve
âdeta kirli sarý bir renk almýþ solgun yanaklarý, uzun yýllarýn verdiði acýlarla
kýrýþmýþ, buruþmuþtur. Derisi kuru bir toprak gibi çatlak çatlaktýr ve renk-
sizdir; yirmi yýl boyunca çektiði hastalýk, yüzünde bir damla kan býrakma-
mýþtýr. Ýki yanda sivri bir kaya gibi çýkýntýlý, Silâvlara has elmacýk kemikle-
ri, sýmsýký kapanmýþ bir aðzý daha belirgin hale gelmektedir. Toprak, kaya
ve orman... Ýlkel ve içler acýsý bir manzara... Ýþte Dostoyevski’nin yüzü! Bir
köylünün, hatta bir fukarýnýn, bir dilencinin yüzünü andýran bu yüzde her-
þey karanlýktýr ve güzellikten eser yoktur, herþey topraðý hatýrlatýr bize; ya-
van, donuk ve renksiz topraðý.... Týpký taþlýk bir zemin üzerindeki Rus boz-
kýrlarýný andýran bir manzara gibi Dostoyevski’nin asýl büyüklüðü ruhunun
derinliklerindedi.”

Stefan Zweig, Dostyevski’nin çektiði acýlarý Hz Eyüb’ün acýlarýna benzet-
miþtir: “Dostoyevskininki, kahramanlara yaraþan bir kaderdir. O, kendini E-
yüp gibi her ýzdýrap çekiþinde tanrýnýn önünde küçültür, alçaltýr. Tembellik o-
nun harcý deðildir, kendisini sevdiði için cezalandýrdýðýna inandýðý Tanrýnýn e-
lini her zaman üzerinde hisseder. Mutluluk içerisinde bir an olsun gevþeme-
sine, dinlenmesine imkân yoktur, çünkü yolu sonsuza doðru uzanmaktadýr.
Kaderine yön veren esrarlý kuvvetin bir zaman için yatýþmýþ gibi görünmesi
ve ona hayatýn normal yollarýnda yürüme imkânýný vermesi, korkunç yum-
ruðunu yeniden indirmek ve onu acý veren dikenlerin, çalýlýklarýn içerisine ye-
niden itmek içindir. Yükseklere çýkartmasý, tekrar daha derin bir uçuruma
yuvarlamak, ona coþkunluðun ve umutsuzluðun sonsuzluðunu tattýrmak i-
çindir. Baþkalarý rahat ve gevþek bir þekilde kendilerini þehvetin hazlarýna bý-
rakýrken, kaderi onu umudun zirvelerine týrmanmak zorunda býrakmýþtýr;
baþkalarý sadece acý çekerken, kaderi, onu en derin ýzdýraplarýn uçurumuna
itmiþtir. Týpký Eyüp gibi tam bir güvenliðe ulaþtýðýný sandýðý anda yýkýlmýþ,
çökmüþtür; karýsýný ve çocuðunu kaybetmiþ, hastalýklara yakalanmýþ, ezilmiþ,
hor görülmüþtür.
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zincirlerimi gevþetmesini istedim. Fakat o bana acý vermeye devam etti. Ne-
reden bilibilirdim ki hemen sonrasýnda bana sonsuz baþarýlar bahþedebilece-
ðini.” diyen Dostoyevski, baþýna gelen sýkýntýlarýný kurtuluþa giden yol ola-
rak görmüþtür. Aðzý köpükler içerisinde kývrandýðý sara nöbetlerinden son-
ra, onu bu þekilde sýnayan Tanrýya hamdetmektedir.”Dostoyevski’yi en iyi
algýlamýþ olanlardan birisi Üç Büyük Usta’daki Stephen Zweig’dir:

“Ýnsan bu acý hayatý düþünmeðe bile cesaret edemez. Dresken, acaba bu-
rada mý oturuyordu, Saksonyalý þu küçük esnaflarýn ve iþçilerin arasýnda, tek
baþýna, kendisi için yabancý olan bütün bu daðdaðanýn içinde mi yaþýyordu
diye kendi kendime sorduðum zaman içim ürperiyordu. Bütün bu yýllar bo-
yunca hiç bir tanýdýðý olmamýþtý. Oysa az ötede Naumburg’da, onu anlaya-
bilecek biricik insan olan Nietzche yaþamaktaydý.”

Richard Wagner, Hebbel, Flavbert, Keller, bütün bu çaðdaþlarý ondan ha-
bersizdi, o da onlarý tanýmýyordu. Asýk bir yüzle, hýrtý pýrtý elbiseler içerisin-
de, vahþi bir hayvan gibi ürkek ve yabani; çalýþmakta olduðu inini terk edip
sokaða iniyor ve hep ayný yoldan gidiyordu. Dresden’de, Cenevre’de bu hep
böyleydi, Pariste de böyle. Rus gazetelerini okumak için kahveye gidiyordu.
Sýrf ýsýnabilmek için bazen bir müzeye girip otururdu. Yabancý bir ülkede,
Almanya’da sefaletle boðuþuyordu. Aç ve periþan bir halde Rusya’daki kar-
deþinden gelecek üç kuruþ paranýn yolunu titrek gözlerle beklerdi. Bankaya
her gidiþinde de kahrolurdu. Günlerce paranýn gelip gelmediðini sormak i-
çin gittiði bankadaki memurlarýn alaysý bakýþlarý altýnda ezilirdi. Memurlar
bu zavallý çýlgýnla ve onun bitip tükenmeyen bekleyiþiyle alay ediyorlardý.

On ruble için beþ kere Ýsa’nýn adýný anan, ona buna yaltaklanmak zorun-
da kalan, bu ezilmiþ, hor görülmüþ insan yazdýðý mektuplarý okurken insa-
nýn yüreði daralýr, bir kaç kuruþ aþaðýlýk para için aðlayýp sýzladýðý o korkunç
mektuplar... Ne müthiþ bir ayrýþým: iki insan bir tünel....Ýkisi de maden, a-
ma biri topraktan kömür olarak çýkarken, diðeri elmas olarak fýþkýrýyor: Os-
car Wilde ve Dostoyevski.

Çektiði ýzdýraplar ve bir hapishane köþesinde karanlýk gecelerin aydýnlýða
dönüþmesini bekleyen ümitsiz bir can... Bitirmiþtir onu, onlardan olmayý,
onlara benzetilmeyi kabul edememiþ, beyefendi denilen soyut ve karmaþýk
yoksullara benzetilmekten. Bu dünyalýk duygu Wilde’ye mutluluk deðil a-
cý vermiþtir. Merkez olamamýþ, merkezde durmayý becenememiþ, hep takýn-
tý yapmýþ acýlarýný... Acýlarýnda hep beyefendiliði de taþýma kaygýsý güt-
müþ.... Ne büyük bir çeliþki. Merkez Efendi, Ýstanbul’da “Býrak herþeyi,
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halde, kendi ailesinin fertlerini baþkalarýna karþý savunmaya her zaman ha-
zýr olan ilyuþka’ya, þu sarhoþ yüzbaþýnýn oðlu ilyuþka’ya benziyordu.

Dostoyevski’nin, ilk yazdýðý “Yoksullar” adlý romanýnda gözyaþlarýnýn
damlalarý vardýr. Bu romaný yazarken onun büyük dayanaðý kendi yoksul-
luðu ve yalnýzlýðýydý. Bu romaný Þair Nekrasov’a ulaþtýrdýktan sonra, küçük
odasýnda bir baþýna anýlarýna daldý. Gecenin bir vaktinde kapýsý çalýndýðýn-
da þaþýrmýþtý. Ýçeri hýzla dalan Nekrasov, Dostoyevski’nin kollarýna sarýldý.
“Sen bir bilgesin, seni kucaklayýp, öpmek istiyorum” demiþti. Birlikte aðla-
dýlar, dertleþtiler. 

Romaný katý ve hiç bir þeyi beðenmeyen eleþtirmen Belinski’ye götürdükle-
rinde, Belinski, “Mekrasov! Sana kalsa sokaktaki herkes meþhur olacak” diye-
rek alay etmiþti. Ama bir gün sonra Dostoyevski, Belinski’nin yanýna gittiðin-
de çok farklý Belinski görmüþtü; çünkü, Dostoyevski’ye baþýný kaldýrýp: “Nasýl
bir eser ortaya koyduðunuzun farkýnda mýsýnýz?” demiþti.

“Ben edebiyatýn kürek mahkûmuyum” demiþ olan Dostoyevski, hep oku-
du, hep yazdý. ‘Beyaz Geceler’den sonra geçimi için yazmaya baþladý. Daha
kitap bitmeden, ona kitabýnýn parasýný veriyorlardý. Böylece o hep kendini ça-
lýþmak zorunda hissetmiþtir.

“Ölüler Evi” diye nitelediði ve yýllardýr acýsýný çektiði prangalý mahkum-
luðundan sonra, “Yaralý ayaklarýndan zincirleri çýkardýklarý zaman, bu ka-
zýklarý, rengi karamýþ ve kurt yenikleriyle dolu bu parmaklýklarý ardýnda bý-
rakarak...” Hasta ve güzel olmayan bir kadýnla sýrf kadýna merhametinden
dolayý evlenmiþtir. Buna inat “Ezilenler ve Hor görülenler”adlý çok okunan
kitabý yazmýþtýr. Bazý yazarlar onun bu evliliðini kahramanca bir fedâkarlýk
olarak görmüþlerdir.

“Kahrolasý mahcubiyetim, kahrolasý boynu büküklüðüm, kahrolasý yanlýþ
anlaþýlýr evhamlarým, kahrolasý saflýðým, alýngan hassasiyetim... Verirken se-
vinçle verip, mahrum zamanlarýmda isteyememe hassasiyetim” demiþimdir
çoðu zaman. Ama ben Faruk Raca olarak büyük adam olduðumu asla söy-
lemiyorum fakat... Büyük adamlarýn ortak özelliði... Dostoyevski, Keller’in
“Sevince ve ýzdýraba katlanma sanatýnda ustalaþtým ve acý çekmekten duy-
duðum sevinç bir mutluluk oldu benim için.” sözünü doðrularcasýna, kade-
rine boyun eðip, Allah’a baðlýlýðýný, onun kulu olduðunu ve ilâhi mesajýn
yüceliðini anlamýþtýr. “Ýnsan için sonsuzluðun gücü olan Allahýn önünde e-
ðilmekten daha gerekli birþey yoktur. Ömrüm boyunca, Allah’tan acý
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peþindedir, Jean Valjan gibi; Charlie Chaplin de kendisi bir kitaptýr, filmleri
kitaptýr, onun kahramanlarý adâletsiz insanlarý sorgulamýþtýr; Tolstoy’un
kahramanlarý kötülüðün anlamsýzlýðýnýn peþinde koþmuþ, ilâhiliðe eðilmiþ-
lerdir; Charles Dickens dünyayý yeþil bir bahçe olarak görmüþ, kahramanla-
rýný çocuk yapýp bu yemyeþil bahçede oynatmýþtýr; Hamsun’un kahraman-
larý hep yoksulluk çekmiþ, kurtulma mücadelesi vermiþtir; Balzac’ýn kahra-
manlarý ihtiras ve zenginlik düþlemiþ; Jonathan Swift’in kahramanlarý poli-
tikanýn ikiyüzlülüðünü sergilemiþ, nasýl daha iyi yaþanabileceðinin üzerinde
durmuþlardýr. Balzac’ýn Goriot  Baba’sý kýzlarýnýn nankörlüðüne uðramýþ, o
kadar zenginken sefalete düþerek bir pansiyon köþesinde ölmüþtür. Para,
makam, iyi yaþam, doðru yaþam, þöyle yaþam böyle yaþam.... Hep ýzdýrap-
sýz daha rahat yaþam hemen tüm yazarlarýn kahramanlarýnýn peþinde olduk-
larý amaçlar. 

Oysa Dostoyevski’nin kahramanlarýnýn umurunda deðil bütün bunlar.
Onlar sadece tuhaf bir içderinlik, ruhi çeliþkiler yaþamýþlardýr. Ýnsanlar hep
zengin ve güçlü olmayý, mutlu ve huzurlu olmayý arzu ederler. Dostoyevs-
ki’nin kahramanlarý bütün bunlarý elde ettikleri taktirde, hayatlarýnýn anla-
mýný yitireceðini söylerler. Mutluluk peþinde koþmazlar; peþinde koþtuklarý
bir tek þey yoktur, onlar herþeyin peþinde koþarlar. Dostoyevski’nin eserle-
rinde parayý ve mutluluðu yakalayýp bir kenara çekilmiþ huzur içinde yaþa-
yan birini göremezsiniz. 

Onun kahramanlar dünyasý, akýl hastahanesinin içi gibidir, çekilen ýzdý-
raplar en derin mutluluklardýr, acý çekmekten duyulan derin mutluluk....
Kanýksanan hor görülmeler... Ne çare ki ezilmiþliðin karþýsýnda durulmu-
yorsa, Hallac-ý Mansurun Fenafillâh gibi, Merkez Efendisinin “Merkezci”
yaklaþýmýyla ve belki yine Tao’nun suyun akýþýna býrakýlmasý felsefesiyle bu
ezilmiþliklerden derin anlamlar çýkartýlamaz mý? Farkýnda olmadan bizi bir
yerlere taþýyor olamaz mý çilelerimiz? Peki neden gerçek baþarýlara odaklan-
ma yerine, takýntýlar yapýyoruz, çilelerimizi omuzlarýmýza yüklenmiþ aðýrlýk
olarak görüyoruz? 

Ýþte Dostoyevski budur, onun kahramanlarý böyledir, çeliþkilerde hep
farklýlýklar yakalamaya çalýþýrlar, çünkü yapacak baþka bir þey yoktur, tuza-
ða düþmemek gerekir. Suç ve Ceza’nýn Raskolnikov’u kendi rahat ve mut-
luluðu için hiç bir þey yapmamýþtýr; bütün yaptýklarý, baþkalarýnýn mutlulu-
ðu için suçtan kaçmamýþtýr. Karamozof Kardeþler’in Ývaný iç çeliþkilerinin,
ruhi med-cezirlerinin derin acýsýný çekmiþtir. Balzac’ýn kahramanlarý zaferi
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acýlarý sen deðil, acýlar seni taþýsýn, olduðu gibi býrak, gitme üzerine, takma
kafayý” derken, Oscar Wilde Ýngiltere’de bütün sýkýntýlarýna raðmen beye-
fendilik yükünü taþýma zahmetine girmiþ; Dostoyevski ise âdeta yeniden
doðmuþ acýlarýyla. Yaþamýn eziyeti her iki yazarda da farklý sonuçlar doður-
muþ. Wilde acýlarýyla yumruklaþmaya kalktýðý için yumruklar yemiþtir,
Dostoyevski ise baþýna gelen ýzdýraplarý öylesine kendi lehine çevirmiþtir ki
amansýz hastalýðý sara, yoksulluklarý, bunalýmlarý onu verimli hâle getirmiþ-
tir. Hiç bir vakit sýkýntýlarýnýn þikâyetini yapmamýþtýr. Hayatý bir trajedi, fa-
kat ahlâký ebedîleþen bir anýt gibi.....Klasik anlayýþlarýn yýkýlýþý gibi..... On-
daki sýkýntýlar onda müthiþ bir tahlil gücü yaratmýþ, dünyanýn en güçlü ya-
zarý olmuþtur. Sara’sýndan dolayý düþüp yaralandýðýnda, ayaða kalktýktan
sonra dehþet þeyler yazabildiðini görmüþ. Bu, ruhun ve düþüncenin bedene
hükmedebildiði gerçeðidir. Dostoyevski bu aný þöyle ifade etmiþtir:

“Sizler saðlýklý insanlar, saralý bir insanýn sara nöbetinden bir an duyduðu o
sonsuz haz duygusunu hiç bir zaman tahmin edemezsiniz. Muhammed
Kur’anda, testisi devrilip de suyun boþaldýðý o süre içerisinde Cennete gittiði-
ni anlatmaktadýr. Ve bütün o sözde aklý baþýnda çýlgýnlar da onu bir yalancý,
bir sahtekâr olarak görmüþlerdir. Oysa hiç de öyle deðildi. Muhammed yalan
söylemiyordu, o sýrada hiç þüphesiz cennetteydi. Bu þiddetli haz aný saatlerce
sürebilir mi bilmiyorum, ama inanýn bana, bu aný hayatýn bütün sevinçlerine
deðiþmezdim.” (Stefen Zweig. Üç Büyük Usta) 

Aslýnda hepimizde baþarý ve mutluluðun, yüce yaratýcýyý anlayýp, hayatý
manalandýrmanýn tohumlarý vardýr, fakat bu tohumlarý yeþertecek çaðlayan-
lar olmadýðý için içimizde, ah! ne çok þeyler kaybediyoruz, bomboþ geçen za-
manlar, anlamsýz, manasýz. Boðazýmýzý sýkan, yaþamýn kendisi olmayýp bi-
zim ona yüklediðimiz karmaþýk duygulardýr. Merkez Efendi de bu mesajý
vermeye çalýþmýþtýr. Üzerimize çullananlar aslýnda bizim kendi yarattýðýmýz
kartondan aslanlardýr: Bütün ayýplar, bütün suçlar, insanýn kendi kararýnýn
sonuçlarýdýr. Elbetteki suç ve ayýplarý içimizden atabilmemiz için çaba gere-
kiyor, ama bu çaba zaten yaþamýn kendisi; suç ve ayýp içerisinde bir ömür
köhne hayat mý yoksan bir müddet sabýr ve çaba mý?

Yazarlarýn biricik ailesi ve tek dünyasý, kitaplarýndaki kahramanlarýdýr.
Hep özlemini duyduklarý dünyayý anlatmýþlardýr kitaplarýnda, bunu da ken-
dileri deðil kahramanlarý yaþamýþtýr. Dostoyevski’nin dünyasý derin duygu
dünyasýdýr, kahramanlarý bir baþkadýr, para ve þöhret deðildir onlarý ilgilen-
diren. Victor Hugo’nun kahramanlarý herþeye raðmen duygusal bir doðru
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inançsýzlýk ve þüphe içerisinde kývranan bir çocuk. Ve öyle görünüyor ki,
hatta kesinlikle söyleyebilirim ki, hayatýmýn sonuna kadar böyle kalacaðým.
Benim inançsýzlýk dediðim, çok daha saðlam inanç; Þüphe dediðim, inanç i-
çin duyulan þiddetli arzu ve yine saðlam temelli inanç. Beni inançsýzlýða sev-
keden kanýtlar ne kadar çok artarsa Allah’a olan inancým da o orandan ar-
tar. Ýþte benim inançsýzlýk ve þüphe dediðim bu. (Tercüme 81.1965.)

Avrupa’nýn mezarlýktan baþka birþey olmadýðýný söyleyen Dostoyevski bu-
nu þöyle betimliyor: “Belki de deðerli mezarlarýn bulunduðu, ama pis koku-
lu bir çürümenin dört bir yaný sardýðý bir mezarlýk. Fransýzlar, kendini beðen-
miþ gülünç yaratýklar; Almanlar, bayaðý suçlulardan meydana gelmiþ bir mil-
let; Ýngilizler, rasyonalizmin tezgâhtarlarý; Yahudiler pis pis kokan kendini
beðenmiþ insanlar; Katoliklik, Ýsâ ile alay eden, onu çarpýtan þeytani bir dok-
trin; Protestanlýk, rasyonalist bir fitne; Papa, baþýna papalýk tacýný geçirmiþ,
gerçekleri farkedemeyen bir þeytan; Avrupa þehirleri, o büyük fahiþenin, Ba-
bil’in bir eþi; Bilimimiz boþ bir yanýlgý; Demokrasi, gevþek beyinlerin salgýsý;
Ýhtilâl, çýlgýnlardan ve aldatýlmýþlardan meydana gelmiþ aþaðýlýk bir grubun
eseri; Barýþçýlýk, kocakarýlarýn boþ gevezeliði; Hümanizim, gerçek bir insan
katliamý.” (Ruh ve madde. 5.1959)

Meydana toplanmýþ bin bir çeþit, yüzbinlerce insan, çaðýnýn maskelerle ve
taþkýnlýklarla dolu zýt topluluklarýný biraraya getirme mücadelesi veren bu a-
damýn cenazesinin ardýndan gözyaþý dökmüþlerdi. Öðrenciler, öðretmenler,
subaylar, dilenciler, hizmetçiler, papazlar, iþçiler, yoksullar, zenginler, prens-
ler, yöneticiler... Dostoyevski’nin ardýndan aðlaþmýþlardý, Vasiyetinde dini tö-
renle gömülmek istediðini söylemiþti. 1881’de ölüm anýnda söylediði son
sözleri, ilâhi kitaplardan okuduðu, “alýkoyma beni” oldu.

1) Tercüme. MEB. 1961.73.74
2) Stefan Zweig. Üç Büyük Usta. Çev: Ayla yörükan. Kültür Yayýnlarý.
3) Büyük Adam Olmak. Cemil Ongun. Ýnkilap.
4) Edebiyat Akýmlarý. Seyit Karaalioðlu. Ýnkilap. Aka.
5) Stefan Zweig. Üç Büyük Usta.
6) Stefan Zweig. Üç Büyük Usta.
7) Tercüme. Web. 1965. 81
8) Ruh ve Madde. 5. 1959.
9) Büyük Yazarlar. Tahsin Yücel. Varlýk.
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milyonlara kavuþma anýnda bulur, Chaplininkiler sosyal düzeni deðiþtirdik-
leri anda, Charles Dickens’ýn kahramanlarý parlak ve pembe yaþama kavuþ-
tuklarý anda, çocuksu bir beyaz tablo. Dostoyevski’nin kahramanlarý ise çek-
tikleri acýlarda zafere ulaþtýklarýna inanýrlar.

Yýldýrýmýn elektrikle ilgili bir olay olduðunu bulan Benjamin Franklin,
neyi deðiþtirmiþtir ki? Bu buluþ, günümüz insanýnýn, kendilerinden önceki-
lere göre yýldýrýmýndan daha az etkileneceði anlamýna gelmez. Çünkü, yýldý-
rým sadece paratonerin üzerine düþer diye bir kurtuluþ yoktur, her an her ye-
re düþebilir. Ýþte günümüz insanlýðýnýn durumu da böyle. Dostoyevski dert-
lerin kaçýnýlmaz olduðunu ve belki de çekilmesi gerektiðini yansýtýr. Çünkü
ona göre, insanlýðýn ruhsal ve psikolojik yapýsýnýn çözümünde ilerlemiþ ol-
masý, bu ruhun artýk kötülük yapmayacaðý anlamýna gelmez, o taktirde suç
da kaçýnýlmazdýr. 

Burda dertlerin, sýkýntýlarýn ve hatta suçun, tanrýya yanaþýldýðý taktirde
belki bir anlam kazanacaðý, karanlýk tüneldeyken aydýnlýk gökyüzünü gö-
ren adam misali, suçla ve çileyle birlikte Allaha yanaþým hissi de verilmeye
çalýþýlmýþtýr. “Allaha þiddetle ihtiyacým var, çünkü her zaman sevebileceði-
miz biricik varlýk odur. Ýnsan için, önünde saygý ile eðilebileceði bir þey ara-
maktan daha sürekli ve daha azap verici hiç bir sýkýntý, hiç bir kaygý yoktur;
bu da Allah’týr. Allahý bilmek onu tanýmak çiledir, sýkýntýdýr, tatlý gözyaþla-
rýdýr. Bir suçun altýnda bile masum tanrýsallýk yatar. 

Suçlu daha çok aðlar, ömrü boyunca mutluluk içerisinde yaþamýþ insan
aðlayamaz.”  diyen Dostoyevski Ömer’in “Þu aðacýn altýnda yalnýz baþýma
bir ot olmak isterdim” dediði gibi, “Basit bir insan olmak isterdim, týpký a-
ðaçtaki þu sýradan yaprak gibi” demiþtir. Burada suç ve dertlerin arasýnda
varoluþ ve sorumluluk mücadelesi altýnda ezilen insanoðlunun omuzlarýna
yüklenmiþ, daðlarýn bile almaya korktuðu bir sorumluluðu, insan olma so-
rumluluðunu, yükünü anlatmak ister Dostoyevski. O yüzden onun yazýla-
rýnda, suç, dert, tanrý eksik olmaz. Sürekli çözümlemedir O. Bir gerçeðe var-
mak ister, ebedi bir gerçeðe. Sadece bu dünyayla kalmak istemez, Þairin
“Deryalarda Sonsuzluðu Aramaya Ne Hacet, Al Sana Deryalar gibi Sonsuz
Karacaahmet” dediði gibi, bu dev yazar sonsuzluðu ölümde arar, Ona göre
ölüm yeniden diriliþtir. Ve hatta suçun da yeniden bir diriliþ olduðu mesajý-
ný verir. Týpký Raskolnikov’un sonunda iç huzura kavuþtuðu gibi.

Nurlu bir coþkunluða eriþmek istediðini söyleyen Dostoyevski kendisini
þöyle anlatýr: “Ben, içerisinde yaþadýðýmýz bu çaðýn, bu yüzyýlýn çocuðuyum,
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Mohandas Mahatma Gandi 2 Ekim 1869’da Hindistan’ýn Kathiawar
eyaletine baðlý Ponbender þehrinde doðdu. Mahatma, babasý Kaba
Gandhi’nin dördüncü karýsýndan dünyaya gelmiþ, ailenin en küçük çocu-
ðuydu. Annesi Putlibai mutaasýp bir kadýndý. Dini inanca çok önem ver-
miþ, oðlu Mahatma’yý da böyle yetiþtirmiþti. Kendisinden altý yaþ büyük
aðabeyi Laxmidas, anne ve babasýndan aldýðý terbiyeyle adalete ve na-
muslu yaþama önem vermesiyle tanýnmýþ bir kiþiliktir.

Gandhi’nin ailesi geçim sebebiyle Ponbender’den Raykot þehrine taþýn-
dý. Burada ilkokula baþlayan Gandhi, okul hayatýnda pek baþarýlý bir öð-
renci olmadýðýný söylemiþtir. Bu dönemlerde Hindistan’ýn beþte üçü Bü-
yük Britanya imparatorluðu tarafýndan sömürgeleþtirilmiþti. Tam bir
“böl-yönet” taktiðiyle diðer geri kalan bölgeler de 565 parça prenslikle-
re ayrýlmýþtý. Ayrýca köksüzleþtirilmiþ bir kültür havasý hakimdi Hindis-
tan’da. Böyle bir hava içerisinde tahsilini sürdürmeye çalýþan Genç Gand-
hi ortaokul yýllarýnda bir taraftan sosyal yaþamý sorgularken diðer yandan
sömürünün getirdiði sýnýflaþma ve renk ayrýmcýlýðýyla karþýlaþýyordu.
Hindistan’daki kast sisteminin, en üsttekiler ve en alttakiler þeklindeki
sýnýflaþmalarýn, küçük görülme ve aþaðýlanmalarýn, bir grubun diðer gru-
ba tepeden bakmalarýn yaþanmasý Gandhi’nin kafasýnda büyük bir soru
iþaretiydi.

Hindistan’daki toplumsal hayat “Varna” ismiyle dört ayrý sýnýftan olu-
þurdu. Birinci sýnýf Brahmanlardý. Hindistan’ýn en zengin ve kudretlileri
bunlardý. Prensler dahi bu ruhban sýnýfýný dinlerdi. Ýkinci grup “Kþatri-
ya” askeri sýnýfýydý. Üçüncü sýnýf ise halk kesiminin büyük çoðunluðu
“Vaiya”lardý. Gandhi’nin ailesi bu gruba mensuptu. Dördüncü grup
“Þudra”lardý, yani köylüler. Dini törenlere katýlmalarýna ve servet edin-
melerine izin verilmezdi.

Bu dört sýnýfýn dýþýnda bir de acýmasýzca aþaðýlanan “Parya” diye bili-
nen sýnýf vardý. Bu yoksul gariban insanlarýn diðer sýnýf elemanlarýna do-
kunmalarý dahi yasaktý. Býrakýn dokunmayý, soylu sýnýfýn(!) gölgesine bi-
le deðdiklerinde aðýr cezalara çarptýrýlýyorlardý.

Ýngilizlerin, Hindistan’i iþgâliyle baþlayan süreçte bütün Hint halkýný
renklerinden dolayý aþaðýlamasý Küçük Dev Adam Mahatma Gandhi’ye
þu sözleri sarfettirmiþtir: “Tanrýnýn nimetleri tekelleþtirildiði taktirde bir
zulmün üzerine daha büyük bir zulm gelir. Parya’lýk, baþta insanlýk gele-
neklerine sonra da Hint geleneklerine kesinlikle uymamaktadýr, derhal
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Ýnsanlar vardýr.... Sakin, mahcup ve ürkek görünürler. Fakat bak-
mayýn onlarýn öyle göründüðüne, içlerinde güçlü ve cesur bir yürek

taþýrlar. Onlarýn mahcubiyetleri ve belki de affedici aþýrý mütevazýlýklarý i-
kiyüzlü korkaklýklarýndan deðildir. Varoluþcu Sartre “Gasbedilmiþ hak-
lar,” dan bahsederken, alkýþlanýp haklý görülmüþtü, fakat Gandhi, “Acil
kullanýmýmýz dýþýnda gerekmeyen bir þeyi kabul ediyorsak þu halde hepi-
miz hýrsýz sayýlýrýz,” diyerek maddeci felsefenin karþýsýna bir kahraman gi-
bi çýkmýþtý... Ve, dün Sartre’yi alkýþlayanlar bugün Gandhi’yi alkýþlýyor.

Kiþisel geliþimin güçlülüðünü yansýtan “karizma” sözcüðü eski yunan
dilinde “Allah vergisi” anlamýna gelmektedir. Karizmatik lider denilince
akla ilk gelen sertliðe dayalý, aktif mücadele yürüten kahraman bir kiþi-
lik düþünülür. Oysa, “Büyük Ruh” manasýna gelen Mahatma, böyle bir
lider deðildi. Son derece sýradan görünüþlü bu adam, batý tipi süslü, að-
dalý sözleri de tersine çevirmiþtir. Dünya, O’nun, gemiyi limana getirip
getirmediðine deðil, nasýl getirmeye çalýþtýðýna bakmýþtýr. Ömrü boyun-
ca þiddetin ve bozgunculuðun yanýnda yer almamýþ, karþýsýnda durmuþ-
tur. Müslüman-Hindu çatýþmalarýna kederlenip, bu iki grubun arasýna
girrek protest bir tavýrla günlerce oruç tutmuþtur. Pasif direniþin dünya-
da ilk sembolü olan Mahatma Gandhi, Sadagraha denilen Sivil Pasif Di-
reniþin nasýl baþarýya dönüþtürülebileceðini isbat etmiþ gerçek karizma-
tik liderdir. Silah almamýþ ve aldýrtmamýþ, “Ben bir isyan deðil bir dire-
niþim,” demiþtir.

Mohandas Mahatma Gandhi 1910 yýlýnda fanatik bir müslüman tara-
fýndan vurulup yaralandýðýnda, saldýrgandan davacý olmaz. Sadece þu
gerçek karizmatik cümleler dökülür dudaklarýndan: “Bu adam ne yaptý-
ðýný bilmiyordu. Benim yanlýþ olaný yaptýðýmý düþündü. Bunu da kendi
bildiðince düzeltmeye çalýþtý... Ona inanýyorum, onu seviyorum, onu ka-
zanacaðým.”

“Halkýna güneþ olan lider”

MAHATMA GANDHÝ Nasýl Baþardý?
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Mahatma Gandhi Güney Afrika’da kaldýðý sürece olmadýk küçük dü-
þürücü hareketlerle karþýlaþmýþtýr. Güney Afrika’nýn o zamanki baþkenti
Pretoria’ya yola çýkan Gandhi elindeki birinci mevki tren biletine raðmen
zorla tartaklanarak trenden dýþarý atýlmýþtýr. Arabayla gitmeye kalktýðýn-
da ise beyazlar onu yanlarýna almayýp, siyahî arabacýnýn yanýna oturma-
ya mecbur býrakmýþlardýr. 

Hatta yolculuk esnasýnda dayak bile yemiþtir. Avrupalýlarýn Hindlilere
taktýðý, aðýr hakaret anlamýna gelen “sammy” diye çaðrýlmýþtýr çoðu kez.
Mahkemede dahi avukat olmasýna raðmen “Solukbenizli avukat” diye
hakaret edici isimlerle çaðrýlmýþtýr. Gandhi artýk gerçeði anlamýþtý. Böy-
lece, kimsenin aklýndan bile geçiremeyeceði bu kara kuru adam, Hindis-
tanýn üzerine bir kurtarýcý ýþýk gibi inmiþti. Hindistan’da artýk Mohandas
Mahatmi Gandhi vardý.

O, bireysel anlamda kadýnýn saygýnlýðýný zedeleyen, insan ruhu ve be-
denini yýpratan her türlü gayrýmeþruluðun karþýsýnda direniþe geçmiþ, bu
direniþte bile insana saygý ve ahlâk ilkelerinden taviz vermemiþ liderdir.
Toplumsal anlamda ise Muhammed Ali Cinnah’ýn dahi önüne geçerek
hem ezilen, aþaðýlanýp, hor görülen Parya’larýn hem de müslümanlarýn
haklarýný savunmuþ, bu uðurda günlerce oruç tutup, Allah’a dua etmiþ-
tir. Kendisini silahla yaralayan bir müslümaný affedecek kadar geniþ bir
ruha  sahipti Gandhi.

Güney Afrika’dan memleketine dönmek istediðinde çevresindeki Hin-
distanlý arkadaþlarý burada kalýp, kendilerine önderlik yapmasýný istedi.
Kabul etti fakat teklif edilen maaþý reddetti. Mesleði olan avukatlýðý sür-
dürerek geçindi. 1895’te Natal Hind teþkilatýný kurdu. Halkýn temizlik,
eðitim, öðretim ve konut problemlerini çözmeye çalýþtý. 1897’de Hindis-
tan’a giderek orada halký geleneksel kültürleri, yönünden bilinçlendirme-
ye baþladý. Aile baðlarý ve toplumsal dayanýþma üzerine konferanslar ver-
di. Onun, bundan yýllar önce, daha genç yaþlarda Mahabharata destanýn-
dan derleme bir oyun olan Hariþçandra’da bir gencin ailesi, anne ve baba-
sý için yaptýðý fedakarlýklarý, çektiði eziyetleri izlemesi onda derin izler bý-
rakmýþtý. O da artýk Hariþçandra gibi adalet ve hakikat peþinde koþacak,
bu uðurda gerekirse türlü eziyetlere katlanacaktý, buna and içmiþti.

Gandhi’nin, hor görülen insanlar için giriþtiði Ahimsa (þiddetdýþý mü-
cadele) ruhu, beyaz Avrupalýlarýn dikkatini çekince bir grup halk tarafýn-
dan yolu kesilerek dövüldü, bu da yetmedi gece yarýsý evine saldýrý oldu.
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kaldýrýlmalýdýr. Baþýmýzdaki sömürü, ancak biz kendimizi düzeltiðimizde
ve vicdanlarýmýzý hesaba çektiðimizde yok olur gider.”

Mahatma Gandhi’nin, ileriki yýllarda genç avukat olarak sarfettiði bu
cümleler onun evrensel insanlýk ve dünya görüþünü yansýtýyordu.

Kendi insanýný aþaðýlayan Hindistan’ýn sözde soylularý, Ýngiltere’nin iþ-
gâliyle birlikte aþaðýlanan kara ýrk durumuna düþünce acý gerçeði anla-
mýþlardý. Bir grup tarafýndan aþaðýlanýp, toplum dýþýna itilmenin nasýl ýz-
dýrap veren bir duygu olduðunu Mahatma Gandhi, Paryalar adýna yüre-
ðinin ta derinliklerinde hissetmiþti. Nasýl mý? Günlerce oruç tutarak ve
dua ederek. Ýngiltere’nin, beraberinde Hindistan’a taþýdýðý bir baþka ah-
lâk diyebileceðimiz, doðunun yabancý olduðu ahlâkdýþý kurumlarýndan
biri olan genelevi protesto için günlerce oruç tutmuþtu Gandhi.

Gandhi, lise yýllarýnda kendisinden yaþça büyük Metap adýnda bir ço-
cukla tanýþmýþtý. Bu çocuk tamamen batý kaynaklý bir düþünce yapýsýna
sahipti. Genç Mohandas Mahatmi’yi Hindistan’ýn, özünde kiþisel geliþi-
me açýk lâhuti geleneklerine ters davranmaya kýþkýrtýyordu. Bu genç, o-
nu bir geneleve gitmeye zorla iknâ etti. Ama Gandhi içeriye girmeden
son anda geri döndü, bundan sonra üç gün oruç tuttu. Ayný þekilde içki
içmeye de teþvik edilen Gandhi bunu yapmadý. Sosyal yaþamýna çok ö-
nem vermeye çalýþtý. Daha lise yýllarýnda evlendi. Edeb konusunda o ka-
dar mahcuptu ki anýlarýnda þunlarý þöyler: “ O ilk gece! Bu iki günahsýz
çocuk kendilerini hayat okyanusuna fýrlatýp atmýþlardý. Ailem bu ilk ge-
cede ne yapmam gerektiðini bana bir bir anlatmýþtý. Karýmla gözgöze
geldiðimde biribirimizin yüzüne bakamayacak kadar utanýyorduk.”

Gandhi’yi, ahlâkdýþý gördüðü ortamlardan uzak tutan güç, bütün bu
yerlerin gayrýmeþru oluþundandýr.

1887’de liseyi bitirdikten sonra Ýngiltere’de hukuk öðrenimi gören
Gandhi, mezun olduktan sonra genç bir avukat olarak Hindistana döner.
Rajkot’da bir müddet avukatlýk yaptýktan sonra, bir teklif üzerine Güney
Afrika’daki bir firmada avukatlýk yapmak üzere yola çýkar. Güney Afri-
ka’daki Natal þehrine vardýðýnda, Hintli olduðu için zaman zaman aðýr
hakaretlerle karþýlaþýr. Firmadaki iþine baþladýktan sonra duruþmalara ka-
týlýr. Bir defasýnda ingiliz bir yargýç, Gandhi’nin yüzüne ekþi ekþi baktýk-
tan sonra ondan, derhal sarýðýný çýkarmasýný emreder. Gandhi bu emre
uymaz ve mahkemeyi terkeder.
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Satyagraha, insanýn, kendisine zarar verecek hareketlerden arýnmasýný
gerektirir. Amaçlar ve eylemler, söz ve düþünce... Ýnsan olmanýn gerekli-
liði, kiþinin düþündüðü gibi yaþamasýdýr. Gandhi’ye göre, bir düþünceyi
kabul ettikten sonra onu hayata geçirmemek þerefli bir davranýþ deðildir.
“Ben liderim” diyen bir insanýn lüks ve varlýk içerisinde yaþamasý Gand-
hi’ye göre doðru deðildir, bu hareketin de baþarýsý asla mümkün gözük-
mez. “Bir insan ahlaki ve dini kurallarý kabul eder de onlarý yaþamazsa i-
çinde bir huzursuzluk ve mutsuzluk oluþur,” diyor Mahatma Gandhi. “Ya
düþündüðün gibi ol, ya olduðun gibi düþün” kuralýnda çatlaklýklar var-
sa, toplumda parçalanmýþ kiþilikler o derece artar. Gandhi için madde, a-
raçtan öteye gitmemiþtir. O, araç-amaç iliþkisi hakkýnda þunlarý söylemiþ-
tir: “Biz, bedenimize yiyecek, giyecek ve barýnak saðlamak için yaþamý-
yoruz. Bütün bunlarý, yaþamak için saðlýyoruz... Maddi þeyler duygusal
bir amaç için araç olmak durumundadýrlar. Amaç olduklarýnda ya da tek
amaç olduklarýnda hayat zengin içeriðini yitirir. Ýnancý ile yaptýklarý ara-
sýnda çeliþki bulunan bir insanýn baþvuracaðý tek yol anarþidir, þiddettir.
Ýnandýðý gibi yaþayanlar düþmanlarýný da kendine hayran býrakýr; inandý-
ðý gibi yaþamayanlar bir müddet sonra yaþadýðý gibi inanmaya baþlarlar,
daha sonraki aþama ise günahlarýn helâlmiþ gibi görülmeðe baþlanmasý-
dýr. Bu durum, düþmanýnýn sana olan nefretini daha çok artýrýr.”

Mahatma Gandhi 1904’te Tolstoy Çiftliði adýnda bir çiftlik kurdu. Bu-
rada temiz ahlâk öðretileri ölçü alýndý. Kendi çocuklarýyla beraber bura-
da bir çok öðrenciye nasýl yaþanýlmasý gerektiðine dair dersler verdi. Al-
kollü Ýçki ve edebdýþý davranýþlar kesinlikle yasaktý. Gandhi, yaþadýðý
çevrede ahlâki bir sapmaya þahid olduðunda oruç tutup dua ederdi.

Gandhi, ingiliz sömürüsüne karþý iþçileri ve en aþaðýda yaþayan ve en
çok ezilen Paryalarý sürekli desteklemiþtir, nasýl davranmalarý gerektiðini
onlara anlatmýþtýr. Karýsý Kasturbai de sürekli Gandhi’nin yanýnda yer al-
dý, o da yýllarca hapis yattý.

20 yýl ülkesinin dýþýnda yaþamak zorunda kalan Gandhi 1915 yýlýnda
46 yaþýndayken Hindistan’a gelip, Güney Afrika’daki gibi bir eðitim o-
kulu kurdu: “Ashram”. 

Bu okulda bütün herþey kiþisel iliþkileri ve geliþimi saðlamaktý. Bu o-
kulda herkesin kendine ait iþi yapmasý öðretiliyordu. Bir iþin sadece fa-
lanca ýrka ait olduðu, soylularýn bu iþi yapmamasý gerektiði gibi anlayýþý
toplumdan silmek istiyordu. 
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Onun mücadelesinde üç isim çok kýymetli yer tutar. Ünlü yazarlar
Tolstoy ve Ruskin, diðeri de Tagore’dir.

Tolstoy, Mahatma Gandhi’nin mücadelesini ilahi bir mücadele olarak
görüp, ona mektupla desteðini bildirmiþti. Ruskin ise yazdýð Ýn To Last
(Sonuna kadar) isimli kitapla Gandhi’ye müthiþ bir ilham olmuþtu.

Tagore’nin Gandhi üzerinde bütünleyici, büyüleyici ve bilgece bir etki-
si olmuþtur. Tagore Hindistan’ýn Tolstoyu’dur. Tagore ve Gandhi, erdem-
li insan olmanýn en soylu pratiðini özlerinde yaþamýþ iki insandýr. Bir hal-
kýn, âdeta binlerce yýl evvelinde sýrtlarýnda taþýdýðý kamçý izlerini, bu iki
bilge adam derin bir çaba ve özlem eþliðinde merhemlemiþti. Yýllarca
Mahatma Gandhi’nin yanýnda bulunan ve ingiltere’ye görüþmelere gel-
diðinde sürekli onunla birlikte olan Yazar Romain Rolland, Tagore ve
Gandhi’yi þöyle anlatýyor: “Gandhi ile Tagore birbirlerini saygý ve hay-
ranlýkla izleyen, ama duygularý bakýmýndan ancak bir filozofla bir hava-
rinin, Plato’yla ermiþ Paul’un olabileceði kadar birbirlerine uzak olan bu
iki büyük insanýn arasýndaki fark iyi anlaþýlmalýdýr. Çünkü, bir yanda, ye-
ni bir insaniyetin temellerini atmaya çalýþan iman ve hayýrseverlik ruhu
var, öbür yandaysa, anlayýþlýlýðý ve duygudaþlýðý ile bütün insanlýðýn ça-
ba ve özlemlerini birleþtirmeye çalýþan, baðýmsýz ve geniþ görüþlü zekâ.”

Mahatma Gandhi, Hind çocuklarýnýn arapça öðrenmeleri gerektiðini
söylemiþtir. Kendisi, avukat olarak bir müslümanýn Pretoria þehrindeki
davasýný takip ederken Ýslam diniyle tanýþmýþ, Kur’aný baþýndan sonuna
kadar okumuþtur. Davasýný yüklendiði müslüman aileye sürekli olarak
Kur’aný  Kerim’deki Hud süresinin 116. ayetini okuduðu söylenmiþtir.
Hud süresinin 116. ayeti söyledir: “Sizden önceki asýrlarda bozgunculara
tepki gösteren iyi insanlar olsaydý ya!”

Dünyadaki ilk sivil direniþ hareketini Gandhi baþlatmýþtýr. Hem de hiç-
bir þiddet gerçekleþtirmeden. Sekiz defa deðiþik zamanlarda hapse giri-
yor, “Sivil Ýtaatsizlik” diye bir yaklaþýmý dünya ilk kez ondan duyuyordu.
Gandhi, çözümlemelerini “Ahimsa” adýný verdiði þiddet karþýtlýðý”  anla-
yýþýnda bulmuþtur. Þiddetle yapýlan iþler Gandhi’ye göre çözümsüzlüktür.
Çýkardýðý “Indian Opinion” gazetesinde Ahimsa’ya baðlý olarak Satyag-
raha öðretisini de iþlemiþtir. Satyagraha, Güney Afrika’da 1906’da Gand-
hi tarafýndan düþünülen “Gerçek Sabýr” öðretisidir. Mevlâna’nýn, düþün-
ceyle hareketlerin uyumunu yansýtan, “Ya göründüðün gibi ol, ya oldu-
ðun gibi görün” sözü Gandhi’nin yaþamýný özetlemektedir.
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Alçakgönüllülüðünün en son aþamasý olan Ahimsa’yý iyice özümseyen
Gandhi, Raykot’taki anýlarýnda þunlarý yazmýþtý: “Ýnsanlarýn önüne geçip
bir þeyleri savunuyorsam o þeylere uygun olarak yaþamam gerektiðini
çok iyi biliyorum. Yüzlerine konuþtuðum insanlar gibi yaþamamam ge-
rekiyor. Mücadelem ancak o zaman baþarýlý olur, ben bunun böyle oldu-
ðuna bedenimdeki ruhum gibi inanýyorum. Ýnsan kendini en sonuncusu
yerine seve seve koymadýðý sürece kurtuluþ beklememelidir.”

1920 yýlýnda bütün Hindistaný dolaþarak Ýngiliz sömürüsüne karþý boy-
kot kampanyalarý baþlatan Gandhi, gezileri sýrasýnda yanýna aldýðý Müs-
lüman liderlerle Müslümanlara da hitap ediyordu. Halktan yabancý giy-
giseleri satýn almamalarýný söyleyerek meydanlarda toplanan onbinlerce
kiþiye þöyle haykýrmýþtý: “Kendi giysinizi kendinizi dokuyun. 

Gittiði her yerde insanlara birlik, beraberlik ve duanýn gücünü anlat-
mýþtýr. Bu arada tutuklanýp aylarca, yýllarca hapislerde ömür geçirmiþtir.

Mahatma Gandhi’nin Satyagraha doktrinine göre þiddet kesinlikle ya-
saklanmýþtýr. Onbinlerce insana her hitap ediþinde asla þiddet ve kavga gi-
bi küçültücü hareketlere giriþilmemesi gerektiðini söylüyordu. O, halkýn
kanunlar karþýsýndaki duruþunu da çizmiþti. Ve yer yer çýkan çatýþmalar
karþýsýnda kederlenmiþtir. 

Ahmedabad þehrindeki yaþanan halkla hükümet çatýþmalarýna ve bir in-
gilizin öldürülmesine üzülerek üç gün oruç tuttu. Ardýndan, kendisinin
halka yaymaya çalýþtýðý “Sivil Ýtaatsizlik” görüþünü eleþtirerek, hata yap-
týðýný þöyle ifade etmiþtir. “Bir toplumdaki insanlarýn sivil itaatsizliðe hak
kazanmasý için, devletin kanunlarýna kendiliðinden uymasý gerekir. Çün-
kü, insanlar genellikle kanunlara cezadan korktuklarý için uyarlar. Oysa
satyagraha, toplumun kanunlarýna aklýný kullanarak, kendi arzusuyla bo-
yun eðer. Ancak kanunlara bu þekilde itaat edildikten sonra, bazý kanun-
lar karþýsýnda sivil itaatsizlik hakký doðabilir. 

Benim hatam, henüz böyle bir hak kazanmadan halký sivil itaatsizliðe
çaðýrdým.”

Hayatýný barýþa ve huzura adamýþ bir insan, gittiði her yerde barýþý teh-
dit etmekle suçlanýyordu. Ýngilizler gittiði her yerde onu takip ediyordu.
Ýngiltere egemenlik ve menfaatlerinin tehlikeye girdiðini düþünerek,
Gandhi’yi her fýrsatta hapise týkýyorlardý. Fakat onun etkileyici insancýl-
lýðý karþýsýnda da etkileniyorlardý.
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Bu yüzden okulda hizmetçi veya uþak bulundurulmadý. Karþý çýkmala-
ra raðmen tuvalet temizleme, pis iþleri yapma gibi sadece Paryalara lâyýk
görülen iþleri Gandhi bizzat kendisi yapýyordu. Gandhi okula Parya’dan
bir aile getirince kýzýlca kýyamet koptu. Soylu Hind aileleri artýk okula
para vermeyeceklerini söylediler. 

Okul kapanma noktasýna geldi. Tam bu sýrada varlýklý bir müslüman
bu okulun tüm masraflarýný karþýlayabileceðini söyleyince Ashram’ýn eði-
timi devam etti. Bundan sonra Hindli bazý aileler bile Ashram’a yardým
etti. Bu, basit bir geliþme deðildi. Gandhi’nin en büyük sosyal inkýlapla-
rýndan birisi Hind toplumunun sýnýf anlayýþýný yerle bir etmesidir. Dini i-
nanýþ gibi topluma sinmiþ olan sýnýflaþma ve kast yarasý Hindistan’da ko-
ca bir put gibi dikilmiþti. Mahatma Gandhi, Ýbrahim’i bir þuurla ortaya
çýkýp elindeki “Mahatma” yani “Ermiþ” baltasýyla, dini bir yasaðý yine di-
ni bir baltayla tek tek kýrmýþtý. 

Artýk Parya ile birlikte yemek yenilebiliyor, kucaklaþýlabiliyor, memle-
ket meseleleri konuþulabiliyordu. Gandhi, hindu ve müslümanlarý da bir
köþe baþýnda buluþturmuþtu. Her iki kesimin de, onun kurduðu Ashram
Akýl okulu’na yardým etmesi, apayrý insanlarýn ilâhilik boyutunda birle-
þebileceðini ve zihin putlarýnýn kýrýlabileceðini gösteren en büyük ve en
güzel örnektir.

1916 Þubatýnda Hint üniversitesinin açýlýþýnda Konuþmacý olarak çaðrý-
lan Mahatma, artýk tamamen “Ben buyum” demiþti. Bu konuþma, onun
dünyaya bakýþýný, ilâhiliðini, kiþisel özgürlüðünü, inancýný ve yaþam yön-
temini ilân eden bir konuþma oldu. Bazý dinleyicilerin protestolarý arasýn-
da ne demiþti bu dev adam: “Kimsenin kimseye üstünlüðü yoktur, tanrý-
nýn nimetleri tekelleþtirilemez. Kardeþlerim! Biliyorum, kabul etmeniz
kolay olmayacak, fakat Hindistan’da insanlarýn çoðu açlýktan ölürken,
paryalýk gibi insan onurunu zedeleyen anlayýþ hüküm sürerken bir kýsým
gruplar nimet, þan ve þöhret içerisinde yüzmektedirler. Bu, Hindistan’ýn
geliþimini hiç bir vakit saðlamayacak bir durumdur.”

Konuþma bütün Hindistan’da yanký uyandýrdý. Paryalar ve yoksullar
gibi yaþayan bir adam, çýkýp zenginlere karþý yoksullarý savunmaktaydýr.
Sadece Ýngilizlere karþý deðil Hintlilere karþý da haykýrmýþtý. 1916 Aralý-
ðýnda Hint Ulusal Kongresi’nde ayný yaklaþýmý sergiledi. Motilal Nehru
ile de tanýþan Gandhi ileride Swaraj Partisini (Baðýmsýzlýk partisi) kura-
cak olan Nehru ailesinin de desteðini almýþtý.
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kaynaklarý sömürten, ülke aydýnýnda kiþilik karmaþasý ve kompleksi yara-
tan, idâri ve hukuksal mekanizmada (eðer Batý ve Avrupa taklit edilirse)
çýkmaz sokaklar yaratacak olan Avrupa kültür ve devþirme yeniliklerine
topyekün savaþ açmýþtýr Mahatma Gandhi. Batý milletleri Ýkinci Dünya
Savaþý’nda biribirlerini boðazlarken Hint aydýný, Gandhi’nin, kendilerine
verdiði güçle medeniyetlerini geliþtirmiþlerdir. Ellerin makine gibi kulla-
nýldýðý, dokuma tezgâhlarýnýn artýrýldýðý, ithal mallarýn boykot edildiði
Hindistan’da amaç, halkýn sefâletini hafifletmekti. Bütün bunlar, Batý’yla
hiç bir þey yapýlmayacak anlamýna gelmiyordu, Gandhi ve Hint aydýnlarý
ülkelerinin sömürülmesini istemiyordu. Deðilse, günümüzde Bill Gates’in
fikir babalýðýný birkaç Hintli yapmaktadýr. 

Microsoft Bilgisayar Þirketi’nde en fazla Hintli bilgisayarcýlar vardýr ve
ülkelerine milyonlarca dolar kazandýrmaktadýrlar. Bilgisayar dünyasýnýn
en zengin üç beþ kiþiden birisi 7 milyar dolarlýk servetiyle Wipro þirketi-
nin sahibi 58 yaþýndaki Hindistan Bombay’lý Azim Premjidir. Tam bir
Mahatma Gandhi hayraný olan Premji ondan çok þeyler aldýðýný söylüyor
ve ilham kaynaðýnýn her zaman için Mahatma Gandhi olduðunu ifade e-
diyor. Bünyesinde binlerce kiþiyi çalýþtýran Premji, Avrupa ve Amerikan
bilgisayar þirketlerine de yüzbinlerce dolar karþýlýðýnda danýþmanlýk hiz-
meti veriyor. Premji’nin tek katlý evinin lambalarý sabah 4’te yanýyor.
Dünyanýn en varlýklýk kiþilerinden birisi olan Hintli Premji’nin ne özel u-
çaðý var, ne de evinde onlarca hizmetli; Þatafatlý görünen bir evi de yok.
“Öncelikle halletmemiz gereken en önemli mesele eðitimimizi milli bir
çizgide ilerilere taþýmak. Bu manada çalýþanlarýmýzýn tamamý nazýk ve i-
yik kalpli kiþiler” diyor. Mahatma Gandhi terbiyesi aldýðýný söyleyen bu a-
damýn kullandýðý araba 1996 model Ford Escort. Premji’nin dürüstlüðü
de iþ çevrelerinde konuþulmuþ, General Electric eski baþkaný Jack Welch,
onunla ilgili, “Bay Premji iþini gözgöze ve dosdoðru yapar.” diyor.

Avrupa ve Amerika’daki bir çok bilgisayar firmasý ve uzmaný þimdi
Hindistandaki yetiþmiþ ve geliþmiþ beyinlerden korkmakta, piyasayý
Gandhi’nin ülkesine kaptýrma endiþesi taþýmaktadýr. Mahatma Gand-
hi’nin vefâtýndan sonraki hükümetler onun ilkelerinden taviz vermediler.
1977’de iþ baþýna gelen hükümet, derhal IBM gibi yabancý bilgisayar fir-
malarýný sýnýrdýþý etti. Premji bu fýrsatý deðerlendirerek, bilgisayar firma-
sý kurdu ve 1981’de ilk bilgisayarýný piyasaya sürdü. “Ben baþarýsýzlýkla-
ra asla üzülmem, onlardan ders alýrým,” diyen Mahatma Gandhi hayraný
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Gandhi’nin temel amaçlarýndan birisi de Hintlilerle Müslümanlarý bi-
raraya getirmekti. O sýralar Delhi’de yapýlacak Ýslâm konferansý aklýna
gelmiþti. Ýngilizler, bir taraftan Hindistan’ý iþgâl ederken diðer taraftan
Osmanlý’nýn baþþehri Ýstanbul’u da iþgâl etmiþti. Gandhi, Hindistan’da-
ki Müslümanlarýn bu duruma da öfkelenip Ýngilizlere düzensiz ve daðý-
nýk olarak saldýrmalarýndan korkmuþtu, çünkü böyle bir durumda dün-
ya önündeki masumiyetleri yok olur, hiç bir þey elde edemezlerdi. He-
men müslüman lider Muhammed Ali Cinnah ile biraraya gelerek ne yap-
malarý gerektiðini konuþtular. Birlikte, Hindistan’ýn Bengal, Assam gibi
önemli bölgelerini gezdiler. Halka sakin olmalarýný, kendi aralarýnda
tekstilden aðaç iþlerine kadar üretim yapmalarýný söylediler. Hatta Gand-
hi’nin kendisi her gün beþ saat yün eðirmiþtir.

Gandhi, örgütsüz bir politik programýn hiç bir iþe yaramayacaðýný Gü-
ney Afrika’dayken anlamýþtý. Formlar, ateþli gösteriler ve konuþmalar ye-
rine, bizzat insanlarýn arasýna karýþarak, onlar gibi yaþamadan yanaydý.
Ülke içindeki boykotlar tüm hýzýyla sürerken, Mahatma Gandhi, halka,
sosyolg Emerson’un yazýlarýnýn ve Ýngiliz yazar Ruskin’in Ýngiliz sömürü-
sünü eleþtiren yasaklý Ýn to Last (Sonuna Kadar) isimli kitabýnýn çoðaltý-
larak daðýtýlmasýný söylemiþtir. Ayrýca Kur’andan adalet, barýþ, insanlýk,
eþitlik, huzur ve iyi insan olma âyetlerini çýkararak, çoðaltýp halka daðýt-
týrmýþtý. Ayný þekilde kendisinin Hint Swaray (Baðýmsýzlýk) adlý yasaklý
kitabýnýn ve ünlü Rus yazar Tolstoy’un baðýmsýzlýk, özgürlük ve insan o-
labilme becerileri ile ilgili yazýlarýnýn çoðaltýlarak halka daðýtýlmasýný ri-
ca etmiþti.

Mahatma Gandhi’nin, Hindistan halkýna geride býraktýðý en yüce deðer
“öze baðlýlýk” ilkesidir. O, baðýmsýzlýk mücadelesi verirken bir taraftan da
Batý’nýn yayýlmacý kompleks yaratan kültürel rüzgârýna karþý yoðun çalýþ-
ma içerisine girmiþti. Geliþmenin, illâ da Batý’ya dönmekle olacabileceði
görüþünü hiç bir þekilde ciddiye almamýþtý. Batý’nýn bütün kaygan ko-
þumlarýndan silkinip, Avrupalýlýða bulaþmadan Hindistan’ýn hakettiði ye-
ri almasýný istiyordu. Nasýl ki Japonya öz kültürünü koruyarak, batý’nýn
karþýsýnda önünü iliklememiþti... Gandhi de bunu istiyordu. Yani bir ta-
raftan sadece Ýngiltere’nin maddi istilasýndan kurtulma mücadelesi deðil-
dir Gandhi’nin mücadelesi, Diðer taraftan, Avrupa-Batý medeniyet ve
kültürünün Hint sosyal hayatýna zorladýðý kompleks psikolojisi yaratma
dayatmalarýndan da kurtulmak istemiþtir. Yoksulluðu arttýran, yerli
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1931 yýlýnda Gandhi’nin konuþmasýný dinlemek için Ahmedabad’daki
Sabamarti Nehri kýyýsýnda toplanan onbinlerce Müslüman ve Hindu, bü-
yük bir çoþku içerisinde kendileri gibi gördükleri bu insana çiçekler atmýþ-
lardý. O gün orada Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi þunlarý söy-
lemiþti: “Nefs temizliðinin yolu çetin ve yokuþtur. Tam temizliðe ulaþmak
için insanýn zihnini, sözlerini ve davranýþlarýný her türlü tutkudan bütü-
nüyle kurtarmasý, þu birbirine karþýt sevgi, kin, aþk, nefret gibi davranýþ-
larýn üzerine çýkmasý gerekir. Bana öyle geliyor ki, en ince tutkularý alt et-
mek, silah gücüyle dünyayý hüküm altýna almaktan çok daha çetindir.”

1931 Eylül’ünde Hindistan’ýn geleceði için Ýngiltere’deki Yuvarlak
Masa toplantýsýna katýlan Gandhi Londra’ya iner inmez, ingiliz halký ta-
rafýndan müthiþ bir sevgi gösterisiyle karþýlandý. Herkes bu bilge adama
dokunmak istiyordu. Gandhi efsanesi iyice büyümüþtü. Bütün insanlar
onunla görüþmek istiyordu, örneðin Charli Chaplin, Thomas Edison’un
danýþmanlýðýný da yapmýþ olan Bernard Shaw, Romain Rolland onu gö-
rüp konuþmak istemiþlerdi. Büyük Britanya kralýyla görüþecek olan
Gandhi’nin ne giyeceði merak edilmiþti. Görüldü ki Mahatma Gandhi
peþtemal, þal ve ayaðýna da sandalet giymiþti. Daha sonra, “Yeterince gi-
yinik olduðunuza inanýyor musunuz?”  þeklindeki soruya O þöyle cevap
vermiþti: “Kral ikimize yetecek kadar giyinmiþti.”

Gandhi hapiste kaldýðý sürece çeþitli dünya yazarlarýný okumuþtu. Lon-
dra’daki görüþmeden hiç bir sonuç çýkmayýnca 1923’de Gandhi þunlarý
þöylemiþti, “Ýngiltere bütün kapýlarý yüzümüze kapatýyor.” Bu sözden
sonra tutuklanarak Jeravda Hapishanesi’ne gönderilmiþti. hapis yýllarýn-
da Gandhi, Goethe’nin Faust’unu okumuþtu.

1932’nin son aylarýnda 20 Kasým sabahý 03.30’da yataðýndan doðru-
lan Gandhi, Tagore’ye yazdýðý mektupta þunlarý söylemiþti: “Eðer kalbin
benim eylemimi uygun buluyorsa senin kutsamaný istiyorum. Bu bana
destek olacaktýr.” Tagore’den telgraf aldý: “Hindistan’ýn birliði ve top-
lumsal bütünlüðü için kýymetli bir hayatý fedâ etmeye deðer.” Bu cevabý
alan Gandhi uzun bir oruç dönemine girmiþti. Hatta hastalanarak acilen
hastaneye kaldýrýldý. Ýngiltere, Gandhi’nin hapiste ölme tehlikesinden
korkmuþtu, onu serbest býraktý. Bu defa da dýþarý çýktýðýnda Müslüman
- Hindu çatýþmalarýna tanýk oldu ve protesto için ilerlemiþ yaþýna raðmen
ülkenin her bölgesini oruç tutarak gezdi. Gittiði her yerde çatýþma der-
hal son buluyordu. Bu duruma, “Gandhi de en küçük olayda oruç
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dünyanýn en varlýklý insaný Premji, yýlmadan çalýþarak Hindistan’da baþ-
ka iþ kollarýnýn ortaya çýkmasýný ve istihdam sahalarýnýn açýlmasýný saðla-
mýþtýr. Þirketinde çalýþan yönetici Kurien þöyle diyor, “Premji sabýrla din-
ler, çok soru sorar ve etrafýndakilere yardým için can atar.”

Wipro Bilgisayar Firmasý’nýn sahibi Azim Premji, Mahatma’nýn, ihti-
yaçtan fazlasý hýrsýzlýktýr,” ilkesini âdeta, firmasýnda hayata geçirmiþ: Kaç
rulo tuvalet kâðýdý kullanýldýðýný takip eder, mesai bitiminde lambalarýn
kapatýlýp kapatýlmadýðýný bizzat kendisi kontrol ederdi. Premji ve firma
çalýþanlarý uçaktan indiðinde onlarý havaalanýnda bir limuzin karþýlamaz-
mýþ. Herkes gibi taksiye veya trene binerlermiþ.

“Þahsen yapamayacaðým þeyleri baþkalarýnýn yapmasýný bekleyemem”
diyen Premji, personelin hatalý durumunda memnuniyetsizliðini sesini
yükselterek deðil, sakin þekilde muhatabýna bildirirmiþ. Birçok Avrupa
ülkesine gitse de kendi öz benlik ve kültürünü muhafaza edermiþ. (Man-
geet Kripalani ve Bruce Einhor. 13.10.2004 tarihli Business Week’deki
Ýndias Tech King isimli yazý. Çeviri Hasan Öztürk.)

Gazeteci Yazar Falih Rýfký Atay 1943 yýlýnda yazdýðý “Hind” adlý kitap-
ta, Mahatma Gandhi’nin her iki baðýmsýzlýðý (Topraklarýnýn baðýmsýzlýðý ve
kültürünün baðýmsýzlýðý) nasýl gerçekleþtirdiðine þaþýrmýþtýr. Falih Rýfký A-
tay, Hindistanýn baðýmsýzlýðýnýn boyutlarý ile ilgili aynen þunlarý söylemiþ-
tir: “Bizler Hint milliyetçilerinin nasýl batý medeniyetçisi olmamasýna þaþa-
rýz. Niçin halkýn ilâhi ve mistik itikatlarý ile kimsenin çarpýþmadýðýný, Hin-
distan’da dolaþýrken hayretle kendimize sorarýz. Uzun müddet ingiltere’de
yaþayan bir Hintli aydýnýnýn, memleketine dönünce, eski yýðýn içinde kay-
nayýp gittiðini görmek bize garip gelir. Bunun sebebini Gandhi’nin geride
býraktýðý muhafazacý ve gelenekçi karakterde aramak lâzýmdýr.”

Dünyanýn en genç doktora öðrencisi þu an Hindistan’da yaþayan 15 ya-
þýndaki Hintli Avatar Tulsi’dir. Þu an Hint Bilimler Akademisi’nde öðre-
nim gören Tulsi’nin amacý 19 yaþýnda profesör olmak ve dünyanýn en hýz-
lý iþleyen bilgisayarlarýyla, süper hýzlý trenlerini üretmek. “Bilgi sistemle-
ri ve bilgisayar üzerine yoðunlaþtým, ülkeme Mahatma Gandhi gibi fay-
dalý olmak istiyorum.” diyen Tulsi’nin ismi ilk olarak 2001 yýlýnda Al-
manya’da yapýlan Nobel ödülleri törenine davet edilmesiyle duyulmuþ.
(Ýndian Ýnstitute of Science. Tathayat12@yahoo.com. TLF NO: 984 542 61
84     944 800 21 03)
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Hindistan’ýn ruhu Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi ölmüþtü.
Ölürken yüzü gülümsüyormuþ. Ve dudaklarýndan þu kelimeler dökül-
müþ: “Yüce Tanrý!”

Yakalanan katil, bombalý saldýrýyý gerçekleþtiren Madan Lal’in azmet-
tiricisi Nathuram Godse adýndaki bir sözde soylu Brahmandý. Nathu-
ram’ýn amacý Hindistanda iç karýþýklýk çýkarýp toplumun imtiyazlý sýnýf
ve altsýnýf Paryalar þeklinde devamýný saðlamak ve müslümanlara tanýnan
baðýmsýzlýk ve toprak haklarýný (pakistan) geri çekip, Hindistaný eski ha-
line getirmekti. Ama baþarýlý olamadý. Cinayetinde baþarýlý olsa da Ma-
hatma Gandhi’nin ruhu karþýsýnda hiç bir þey yapamamýþtý.

HÝNDUÝZM (BRAHMAN) METÝNLERÝNDE

HAZRETÝ MUHAMMED

Hindu kutsal metinleri üç kýsma ayrýlýr: Vedalar, Upaniþatlar ve Puran-
dar’dýr. Bu kitaplarýn geçmiþi M. Ö. 4000 yýllarýna kadar uzanmaktadýr.
Purandarlar 17 ciltten oluþur. Bunlar arasýnda temel kitap Bhaviþya Pu-
ran olarak bilinir ki, gelecekteki olaylardan bahsettiði için bu isimle aný-
lýr. Hindlilere göre kitabýn derleyicisi Mahriþi Vyasa isimli biridir, fakat
sözlerin sahibi yüce yaratýcý Cenabý Allah’týr. Araþtýrmacýlarýn iktibas et-
tikleri nüsha, Bombay’da Venkteshwar Press’te basýlmýþtýr. Aþaðýdaki sa-
týrlar bir harfine bile dokunulmadan bu kitaptan alýnmýþtýr.

“Melekhalý öðretici dostlarýyla görünecek. Adý Muhammad olacak. Ra-
ca, ona en samimi sadakatini ve bütün saygýlarýný sunduktan sonra þöyle
dedi: “Sana baðlý kalacaðým. Sen ey parbatis Nath (Ýnsanlýðýn efendisi),
Arabistan’ýn sâkini. Sen þerri yok etmek için büyük bir güç topladýn. Ve
o, Melekha’lý düþmanlardan kendi kendini korudu.”

Hindularýn kutsal kitabý Bhaviþya Puran’ý okumaya devam edersek ha-
kikat apaçýk ortaya çýkar:

“Melekhalýlar, Araplar’ýn meþhur beldelerini yaðmaladýlar. Bu ül-
kede Arya Drahma (ilahi kanun)’dan bir ve onlarý hidâyete çaðýr-
mak üzere Muhamad gelir ki O, pishachalarý doðru yola getirmek-
le meþhurdur. Geceleyin melek mizacýnda olan o zeki adam, bir pis-
hacha kýlýðýnda Rac Bhoy’a þöyle dedi. “Benim takipçim sünnetli,
saç örgüsü olmayan, sakal býrakan, ibadete çaðrý yapan (ezan oku-
yan) bir adam olacaktýr. Domuz hariç, her türlü hayvaný yiyecektir.
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tutuyor, siyasetle ilâhiliði karýþtýrýyor.” deyip bir zamanlar Gandhi’ye ký-
zan Nehru da çok þaþýrmýþ, ve O’nun, düþündüðü gibi yaþayan, kitleleri
bir el hareketiyle etkileyen bilge, erdemli bir insan olduðunu kabul et-
miþti.

Mahatma Gandhi, müslümanlarýn baðýmsýzlýðý için de çok mücadele
etmiþti. Karýsý Kasturbai ile birlikte sükûneti saðlamak için bölge bölge
gezmiþlerdi, 1944’te uzun fedâkarlýklardan sonra Hindistan ulusal kon-
gresinden müslümanlarýn baðýmsýzlýðý için olumlu karar çýkartan Gand-
hi, Hindistan’da o zamanlar nüfusu 100 milyon olan müslümanlarýn li-
deri Muhammed Ali Cinnah’ý kucaklamýþtý. Adý Pakistan olarak anýlacak
olan ülkenin baþýna Muhammed Ali Cinnah gelmiþti.

Gandhi’nin müslümanlara ve “Parya” gibi ezilmiþ mustazaflara yardým
etmesi, Hindularýn pek hoþuna gitmemiþti. Bu yüzden bazý fanatik Hin-
dular Gandhi’ye nefret beslemiþti. Oruç tutarak Hindistan’daki barýþ ve
huzuru saðlamak için yine karýþ karýþ gezdiði bir dönemde, karýþýklýk o-
lan Kalküta’daki barýþý saðladýktan sonra 7 Eylül 1947’de Delhi’ye gel-
miþti. Aslýnda Pencap’a gidecekti, fakat arkadaþlarýnýn tavsiyesi üzerine
Delhi’de barýþ çaðrýlar, yapmaya baþlamýþtý. Ölümün kol gezdiði Del-
hi’de bitkin bir vaziyette barýþ çaðrýlarý yapan bu bilge adam, kitlelerin
karþýsýna çýkýp konuþmaya baþladýðýnda bütün insanlar yönünü ona dö-
nüp, dikkatle dinliyorlardý. Ýki insanýn kollarý arasýnda yorgun halde kür-
süde konuþmaya baþladýðýnda bütün herkes sevgi gösterilerinde bulun-
muþtu. Delhi’de de sevgi ve kardeþlik tohumlarýný atmayý baþaran Gand-
hi, çevresindeki insanlarla birlikte bir akþam gece duasýna baþlamýþtý. A-
niden nereden geldiði belli olmayan bir el bombasý Gandhi’nin az ilerisi-
ne düþerek ortalýðý toz duman etti. Gandhi öldürülmek istenmiþti ama
baþarýlamamýþtý. Ertesi gün çýkýp, “Ýnsanlýk bu tür metodlarla kurtuluþa
eremez,” demiþti. Bombayý atan saldýrgan yakalanmýþtý.

Madan Lal adýndaki saldýrgan, bir Hindu idi. Kendisini azmettiren
Nathuram Godse’nin ismi çok daha sonralarý ortaya çýkacaktý. Gandhi,
saldýrganýn yalnýz olmadýðýný çok iyi biliyordu. Bunun için o insanlara
gönderme yaparak, “Eðer bir bozguncu delinin kurþunuyla öleceksem,
gülerek ölmeliyim,” demiþti.

30 Ocak 1948’de yine bir dua toplantýsý sýrasýnda bir adamýn ön sýralar-
da Gandhi’nin önünde saygýyla eðildiði dikkat çekmiþti. Hemen ardýndan
bir kaç el silah sesi duyuldu. O anda yaþlý bitkin adam yere yýðýldý.
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“Hayatýn en güzel yaný insanýn kendisini tanýmasýdýr, ancak bunun
sonucunda mutsuz olmak da vardýr!”

“Çalýþmak zorundayým, yoksa ahlâkým bozulur!”
“Aþk iffetle birleþirse en deðerli mücevher olur!”
“Düþünemiyorsan konuþmamayý tercih et!”
“En tehlikeli durum herkes böyledir demektir!”
“Dünyada okuma zevki kadar baþka bir zevk yoktur!” 
“Ancak Allah’a inandýðým zaman yaþadýðýmý anladým!”

Dünyanýn en ünlü ve en ilginç yazarlarýndandýr Tolstoy. 1828’de Mos-
kova’ya baðlý Yasnaya Polyana kasabasýnda doðdu. Yaþamý öyle veya böy-
le, bir þekilde tuhaf acýlarla geçen bir insan. Duygusaldý, alýngandý. Bir
dönem hercai bir genç olarak yaþadý ama merhametsiz bir insan deðildi.
Düþünürdü hep... Ýnsanlarýn yaþamlarýný gözledi. Yeri geldi yüreði bur-
kuldu, yeri geldi haksýzlýklara öfkelendi.

Tolstoy’un yaþadýðý dönemde iþçi patrondan, köylü kâhyadan, kâhya a-
ðadan, aða da bölge komiserinden dayak yiyordu. Üst kademelerde ise her
türlü çirkin dolap dönüyordu: Ýltimas, rüþvet, tehdit, gücü yeten yetene.

“Son Nefesinde 
“Allah Herþeyi Düzeltir” Diyen adam”

LEON TOLSTOY Nasýl Baþardý?

Yoksul bir aileye mensup deðildi, sýkýntýlar çe-
kerek hayatý anladý. Yaþadýðý varlýklý hayattan,
ölümün yaklaþmasýndan ve din konusundaki dü-
þüncelerinden kaynaklanan sýkýntýlar altýnda e-
zildi. Herþeyini; malýný mülkünü, parasýný, pulunu
terkedip basit bir hayat sürdü. Issýz bir tren is-
tasyonunda, yoksul insanlarýn kollarý arasýnda
can verdi. Öðretmenlerinin “kalýn kafalý, zerre
kadar bilgi sahibi olamaz, topluma bir faydasý
dokunmaz” dedikleri bu adam, “ Savaþ ve Ba-
rýþ”, “Anna Karenin”, “Hacý Murat” isimli muaz-
zam eserlerin yazarý olacak olan adamdýr.
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Onlar kutsal su ile deðil haksýzlýklarla, dinsizliklerle mücadelede arý-
nacaklardýr. Onlar müslüman olarak tanýnacaklardýr.”

Hint metinleri Veda’larda Mamah ve Ahmed Kelimeleri geçmektedir.
Kutsal kitabý içeren Veda’larda þu cümleler geçmektedir:

“Sen ey Kadir-i mutlak, övülmüþ meþhur yetim ile savaþmaya gelen
güçlüleri mahvettin” Övülmüþ meþhur yetimden kastedilen Hz Muham-
med’dir.

Devam ediyor Hinduizmin kutsal cümleleri:

“Binek sahibi, doðru ve âdil olaný seven, hürmetli, güçlü ve cömert
MAMAH, sözleriyle bana lûtuf bahþetti. En güçlü olanýn oðlu, her türlü
iyi sýfata sahip, dünyalara lûtüf 10.000 kiþi ile meþhur oldu.”

Sevgili Peygamberimizin “Emin” sýfatý vardý. Hendek savaþýnda pey-
gamberimiz güçlü yapýsýyla volkanik bir taþý kýrmýþtý. 10 bin sayýsý da
büyük bir delil ve iþarettir. Mekkenin fethinde islâm ordusunun sayýsý
tam tamýna sahabeden oluþan 10 bin kiþiydi. 

Hint metinleri Vedalar’ýn, Sama Veda isimli kutsal kitabýnda þu cüm-
leler yer almaktadýr:

“Ahmed, bu dini Rabbinden aldý. Bu din sayýsýz hikmet doludur. Ben
ondan ýþýðý aldým, týpký güneþten aldýðým gibi.”

Bu sözler Brahmanlarýn kutsal kitaplarýndan biri olan Sama Veda’da
Riþi Vatsah’a aittir.

1) Çaðdaþ Liderler. Ýletiþim.
2) Mohandas Gandhi. Romain Rolland. London Library. Biography Copraight.

1950.
3) Tolstoy is Living. Edward Garnett. Copy. ABD.
4) Mohandas Gandhi. Romain Rolland. London Library. Biography Cop.1950.
5) Çaðdaþ Liderler. Sistem.
6) Meþhur Liderler. Doðan. 1955.
7) Brief bite of Mahatma Gandhi. jean Grafer. Perth Library. Perth-Australia.

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar192...



Savaþý bir günah olarak kabul etmiþti Tolstoy; ateþ hattýndan kurtul-
mak için çýrpýnýyordu. Sonunda Sivastopol’un 25 km uzaðýndaki baþka
bir askeri birliðe nakledilebildi. Savaþan insanlarý yakýndan görmüþ, mer-
hametle acýmasýzlýðýn, yaþamla ölümün, korkuyla cesaretin ne olduðunu
burada öðrenmiþti. Daha sonra “Sivastopol Hikâyeleri” ismiyle Kýrým’da
gördüklerini kitaplaþtýracaktý.

Sivastopol düþtü. Savaþ Tolstoy’u üzmüþtü. Bundan sonraki hayatýný
yazarlýða verip Petersburg þehrine yerleþti. Burada kendisinden on yaþ
büyük olan ünlü düþünür Turgenyev’le tanýþtý. Bu sýralar Rusya’da batý-
ya açýlalým diyenlerle batý karþýtý olanlarýn tartýþmasý hakimdi. Ama,
“Kimseyi taklit etmeyelim, ne batýyý ne de baþka bir þeyi, kendi kaynak-
larýmýza dönelim” diyenler çoðunluktaydý. Bu çoðunluða Slavistler deni-
liyordu. Yani Slav ýrkýnýn üstünlüðünü savunanlar. Puþkin’in çýkardýðý
Sovremenik (Çaðdaþ) isimli dergi âdeta batý yanlýsýydý. Sonra, dergide
“batýcý olan”, “batýcý olmayan” türü ayrýlýklar çýktý. Bu arada Tolstoy boþ
durmuyor, önüne çýkanla tartýþýyordu, kimseyle de anlaþamýyordu, ne ba-
týcýlarla ne de batý karþýtý olanlarla. O hepten aykýrý tuhaf bir adamdý.
Hatta Turgenyev’le bile bozuþtu. “Sizin batýnýzý da sizi de...” der gibi çek-
ti Paris’e gitti. Paris’te ilginç olaylarla karþýlaþtý. Örneðin bir adamýn i-
dâm infâzýný seyretti. Daha sonra bu olay üzerine 150 sayfa yazý yazdý. Ýs-
viçre’ye geçti, dört ay burada kaldý. Tam bir buçuk yýl yurtdýþýnda gez-
dikten sonra Petersburg’a döndü.

Gerçek mutluluðun namuslu yaþamakta olduðunu söyleyen Tolstoy,
hayatýn anlamýnýn sevgiye dayanan çabada gizli olduðunu ifade etti.
“Namuslu huzursuzluk” kitabýný da bu yüzden yazdý. “Huzur ruhun þe-
refsizliðidir.” dedi. Ona göre mutluluk iyiden geçiyordu. Ýyi olmak mut-
lu olmaktý, ama huzurlu olmak mýydý iþte o þüpheliydi. Ýyi olan insan hep
azýnlýkta kalacaktý belki, çevresindekiler tarafýndan anlaþýlmayacaktý; iyi
olmak onu zora, eziyete sokacaktý. Þöyle demiþtir Tolstoy: “Ölümsüzlü-
ðün var olduðunu, sevginin var olduðunu ve sonsuz mutluluða ermek ü-
zere baþkalarý için yaþamak gerektiðini buldum.”

Tolstoy insanlar arasýnda barýþýn ve sevginin hakim olmasý, fakirliðin ve
sefâletin kalkmasý için insanlara çaðrýda bulundu. Bir zamanlarýn bu ser-
seri, içkici, geçimsiz ve lükse düþkün Tolstoy’u þimdi baþka türlü yaþýyor-
du. Gençliðinde terzilere giyim kuþamý için avuç dolusu paralar veren bu
adam þimdi köylüler gibi kaba elbiseler, ayaklarýna da yine kaba pabuçlar
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Tolstoy daha 10 yaþýndayken babasýný kaybetti: Kont Tolstoy diye bi-
linen babasý prenses Mariya ile evlenmiþ, dördüncü çocuk olarak Leo
Tolstoy dünyaya gelmiþti. Bu tuhaf adamýn hayatý benim çok garibime
gitti. Týpký Binbir Gece Masallarý’ndaki gibi bir yaþamý var. Okulla ara-
sý iyi deðildi ama kitaplara karþý meraký vardý. Baþkalarýnýn çizdiði prog-
rama deðil de kendi çizdiði programa uymak isterdi. Yani daha küçük
yaþta hayatýna kendisi karak vermek istedi.

13 yaþýnda Kazan Lisesi’ne kaydoldu, 20 yaþýnda bitirdi. Ardýndan ü-
niversite sýnavlarýna girdi, kazanamadý. Ýkinci defa girdi, Doðu Dilleri
Fakültesi’ni kazandý. Ama baþaramayýp sýnýfta kalýnca Hukuk Fakülte-
si’ne girdi. Bir yýl sonra bu okulu terketti. Daldan dala atlýyordu, hiç bi-
rini beceremiyordu.

23 yaþýna geldiðinde kendisini içkiye, zevke ve eðlenceye verdi. Nefsi-
nin arzularýna her uyuþta müthiþ bir vicdan azabý duyuyor, günah iþledi-
ði için rahatsýz edici suçluluk duygusu alýnda eziliyordu. Kendisiyle içe
dönük nefis muhesebesi sonucu Tolstoy, kendi kendini düzeltme kararý
aldý. O artýk þöyle diyordu: “On cilt felsefe kitabý yazmak, bir tek ilkeyi
uygulamaktan daha kolaydýr.

“Çocukluk Çaðý” isimli ilk yazdýðý hikâye beðenildi, Puþkin’in “Sovre-
men” dergisinde yayýnlandý. Kendisine daha çok ilgi oluþmaya baþladý.
Hatta eleþtirmenler, “Kim bu Tolstoy?” dediler.

1853’te Çar Nikola Osmanlý Ýmparatorluðu’na savaþ ilãn etti. Tolstoy,
bu savaþ sýrasýnda subay olarak orduya alýndý, Tuna boylarýnda bir batar-
yada görev aldý. Burada cesur Türk ordularýnýn silistre’yi nasýl savunduk-
larýný gördü. Elinde dürbün saatlerce mehmetçiðin canla baþla mücade-
lesini izledi. Ýngilizler ve Fransýzlar Karadeniz’e asker yollayýnca Ruslar
Tuna kýyýlarýna çekilmek zorunda kaldý.

Türk yurdu Kýrým’da Türklere binbir türlü eziyet ediliyordu. Bunun ü-
zerine Türkler de Kýrým’a asker gönderdi. Tolstoy asteðmen rütbesiyle
Kýrým Sivastopol’a gönderildi. 

Rus ordusu ve koca donanmasý tam bir bozgun yaþadý. Sevk ve idâre e-
hilsiz komutanlara býrakýlmýþtý. Savaþýn tüm aðýrlýðý zavallý köylü, baldý-
rýçýplak piyâde erlerine yüklenmiþti. O kadar Rus köylüsü genci telef ol-
du ki, Tolstoy daha ileriki zamanlarda gördüðü bu olaylarý böyle yorum-
layacaktý.
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Yoksul bir aile kýzý olan Sonya ile evlenen Tolstoy, herkesi þaþýrtmýþtý. Ev-
liliðinin ilk 15 yýlýnda çok mutlu oldu. Fakat sonraki yýllarda Þonya’nýn çe-
kilmez, hýrçýn hâli Tolstoy’u bezdirdi. karýsýnýn bu hâli Tolstoy’a ünlü “Sa-
vaþ ve Barýþ” adlý eseri yazdýrdý. Victor Hugo’nun “Sefiller” adlý eserinden
de etkilenen Tolstoy toplumu incelemek istedi, bu dev eser ortaya çýktý.

Yayýnevlerinin ýsrarlý teklifleri üzerine yeni dev eseri “Anna Karenina”yý
yazdý. Tam bu yýllarda oruç tutmaya baþladý, tasavvufla ilgilendi, sýk sýk
köy kilisesine gidip dua etti. Bu arada “Ýtiraflar” isimli kitabýný yazdý.
1880’e geldiðinde onuncu çocuðu oldu.

Vaiz türü yazýlarýný okuyan bazý kimseler evine gelip gitmeye baþladý-
lar. Toplumda gördüðü fakirlik ve zenginlik uçurumu onu çok üzüyordu.
Ýstiyordu ki herkes rahat geçinecek kadar, çocuklarýnýn ihtiyaçlarýný gide-
recek kadar gelire sahip olsun. Kendisini ziyarete gelen sevenleri için ka-
rýsý Sonya, “Ne idüðü belirsiz çapulcular” diyordu. Çevresindekilere tü-
tünün ve alkolün zararlarýndan bahsediyordu.

“Ne idüðü belirsiz”lerin artmasý üzerine karýsý Sonya panikleyerek Tols-
toy’a “çok garip bir þey! Hayatlarýnda baþarýlý olamamýþ, aklý kýtlar, ka-
fasýzlar, baþarýsýzlar, ayyaþlar senin kapýnda soluðu alýyor.” dediðinde
Tolstoy, “tabiki bunlar gelecek, her þeyini halletmiþ insanlar mý gelecek.
Bu insanlar geliyor, düzelmek istiyorlar.” diye cevap veriyordu. (2)

Bu arada 1900 yýlýna gelindiðinde onüçüncü çocuðu oldu. Ayný yýl art-
niyetli çevreler Tolstoy’un ihtilâle kalkýþacaðý söylentisini yaydý. Bu fýsýl-
tý Çar Aleksandr’ýn kulaðýna gitti. Ama önemsemeyerek þöyle dedi: “Ha-
yatýma kastetmedikçe Tolstoy’a dokunulmasýný istemem. Ona zarar ve-
rip, onu mazlum seviyesine getirerek dünya insanlarýný aleyhime çevir-
mem. Suçlu ise vicdaný bilir.”

1895’lerde, “Efendi ve Uþak”, 1897’de “Hacý Murat’ kitaplarýný kale-
me aldý. 1902’de gittiði Kýrým’da Maksim Gorki ve Anton Çehov’la ta-
nýþtý. 1905 eylülünde, milletinin baðýmsýzlýðý ve vatanýnýn bütünlüðü i-
çin Ýngilizlere karþý mücadele eden, bu yüzden de Johannesburg’a sürgü-
ne gönderilen Hindistanlý Gandhi’ye moral mektubu yazarak, kötülüðe
karþý gösterdiði milli mücadeleyi taktir ettiðini söyledi.

Tolstoy’u bazý zamanlar tek baþýna görenler onun acý acý aðladýðýný söy-
lerler. Sonradan çevresine anlattýðýna göre masum insanlarýn ýzdýraplarý
ve ölümden sonraki hesap günü onu duygulandýrýyormuþ.
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giyiyordu. 42 odalý muhteþem mâlikhânesinde servet içinde, Rus aristok-
ratlarýnýn yaþamý gibi lüks ve ihtiþam içinde yaþarken, þimdi tek odalý bir
evde kendi odasýný kendi süpürüyor, tahta bir masa üzerinde, tahta çanak-
ta, tahta kaþýkla kendi yaptýðý yemeði yiyordu. Bütün topraklarýný yoksul
insanlara yetecek kadar daðýttý. Kendisine “Veli”, “Ermiþ” diye ad taktýlar.
Bu defa kendisi yoksulluk ve sefâlet içinde yaþamaya baþladý. Ama ileride
yazacaðý bir kitap dünyayý sarsýp, milyonlar satýp, milyon dolarlar kazan-
dýracaktý. Ýþte iki muazzam eser: “Savaþ ve Barýþ”, “Anna Karenin”

Tolstoy hakkýnda þimdiye kadar 2500 deðil tam 25000 kitap yazýldý,
75000 makale kaleme alýndý, kendi yazdýðý yazýlarýn toplamý 100 cilttir. (1)

Tolstoy evlendiðinde çok mutlu oldu. Karýsý o kadar iyiydi ki sýk sýk
dizlerinin üzerine çökerek Allah’a yalvarýyor, bu ilâhi saadetin bozulma-
masý için dua ediyordu. 50 yýl bu kadýnla evli kalacak olan Tolstoy, daha
sonra pek de hoþ olmayan olaylarla karþýlacaktý.

Rusya’da köleliðin kaldýrýlmasýnda rol oynadý. Hatta kölelerin özgür bý-
rakýldýktan sonraki eðitimlerini üzerine aldý. O da Jan Jack Rousseau gibi
“doða iyidir, toplum kötüdür” inancýndaydý. Tolstoy, Rusya’daki diðer di-
ne ve milletlere mensup insanlara eziyet edildiðini söylüyordu. Bu duru-
mu da Rusya’nýn çok geri ve cahil býrakýldýðýna baðlýyordu. Ona göre idâ-
recilerin sadýk eðitmenleri boþ bir kaðýdý rahatlýkla doldurur gibi düþün-
celerini kolayca halk yýðýnlarýnýn kafasýna geçirebiliyorlardý. O halde? O
halde, halk eðitilmeliydi. Dostoyevski de ayný fikirdeydi. Ama ne yazýk ki
Tolstoy’un ölümünden hemen 5, 10 sene sonra Lenin adýnda bir adam çý-
kagelip Dostoyevski ve Tolstoy’un söylediklerini kaþla göz arasýnda uygu-
layacak ve eleþtirdikleri çarlýk sistemini yýkarak dünyaya parmak ýsýrtacak
çok daha büyük katliamlar, zulmler yapacaktý. Örneðin Kýrým Türkleri o
zamana kadar görmedikleri, özellikle Stalin zamanýnda bir katlimla karþý
karþýya kalacaklardý. Stalin bu zavallý masum Kýrým Türklerini pis, hava-
sýz vagonlara týklým týklým doldurarak Sibirya’nýn buz tutmuþ, inin cinin
top oynadýðý, kuþ ötmez kervan geçmez yerlerine sürmüþtür. Çoðu, bin-
lerce kilometrelik yolda açlýktan telef olmuþtur. 

Tabii Tolstoy, Çar’ýn devirip daha büyük bir zulmün, komünizmin ge-
lerek bu denli eziyetler edeceðini bilemezdi. O, o anki baþka din ve mil-
letler üzerinde yapýlan eziyetleri eleþtiriyordu. Yoksa, “Komünizm gelsin,
çözüm budur” diye kesinlikle bir ifadesi yoktur.
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Tolstoy’un baþarýsýnýn altýnda merakýn yattýðý söylenir. Yaþadýðý yer o-
lan Polyana’daki kütüphanede birkaç bin kitabýn onun elinden geçtiði,
sýrf doðruyu bulmak adýna saatlerce hiç durmadan burada çalýþtýðý teyze-
si Sandra tarafýndan ifade edilmiþtir. Teyze Sandra, yeðeninin baþarýlý in-
sanlarýn hayatýna çok meraklý olduðunu söyleyerek, günlüðünde onunla
ilgili þunlarý anlatmýþtýr: “Lev nikolay (Tolstoy) geçmiþte yaþamýþ baþarý-
lý insanlarý -ki bunlarýn içinde peygamberler de vardý- hayatlarýný saatler-
ce okurdu. Özellikle peygamberlerin hayatlarýný yaratýcýlýðýn gerekli þar-
tý sayardý. Aþkla, heyecanla, zevkle okurdu. Bir yandan da doðayý göz-
lemlerdi. Ýnsanlarýn hareketlerini incelerdi. Baþarýnýn ancak geçmiþi bil-
mekle yakalanabileceðini söylerdi.” (3)

Gerçekten de Tolstoy’un kendisi bir konferansýnda þöyle demiþtir,
“Doðru yol þudur: Geçmiþi bil, atalarýný taný, onlarýn ne yaptýðýný öðren.” 

Eski sekreteri Olen, Tolstoy’un eserlerini nasýl hazýrlandýðýna dair þun-
larý anlatmýþtýr:

“Makalelerini ve bazý kitaplarýný bana dikte ettirmiþtir. Bunu için ba-
sýn, benden eserler hakkýnda erken bilgi isterdi. Ama o, buna karþý çýkar-
dý. Edebi eserlerin hiç bir zaman vaktinden önce tanýtýlmamasýndan ya-
naydý. “Bunu baþkasýna söylemek doðru olmaz, çünkü insan bunlarý ken-
disi için karalamýþtýr, bir duygudur bu; makale olsa tamam, belki olabi-
lir, çünkü bir yazýþta bitirilir” derdi. Ben sekreteri olarak onun, prensip-
lerine ve iþ ciddiyetine baðlý biri olduðunu söyleyebilirim.”

Yine esik sekreteri Tanya ünlü yazarla ilgili anýlarýný þöyle ifade ediyor:

“Sabah çok erken saatlarda kalkardý. Günde beþ saatten fazla uyuduðu-
nu söyleyemem. Dine olan inancý çok içtendi. Ýnsanýn boþ yaratýlmadýðý i-
çin boþ duramayacaðýný, boþ duranýn ahlâkýnýn bozulacaðýný söylerdi.”

Sekreteri Tanya yazarla ilgili þahit olduðu bir anýsýný da aktarýyor.:

“Bir gün Yasnaya Polyana’ya Tolstoy’un akrabalarýndan bir kadýn res-
sam gelmiþti. Resim okullarý üzerine konuþuluyordu. Ressam, öðrenim
yýllarý sýrasýnda bir gün etüdlerini gözden geçiren hocasýnýn þu sözleri söy-
lediðini anlattý:

-Þu otu buraya çizmiþsiniz. Aslýnda belki böyleydi. Belki buraya rast-
gele kondu. Ama siz düþünmelisiniz bu otun burada lüzumu var mý yok
mu? Her küçük taþýn, üzerinde durduðun çalý gerekli midir deðil midir? 

-Evet, dedi Tolstoy, öyle olmasý lâzým.
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Yayýnladýðý kitaplarýn gelirini yoksul halka baðýþlýyordu. Gençliðinde
tam okuyamadý, yaklaþýk 20 yaþýnda liseyi bitirdi, öðretmenleri “kalýn
kafalý, bunun kafasý hiç bir þey almaz.” demiþlerdi. Ama yazdýðý eserler-
le dünya onu taktir etti. Ömrünün sonuna kadar yoksulluðun ortadan
kaldýrýlmasý için uðraþtý.

Leo Tolstoy bir gün aldý baþýný uzaklara gitti. Tüm yoculuðunu trenle
yaptý. Tepelerden geçti, nehirleri , gölleri, bozkýrlarý aþtý, geniþ ormanla-
rý seyretti. Tanýnmamak için kýlýk kýyafet deðiþtirdi. Yolda bir ara rahat-
sýzlandý. Trenden inmek zorunda kaldý. Ýndiði yer Astapovo kasabasýydý.
Ýstasyonda bir tren iþçisi, tebdili kýyafetine raðmen bu ünlü adamý taný-
dý, evine dâvet etti. Tolstoy bir kaç gün bu iþçinin evinde kaldý. Sonra
kendine tek odalý bir ev tuttu. Bütün dünya gazeteleri, “Tolstoy esraren-
giz bir þekilde ortadan kayboldu.” diye yazdý.

Ýstasyon iþçisi de söz verdi, onu kendisinin dýþýnda kimse tanýmayacak-
tý. Bir kaç yýl sonra hastalanýnca durum öðrenildi. Bütün dünya ünlü ya-
zarýn Astapovo diye küçük bir köyde yaþadýðýný öðrendi. Ama çok aðýr
hastaydý. Haber dünyanýn dört bucaðýna yayýldý. Onun hastalýðý bütün
dünyada heyecan uyandýrmýþtý. Çar öldüðünde kimse ilgilenmemiþti bi-
le. Ama Tolstoy hastalandýðýnda bütün dünya dört gözle, üzgün bir hal-
de sonucu bekliyordu. Astapovo köyü dünyanýn en ünlü köyü olmuþtu.

Sonunda beklenen oldu. Bu yaþlý adam 8 Kasým 1910 yýlýnda 82 ya-
þýnda hayata gözlerini yumdu. Son nefesini verirken aðzýndan þu sözler
döküldü: “Allah her þeyi düzeltecektir! Aramaktan býkmayýn!. Arayýnýz!..
Daima arayýnýz!..”

TOLSTOY NASIL ÜNLÜ YAZAR OLDU?

Tolstoy denilince akla sabýr gelir. O, “Dehâ sabýrdýr” sözünü açarak
þöyle demiþtir: “Elbetteki öyledir, ama sabýrlý bir kimse olmak manasýn-
da deðil; elindeki iþi, ona koyabileceðin her þeyi koymadan býrakmamak
manasýndadýr.”

Onu yakýndan bilen, tanýyan, onunla senelerce arkadaþlýk yapmýþ olan
Doktor Makovitski, Tolstoy’un akýl almaz çalýþma gücünü þöyle anlatý-
yor: “Leon Tolstoy kafasýna koyduðu iþi bitirmeden kalkmazdý. Tembel-
lik nedir bilmezdi. Hatta bir defasýnda “Ben, Çinliler gibi bayram falan
tanýmam” demiþti.
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Duygulu ve içli bir yazar olan Tolstoy “Çocukluk”isimli eseri üzerinde
çalýþýrken günlük aný defterine þunlarý yazmýþtý: “Düzeltmeden yazmak
düþüncesini tamamen atmak gerekir. Beþ defa, on defa düzeltmek bile
azdýr. Açýk olmayan, çok uzun ve fazla akademik olan yazýlar güzel de ol-
sa okunmaz, hemen acýmadan yok etmeli bu tarzý. Çünkü insanlar sizden
kendilerini olduðu gibi anlatmanýzý bekler.”

Tolstoy bu çalýþma metoduna ömrünün sonuna kadar baðlý kalmýþtýr.
Onun iç temsilini ve kiþiliðini geliþtiren basamaklarý anlatan þu cümlele-
ri kendi hâtýra yazýlarýndan ve mektuplarýndan aktarýlmýþtýr: “Nasýl ki
deðerli taþlar yýkamakla, elemekle elde edilirse, iyi ifade edilmiþ fikirler
de öyle elde edilir. O halde fikirlerinizi ve hayata bakýþýnýzý elekten geçi-
riniz. Baþarýlý olmak isteyen adam hangi alanda olursa olsun biçimden zi-
yâde öze önem vermelidir. Bilgi bedendir, coþku ise ruh... Beden mi ka-
lýcýdýr ruh mu? Erdemle ve inançla süslenmeyen bilgi tehlikedir. Yaþamý-
nýzýn her alanýnda öze önem verin. Bunu sabýrla yapýn, bir þeyleri deðiþ-
tirmeniz gerekiyorsa, bunu derhal yapýn, yaptýðýnýz iþin daha çok güzel-
leþtiðini göreceksiniz.”

“Savaþ ve Barýþ” adlý eser Tolstoy tarafýndan, tamamý yedi defa düzel-
tilmiþtir, bunu býkmadan yapmýþtýr. Anna Karenina on iki, Yeniden Di-
rilme yirmi defa düzeltilmiþ müsveddelere sahiptir. Binlerce müsvedde
sayfasý bugün Moskova’daki özel bir müzede bulunmaktadýr. Hayata Gi-
den Yol isimli eserindeki önsözü Tolstoy tam 105 defa düzeltmiþtir. Bir
önsözün beþ sayfa olduðunu düþünün, ona göre 105 ile 5’i çarpýn. Çýkan
rakam sadece önsöz müsveddeleridir. Bu bile koa bir kitap eder.

Tolstoy’un çalýþma gücü, titizliðini de bir kenara býrakýn giriþtiði iþi bi-
tirme aþký ve azminden gelmektedir. O, adaletsizlikleri, toplumun yaþa-
dýðý ikilemleri yine toplumun anlayacaðý ve ders çýkarýp kendini düzelte-
ceði bir þekilde yazmýþtýr. “Anladýðýný sözlerle öyle ifade etmelisin ki, baþ-
kalarý, sen anlattýkça seni senden daha iyi anlasýn ve kendinden utansýn”
diyen dev yazar, bir çok kereler sansüre uðramýþtýr.

Tolstoy anne ve babasýný pek tanýyamadýðýný, bunun acýsýný yüreðinde
hep hissettiðini söylemiþtir. Fakat bu acýnýn sonucu, onda duygu yüklü
bir inanca vesile olmuþtur.Annesini iki yaþýnda, babasýný sekiz yaþýnda
kaybeden geniþ yürekli yazar, “Ah! Anne ve babamý zor zamanlarýmda
þöyle bir görseydim, benim için yaþamýn gülümsemesi olacaktý ve kade-
rin ne olduðunu bilmeyecektim.” diyor.Acýlar bazen güzel þeyleri
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Orada bulunan biri itiraz etti,

-Ne gerek var ayrýntýlara ki, ilham yok olmaz mý?

O esnada gözlerime inanamadým. Tolstoy öyle öne fýrlamýþtý ki “Hayýr!
Asla!”  dedi. Ve baðýrýrcasýna devam etti, “Ýlham aranan þeyin kendini
birden göstermesidir. O ne kadar parlak olursa onu gerçekleþtirecek eme-
ðin o kadar büyük olmasý lazým. Puþkin’in o akýcý, o içten þiirlerini okur-
ken ondan böyle akýp gelmiþler zannederiz. Hiç de öyle deðil.  Bu akýcý-
lýkta ne ayrýntýlar gizlidir, ne emekler saklýdýr. Ama biz göremeyiz. Belki
size bu resmi çok güzel gösteren þey, o ayrýntý dediðiniz ottur, çalýdýr, taþ-
týr “ Patronum Tolstoy, “Altýn ancak topraðý ince ince yýkamakla elde e-
dilir” sözünü sýk sýk söylerdi.” (4)

Tolstoy’un eserleri aslýnda gerçeðin ta kendisiydi. Tarihi romanlarýnda
hep gerçeðe baðlý kalmýþtýr: “Tarihî bir þey yazarken en küçük ayrýntýla-
ra kadar gerçeðe baðlý kalmayý severim. Tarihte yaþamýþ kiþileri, olaylarý,
onlarý doðuran sebepleri iyice öðrenir, emek harcarým”

“Savaþ ve Barýþ”, “Hacý Murat” isimli eserleri, bir çok kaynak bilgileri
karýþtýrmasýný, araþtýrmasýný gerektirmiþtir. “Romanýmda tarihi kiþilerin
konuþmalarýnda , davranýþlarýnda ben kendiliðimden birþey uydurmuyo-
rum, yazarken koca bir kütüphane meydana getiren malzemeden fayda-
lanýyorum.”demiþtir.

Tolstoy yalnýz tarihi romanlarýnda deðil, yaþadýðý dönemi anlatan do-
man ve hikâyelerinde de gerçeðe hep uymuþtur. Yeniden Dirilme’yi ya-
zarken görmediði, bilmediði hapishane hayatýný görmek, öðrenmek için
çok çaba sarfetmiþti. Moskova hapishanesini görmek için izin istedi, ala-
madý. O da Orel bölgesindeki Orel hapishanesine gitti. Moskava’da bir
gardiyanýn evine giderek romanýndaki hapishane hayatýna uymayan ký-
sýmlarý göstermesini rica etti. Yine bir gardiyandan sibirya’ya gönderile-
cek olan Kýrým Türkleri ve Çeçen mahkumlarýn sevk gününü ve saatini
öðrenerek hapishane kapýsýna gidip bekledi. Mahkumlarýn içler acýsý ha-
lini görünce aralarýna katýlýp, istasyona kadar yürüdü.

Tolstoy yazarlýk için iki þeyin önemini ýsrarla dile getirirmiþ: Ýnatla ça-
lýþmak ve gerçek bilgi.

Maksim Gorki, Leon Tolstoy’la ilgili þunlarý söylemiþtir: “Tolstoy yal-
nýz büyük bir sanatçý deðil, büyük bir emekçi idi de. Onun kitaplarý inat-
çý bir dehâ emeðinin anýtlarý olarak yüzyýllardýr okunacaktýr.”
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yýldýzlarýn görünüþündeki hareketinde bile vicdan gizlidir. O halde!.. ge-
liþmek istiyorsan çevrene iyi bak, dikilme, eðil. Unutma, kötülük, insan-
larýn akla uygun bulduðudur. Hep akýl dersen bunalýma girersin, kalbi-
nin ve yüreðinin sesine de kulak ver.” (5c)

Tolstoy, kendi döneminde Kýrým Türkleriyle ve Çeçen müslümanlarla
karþýlaþtýðýný hatta Çeçenlere esir bile düþtüðünü anlatýr: “Saro isminde
müslüman bir Tatarla dost olmuþtum. Eðer aklýmý dinleseydim dost ol-
mamam gerekirdi, çünkü çevremdeki tüm akýllýlar böyle söylüyordu:
“Onlara yaklaþmayýn!” 

15 Haziran 1853’te bu Tatar arkadaþýmdan dönerken çeçen müslü-
manlara bir Rus subayý olarak esir düþtüm. Öldürülmeme ramak kalmýþ-
tý. Eðer onlar akýllarýný dinleselerdi beni katletmeleri gerekirdi. Ama yü-
rek ve vicdanlarýný dinlediler. Demek ki akýl deðil de yürek, vicdan din-
lense herþey baþarýlacak. Bana sýcak kahve ikrâm edildi. Þimdi sizler! He-
piniz acýnacak mahluklarsýnýz. Biraz da yüreðinize kulak verin.”

Dev yazar, kiþiliðinde yaþadýðý geliþimini bakýn nasýl anlatýyor:

“Daha elli yaþýma gelmemiþtim. Seviyordum, seviliyordum, iyi çocuk-
larým, büyük bir topraðým vardý, ünlüydüm, saðlýðým yerindeydi, beden-
ce güçlüydüm. Bir köylü gibi ekin biçebilecek durumdaydým; on saat hiç
durmadan çalýþýyor, yorulmuyordum. Fakat birdenbire hayatým duruver-
di. Soluk alabiliyor, yiyor, içiyor, uyuyordum. Ama yaþamak deðildi bu.

Hiçbir þeyi arzulamýyordum artýk. Arzulanacak hiçbir þey olmadýðýný
biliyordum. Gerçeði bilmeyi bile arzulayamýyordum. Gerçek, hayatýn bir
saçmalýk olduðuydu. Uçuruma gelmiþtim, önümde ölümden baþka hiç-
bir þey bulunmadýðýný açýk açýk görüyordum. Ben; bu saðlam, bu mutlu
adam,  artýk yaþayamayacaðýmý seziyordum. Görünmez bir güç hayattan
sýyrýlmaya yöneltiyordu beni. Kendimi öldürmek istiyordum demeyece-
ðim. Beni hayatýn dýþýna iten güç benden daha güçlüydü; eski hayat is-
teðime benzer bir istekti bu, ancak ters yönde iþliyordu. Buna çabuk bo-
yun eðmemek için kendi kendime karþý kurnazlýk etmek zorundaydým.
Ýþte ben, bu mutlu adam, her akþam soyunurken, yalnýz kaldýðým oda-
mýn dolaplarý arasýnda kendimi direðe asmamak için, ipi kendi kendim-
den saklýyordum. Þeytana uymak korkusuyla, silahýmla ava gitmiyor-
dum. Birinin yaptýðý saçma bir þakaymýþ gibi geliyordu hayat bana. Kýrk
yýl boyunca çalýþ, didin, ilerle, sonra da ortada hiç bir þey olmadýðýný gör.
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görmemize engel olurken, bize çok da güzel, tatlý sürprizler hazýrlar. Bu
güzellik ve tatlýlýk, baþtaki güzel þeyleri görme isteðinden kat kat üstün-
dür, hissedebilen için. Tolstoy’un hayatý da týpký böyle: Ýnançsýzlýk bata-
ðýndan inançlýlýk ve baþarýnýn hazzýna ulaþma. 

Hatýratýnda þunlarý yazmýþ:

“Büyük bir düþünceye vardým, bütün ömrümü bu düþüncenin gerçek-
leþmesine adayabilirim. Ýnandým, son peyfambere de. Fakat çevremde Ý-
sa’yý gördüm. Ben dogmalardan ve muammalardan arýnmýþ olarak gör-
mek istiyorum Ýsa’nýn dinini. Ýnsanlar din yoluyla birleþebilir, hayat da-
ha adaletli olur o zaman.” (5a)

Hatýratýnýn o günkü son cümlelerinde daha çok coþar: “Ýyi anlayýn be-
ni! Dinsiz ve Allah’a inançsýz milletler huzur bulamaz. Din olmayýnca in-
san ne iyi ne de mutlu olur. Dünyada herþeyden önce Allah’a kul olabil-
mek isterdim; arýnmýþ, saf, temiz, itaatkar, vicdanlý, peygamberlere imân
etmiþ bir kul... Allah inancý olmayýnca yüreðimin kuruduðunu hissediyo-
rum, þu an öyle kuruduðumu hissediyorum ki... Bir dinim olsun istiyo-
rum. Allah yardým edecek bana. Bu da olacak. Allah’ým! Beni sana ait
hak ve doðru yola ilet.” (5b)

Tolstoy yaþadýðý dönemi sanatýn ve yazýnýn yozlaþmaya baþladýðý dö-
nem olarak niteler: “Ýnsanlarda boþ gurur var... Gurur, gurur, gurur, me-
zarýn eþiðinde bile! Yüzyýlýmýza özgü bir hastalýk bu... Neden Homeros-
lar, Shakespearler aþktan, þandan, acýlardan söz ediyorlar da yüzyýlýmýzýn
edebiyatý gururlu kiþilerin, züppelerin sonu gelmez hikâyesi olarak beli-
riyorlar? Bu insanlar... Aþkýn, fedakarlýðýn büyük yasasýný savunan bu
günümüzün Hýristayanlarý, bu yaptýklarýna bakýp da piþmanlýk duymu-
yorlar, kendilerine can verirken, ruhlarýna ölüm korkusundan önce iyilik
ve güzellik aþkýný yerleþtirmiþ olanýn önünde diz çökmüyorlar. Sevinç ve
mutluluk gözyaþlarý içinde kardeþler gibi öpüþmüyorlar.”

Kendini geliþtirmek isteyenlere bir tavsiyesi var Tolstoy’un: “Hangi se-
viyeye gelirseniz gelin, kendinizi asla bir seçkin sýnýf sanmayýn. Bu, bir
insan için en büyük tuzaktýr. Akýl, yaþamak için vahþice öldürmeyi öðre-
tir. Ýnsanlarý seveceðin zaman akýl hemen karþýna dikilir. Ve büyük bir tu-
zak. Ben akýllý deðilim, akýl bana hiç bir þey öðretmedi, bütün bildiðimi
yürek verdi, vicdan verdi. Gök kubbenin göz aldatýcýlýðýnda ve
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Baþarýnýn çoþkuda olduðunu, coþkunun da inanç ve maneviyatta giz-
lendiðini, hayatýn anlamýnýn da bu olduðunu ifâde eden Tolstoy þunlarý
söylemiþtir: “Allah’a inanýyorum. O, aþktýr, coþkudur, her þeyin ilki ve il-
kesidir. Benim kendimde olduðum gibi, O’nun da bende olduðuna ina-
nýyorum. Ýsa’yý tanrý saymak, ona dua etmek kutsala yapýlan en büyük
saldýrýdýr. Ýnsanýn gerçek mutluluðunun Tanrý buyruðunu, yerine getir-
mek olduðuna inanýyorum; Tanrý buyruðunun her insanýn, benzerlerini
sevmesi, onlara karþý onlarýn kendisine davranmalarýný istediði gibi dav-
ranmasý olduðuna inanýyorum. Bütün peygamberler böyle söylemiþtir.
Kiþisel geliþim gücümüzün ve sevgimizin, bu dünyada her gün büyüye-
cek bir mutluluk, öbür dünyada da kusursuz bir göksel mutluluk saðlý-
yacaðýna inanýyorum.” 

Baþarýsýnýn gizemli penceresinin dua olduðunu söyler Leon Tolstoy:
“Her þeyde ilerlemek için bir tek yol bulunduðuna,bu yolun dua olduðu-
na inanýyorum. Sonsuz hayata inanýyorum; insanýn, burda ve her yerde,
þimdi ve her zaman eylemlerine göre ödüllendirileceðine inanýyorum.
Bütün bunlara öyle kesinlikle inanýyorum ki, bu yaþýmda, mezarýn eþi-
ðinde, bedenimin ölümünü, yani yeni bir hayata doðuþu dilemek için ça-
ba harcamam gerekiyor.” (7)

YILDIZ KAYIYOR...

Baþtaki ayný satýrlarý bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 1900 yýlýna ge-
lindiðinde Tolstoy’un onüçüncü çocuðu oldu. Ayný yýl bazý artniyetli çevre-
ler, Tolstoy’un ihtilale kalkaþacaðý söylentisini yaydý. Bu fýsýltý Çar Aleks’in
kulaðýna gitti. Ama önemsemeyerek þöyle dedi: “Hayatýma kastedmedikçe
Tolstoy’a dokunulmasýný istemem. Ona zarar verip, mazlum seviyesine ge-
tirerek dünya insanlarýný aleyhine çevirmem. Suçlu ise vicdaný bilir.”

1895’te Efendi ve Uþak, 1897’de Hacý Murat kitaplarýný kaleme aldý.
1902’de gittiði Kýrým’da Maksim Gorki ve Anton Çehov’la tanýþtý. 1905
eylülünde milletinin baðýmsýzlýðý için Ýngilizlere karþý mücadele eden, bu
yüzden de Johannesburg’a sürgüne gönderilen Hindistanlý Gandhi’ye
moral mektubu yazarak, kötülüðe karþý gösterdiði milli mücadeleyi tak-
tir ettiðini söyledi. (8)

Tolstoy’u bazý zamanlar tek baþýna görenler onun acý acý aðladýðýný söy-
lemiþlerdir. Sonradan çevresine anlattýðýna göre masum insanlarýn ýzdý-
raplarý ve ölümden sonraki hesap günü onu duygulandýrýyormuþ.
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Geride hiçbir þey. Kala kala çürümüþ bir beden ve kurtlar kalacak ben-
den... Ýnsan ancak yaþamakla sarhoþ olduðu sürece yaþýyabilir; ama sar-
hoþluk geçer geçmez, herþeyin bir aldatmaca olduðunu görür... Aile ve
sanat yetmezdi artýk bana. Aile demek, benim gibi mutsuzlar demekti.
Sanat, hayatýn bir aynasýdýr. Hayatýn bir anlamý kalmayýnca, ayna da o-
yalayamaz artýk insaný. En kötüsü, boyun eðemiyordum. Ormanda yolu-
nu þaþýrmýþ, yoluna þaþýrdýðý gibi dehþete düþmüþ bir adam... (6)

Tolstoy, böylesi bir negatif durumdan çoþkulu pozitif duruma nasýl geç-
tiðini bir bir anlatmýþ. Kiliseye nasýl yanaþtýðýný fakat þahit olduðu Hris-
tiyanlýðýn dogmalarla ve çarpýklýklarla dolu olduðunu da ifade eder: “Þa-
raplý ekmek yeme törenleri ve bu þarabýn Ýsâ’nýn kaný olduðu iddiasý çi-
leden çýkarýyordu beni. Din, bilinçli ve çýkarcý yalancýlýk altýnda çiðnen-
memelidir. Dinde yükseklik, kariyer; iyi ve erdemli insan olmaktan ge-
çer. Hazreti Ýsa’nýn, Allah’ýn elçisi olduðuna inanýyorum, ama günümüz
Hýristiyanlýðýnýn anlayýþýna ve teslise inanmýyorum.”

Tolstoy, aslýnda baþarýsýnýn ve kiþisel geliþiminin kaynaðýný dinde gör-
müþütr. “Doðmatik Tanrýbilimin Eleþtirisi” “Dört Ýncilin Uygunluðu” ve
1883’te yazdýðý “Ýnancýn Nedir?” adlý eserlerinde, âlemleri yaratan tek
bir Allah’ýn olduðunu, baþarýlarýn ve bilginin kaynaðýnýn Allah’ýn vicdan,
merhamet, tavsiye, istek ve yasaklarýnda yattýðýný söylemiþtir. “Ýtiraflar”
adlý eserinde bu gerçeðe nasýl kavuþtuðunu uzun uzun anlatýr: “Ne ka-
dar tuhaf gelirse gelsin, bundan bin sekiz yüz sene evvelki, bin beþyüz se-
ne evvelki, hatta ikibin beþyüz sene evvelki kurallarý yeni bir keþfeder gi-
bi keþfettim. Ýsâ gibi, Muhammed gibi, Buda gibi, Konfüçyüs gibi mer-
hamet ve bilge sahibi insanlarýn insanlýða Allah tarafýndan gönderildik-
lerine inanýyorum. Onlarýn insanlýk derslerini çok iyi inceledim. Baþarý-
mýn, mutluluðumun, coþkumun, sanki yeniden doðmuþ gibi olmamýn
kaynaðýný onlara borçluyum.”

Tolstoy binlerce sayfa kitaplar yazmasýndaki büyüyü þöhretli yazar ol-
masýndaki sebebi þu kurallara uyma gayretine baðlamýþtýr:

Öfkelenme!  Eþini baþkasýyla aldatma! Yalan yere yemin etme!
Bedenine ve ruhuna zarar verecek þeyleri içme! Kötülüðe kötülük-

le karþýlýk verme, adaleti uygula! Kin ve nefretten uzak dur! Al-
lah’ý ve bilge insanlarý, Alimleri kendin gibi sev! Kendine düþünme
zamaný ayýr! Baþladýðýn iþi yarým býrakma, belki baþarýyor olduðunu
görmüyorsundur!
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“Izdýrap bir duygudur, zengini de bulur fakiri de. Izdýrap ona nasýl
bakýldýðýna baðlýdýr, ya siz onu kullanýrsýnýz ya da o sizi kullanýr.

Kendinin farkýnda olmadýðýn ve iþlediði günahý sevap sayabilecek kör ve
þaþkýn bir adamsan ýzdýrabýn kollarýndasýn demektir. Kötü olmayana da
ýzdýrap vardýr, fakat etki etmez. Edebiyetten esen bir ilham rüzgârý ol! Se-
sini semavileþtir. Gerçek kudret fazilettedir. Izdýrabý hatýrlatmayacak, o-
nunla ilgili tüm hatýrlatýcý baðýný kopartacak adam mutlu olur; ancak,
kötülük, kötü duygular, çaresize eziyet ýzdýrabý hatýrlatýcý duygularý ko-
parmada engeldir. O halde sen iyi olki mutlu ol.”

Gautama Budha Milattan önce 560 yýlýnda, Hindistan’ýn bereketli
Ganj ovalarýnýn bulunduðu bölgede doðdu. Ailesi yoksul deðildi, hatta
aristokrat denilebilirdi, fakat kendisi zengin mekânlarý mâbed, parayý da
mâbud edinmemiþ bir insandýr. Konfüçyüs’ün Çin bölgesinde dünyaya
gelmesinden 10 yýl sonra Hindistan bölgesinde Budha doðmuþtur. Yani,
her ikisi de ayný anda yaþamýþtýr. Budha’nýn vefâtýndan 1 yýl sonra Kung
Fu, yani Konfuçyüs hayata gözlerini yummuþtur.

Budha, “Aydýn Ýnsan” anlamýna gelmektedir. Budha’nýn, dünya malý
hiç bir zaman gözünde olmamýþtýr. Bu, hiç de kolay bir tercih deðildir.
O, sanki ilâhi bir emir almýþcasýna zamanýnýn insanlarýna müþfik bir dil-
le hakikati anlatmýþtýr. 

Evlenmiþtir, 29 yaþýna geldiðinde de 1 erkek çocuðu olmuþtur. Budha,
geniþ düzlüklerde, çayýrlarda gezinmekten haz duyan bir insandý. Or-
manlarla kaplý Vindhya tepelerinin eteklerinde bir kenara çekilip düþün-
ceye dalýnca mutlu olurmuþ. Dekkan bölgesinin yemyeþil, huzur dolu
yaylalarý onun sýðýnaðý haline gelmiþti. Ölmeyecek kadar bir yiyecekle
gerçek enerjiyi yakalamaya çalýþmýþtýr. O, beden yönünden güçlü olabil-
meyi ruh terbiyesine baðlamýþtýr. Ruhu kirli olanýn bunu yüzüne yansýt-
týðýný söylemiþtir. Sufli bir yaþam asli yaþama asla yeð tutulamazdý. Hoþ

“Ýnsanlýk Uðrana Kendini Feda Eden Bilge”

BUDHA Nasýl Baþardý?
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Yayýnladýðý kitaplarýn gelirini yoksul halka baðýþlamýþtý. Gençliðinde
tam okuyamamýþ, yirmi yaþýnda liseyi bitirmiþ. Öðretmenleri, “Kalýn ka-
falý, bunun kafasý hiç bir þey almaz.” demiþlerdi. Ama yazdýðý eserlerle
dünya onu taktir etti. Ömrünün sonuna kadar yoksulluðun ortadan kal-
dýrýlmasý için uðraþmýþtý.

Leo Tolstoy bir gün alýp baþýnýn uzaklara gitmiþ. Tüm yolculuðunu
trenle yapmýþ. Tepelerden geçip, nehirleri, gölleri, bozkýrlarý aþmýþ,geniþ
ormanlarý seyretmiþ. Tanýnmamak için kýlýk kýyafet deðiþtirmiþ. Yolda bir
ara rahatsýzlanarak, trenden inmek zorunda kalmýþtý. Ýndiði yer Astapo-
vo kasabasýymýþ.  Ýstasyonda bir tren iþçisi tebdili kýyafetine raðmen bu
ünlü adamý tanýyýp evine dâvet etmiþ. Tolstoy, bir kaç gün bu iþçini evin-
de kaldýktan sonra kendine tek odalý bir ev tutmuþ. O sýralar bütün dün-
ya gazeteleri, “Tolstoy esrarengiz bir þekilde ortadan kayboldu.” diye yaz-
mýþtý. Ýstasyon iþçisi söz vermiþti, onu kendisinin dýþýnda kimse tanýma-
yacaktý. Bir kaç yýl sonra hastalanýnca durum öðrenildi. Bütün dünya,
ünlü yazarýn Astapovo diye bilinen küçük bir kasabada yaþadýðýný öðren-
miþti. Tolstoy çok aðýr hastaydý. Haber dühyanýn dört bucaðýna yayýldý.
Onun hastalýðý bütün dünyada heyecan uyandýrmýþtý. Çar öldüðünde
kimse ilgilenmemiþti bile. Ama Tolstoy hastalandýðýnda bütün dünya
dört gözle, üzgün bir halde sonucu beklemiþti. Astapovo köyü, dünyanýn
en ünlü köyü olmuþtu.

Sonunda beklenen gerçekleþmiþti. Bu yaþlý adam 8 Kasým 1910 yýlýn-
da 82 yaþýnda hayata gözlerini yumdu. Son nefesini verirken dudaklarýy-
la þu sözleri mýrýldanmýþtý: “Allah her þeyi düzeltecektir! Aramaktan býk-
mayýn! Arayýnýz... Daima arayýnýz!” (9)

1) Tolstoy is Living (Edward Garnett).
2) Tolstoy is Living (Edward Garnett).
3) The Life of Famous Men (Stuart Sewel).
4) Famous Authors. Jean Grater. Gerard Library. Perth. Australia.
5a, 5b, 5c) Meþhurlarýn Bilinmeyen Yönleri. Ak.
6) Tolstoy’un Hayatý. Tahsin Yücel. Belkýs Boyar. Varlýk.
7) Tolstoy’un Hayatý. Romain Roland. Varlýk.
8) Mahatma Gandhi. Gandhi in Ýndia. Gerard Library. Jean Grafer. Perth Australia
9) Nasýl Yükseldiler? Tolstoy. Dale Carnegie. Plastik. Yay.
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için deðil, Allah rýzasý için yapmýþtým, gerekirse bir daha iyilik yaparým”
der, geçer gidersiniz, ama ne müthiþ, ne tetikleyici bir cevap, tam bir ki-
þisel geliþim. Siz, karþýlýðýnda kötülük görseniz de, iyiliðinizin bedelini
Allah’tan alacaðýnýza inandýðýnýz için ne kadar müsterih olursunuz... Ýþte
gerçek mutluluk, gerçek kiþisel geliþim budur.

Gautama Budha, saçýný iyice týraþ edip, üzerine o zamanýn fakir rengi
olan sarý renkte uzun bir elbise giyerek iç bilincini kuvvetlendirmeye ve
kendini tanýmaya çalýþmýþtýr. Budha, iç bilinci ve nefsi kontrol altýna alýr-
ken vücuda zarar verilmesinden yana deðildi. Ýnsanýn her þeyi parlak gö-
rüp, anlayabilmesi için, kuvvetli bir mantýðýnýn olmasý gerekir, bunun i-
çin de normal hayat yaþanmalýdýr. Vücüda eziyet edilerek nefs islah edi-
lemez, Yaþamadan koparak yaþamýn gizemi çözülemez. Budha bunlarý
söylediðinde etrafýndaki bir kaç taassub sahibi insan onu terketmiþtir. Fa-
kat zaman onu haklý çýkardýðýnda geri dönmüþlerdi.

Budha, tabiatýn en büyük sýr olduðunu, hayvanlarýn hareketinden in-
san yaþamýna dair çok önemli ipuçlarý çýkartýlabileceðini söylemiþtir.
2500 yýl önce söylenen bu ifadeler bugün gerçektir. Uçak, helikopter, ge-
mi, grader, denizaltý.... Hep tabiat sanatýna göre yapýlmýþtýr. Budha ya-
payalnýz bir þekilde Gaya ormanlarýnda dolaþmayý, Neranyara nehri kýyý-
larýnda temiz hava almayý, bereketli Ganj ovalarýnda gökyüzünü seyret-
meyi, Vindiya yaylalarýnýn geniþ çayýrlýklarýnda tefekküre dalmayý hiç ih-
mal etmeden yaþamýþtýr. O, insanlarca bilinen tüm ruh hallerini hisset-
mek istemiþtir. Ruhu, hissiyatý, duygusal bakýþý hemen tüm gerçeklere a-
çýlmýþ vaziyetteydi. En karanlýk ümitsizlikten en aydýnlýk ve en umut do-
lu bir yaþama nasýl dönülebileceðinin sýrrýný kavramýþtý. Kalbini kaplayan
bu coþku sýrrýný, bu büyük sevinci kimseye açmayýp, saklamak istedi. Ru-
hundaki aydýnlýk ve huzura kavuþma rahatlýðý ona geçmek zorunda kal-
dýðý kaygan basamaklara mal olmuþtu. Yaþamý gözlemlemiþ, tabiatý göz-
lemlemiþ, insanlarýn hareketini gözlemlemiþ... Bütün bunlarý yapmadan
çok önce kendini gözlemlemiþ. Öncelikli keþifle ömrünün sonuna kadar
mutlu olacaðýna inanmýþtý. Bütün insan duygularýný yaþama mücadelesi
vermiþ bir insan bu gerçekleri kendine saklamayýp tüm çevresine yayma-
lýydý. Hemen Benares bölgesine doðru yola çýktý. O, bütün dünya insan-
lýðýna, kendine ayan olan hakikatleri anlatmak istemiþti.

Hikmet dolu sözleriyle, güven veren hal ve hareketleriyle kalplerdeki
merhametsizliði, geliþimsizliði, þiddet dürtülerini ve ilahiyatsýzlýðý
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olan herþeyin faydalý olacak diye bir kuralý yoktu. Ona göre nice hoþ gö-
rünen zevklerin altýnda aslýnda binbir ýzdýrap ve tuzaklar yatmaktadýr.
Ýnsanlar, beden ve ruh saðlýklarýný çoðu kere bir anlýk zevkleri uðruna
suflileþtirmektedirler. Suflileþen, çirkinleþen beden nihayetinde Yaratý-
cý’nýn karþýsýna gelip ruhunu, ýzdýraptan kurtarmak ister. Ancak eðer bir
canlýya zulüm varsa, Budha’ya göre bu insan için ahiretin hiçbir faydasý
olmayacaktýr. O bakýmdan Budha, hiç bir canlýya eziyet edilmemesini
çevresine sýký sýký tenbihlemiþtir. Ýlk anda Batý’nýn anladýðý tarzdaki hü-
manizm gibi anlaþýlan Budha’nýn bu yaklaþýmý, gerçekte çok daha farklý
bir öðretidir. Onun insanlýk sevgisinde ilahilik vardýr, batýnýnkinde ise in-
kâr ve materyalizm.... Ýyilik, Bazý Batý yaklaþýmýnda olanlara göre insan
için yapýlýr. Yani, Sanat Sanat içindir görüþünde olduðu gibi, Ýnsanlýk Ýn-
sanlýk içindir. Oysa ilahilikte insanlýk (iyilik) Allah içindir; sanat neden
kendisi için olsun ki, halk için olmalýdýr. Ýyilikler de neden insanlýk rýza-
sý için olsun ki, Allah rýzasý için olmalýdýr. Peki bu neyi deðiþtirir? Çok þe-
yi deðiþtirir. Bir defa olayýn gerçekten mantýklý sosyolojik bir açýklamasý
vardýr. Þöyle ki: Allah rýzasý için deðil de insanlýk sevgisi adýna yapýlacak
iyiliklerde mutlaka beðeniler, ayrýcalýklar, tercihler, karþýlýklý çýkarlar, be-
þeri zaafiyetler araya girecektir. Yaptýðýnýz bir iyiliðin mutlaka karþýlýðýný
görmek isteyeceksinizdir. Diyeceksiniz ki, “kardeþim tamam karþýlýk
beklemiyorum ama insan yine de ...” Ýþte bu “yine de”Allah rýzasýnda ol-
maz, Allah rýzasýný gözeten adam olgun insandýr, yorum yapmaz, döner
yoluna gider, psikolojik sýkýntý da çekmez. 

Yaptýðýnýz iyiliðin karþýlýðýný göremeyince omuzlarýnýzda rahatsýz edici
bir yük hissedeceksiniz ve bu yük sizin yaþam þevkinizi kýracak; sizi “Bir
daha da iyilik yapmayacaðým” gibi irâde zayýflýðýna düþürecektir. Hatta,
iyiliði karþýnýzdaki insanýn rýzasý için yani insanlýk adýna, yani hümanizm
adýna yapýp, býrakýn karþýlýðýný almak, bir de üzerine kötülük görürseniz
kaþarlanýrsýnýz, siz de kötü biri olup çýkabilirsiniz. Ýþte hümanistý - ma-
teryalist toplumlarda böyle kaþarlanmýþlýklara sýkça rastlanýr ve kimse
kimsenin yüzüne bakmaz, bakýlsa da sözde hümanizm adýna bakýlýr. A-
ma zaten bu yaklaþým deðilmiydi ki araya karþýlýklý menfaatleri soktuðu
ve resmi soðuk iyilikler yaklaþýmýný sergilediði için sonuç böyledir. Bir de
Allah rýzasý için yapýlan iyilikleri düþünün, zerre kadar hiç bir menfaati-
niz, beklentiniz olmadan yaptýðýnýz iyilikler... Kendinizi, kuþ gibi hafif
hissedersiniz ve kötülük dahi görseniz, “Ben onun karakaþý, karagözü
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yorulmadan geçiyoruz. Yorgun insanlarýn ortasýnda biz yorulmadan geçi-
yoruz. Yorgun insanlarýn ortasýnda biz yorulmamýþ bir haldeyiz! Hiç bir
þeye malik olmadýðýmýz halde tam bir sevinçle yaþýyoruz! Sevinç, parlak
ýþýklar gibi, bizim ezeli gýdamýzdýr.”

Büyük Bilge’nin vermek istediði mesaj yapýlan iyilikler karýsýsýnda ne
hastalýðýn, ne yorgunluðun, kalmamýþ olmasýdýr. Devamla þunlarý söyle-
miþtir Budha: “Biz hastalarýn arasýnda hastalanmýyoruz, çünkü hastalara
yardýmcý oluyoruz, biz yorgunlarýn arasýnda yorulmuyoruz, çünkü yor-
gunlara yardýmcý oluyoruz. Ganj nehrinin garp sahillerinden geçilsin, sa-
daka daðýtýlsýn veya daðýttýrýlsýn, kurban kesilsin veya kestirilsin, bütün
bunlar için hiç bir iyilik yapýlmýþ olmaz, çünkü bunlar zaten yapýlmasý
gereken þeylerdir.”

Dördüncü Büyük Gerçek, “Doðruluk”tur. Þunlarý söylemiþtir Gauta-
ma Budha: “Doðru görüþe sahip olmak; doðru düþünmek, doðru konuþ-
mak, doðru hareket etmek, iyi bir hayat yaþamak, doðru çalýþmak, zih-
nini doðru fikirlerle doldurmak, doðru problemler üzerinde zihin yor-
makla olur.” Ona göre Vücüt, beyin ve dil doðru yolu bulmada ne kadar
uyum gösterirse baþarý ve mutluluk o kadar yakýna gelir, elde edilir. Ar-
hat derecesinde Nirvanaya sýyrýlarak sükûnet içerisinde düþünebilmeyi
gerçekleþtirmek gerekir.

Budha yukarýdaki gerçeklerle (Yüce Yaratýcý, Nirvana) zamanýnýn Hin-
duizm dinine de tepki duymuþtur. Onun yaþadýðý dönemde de Hindis-
tan’da toplum bölümlere yani kastlara ayrýlmýþtý. Doðan her insanýn du-
rumunu kastlar belirlerdi. Âdeta hiçlik inancý taþýyan din adamý Brah-
manlar, en üst düzeyde, fakir ve yoksul insanlarý yanlarýna bile yaklaþtýr-
mazlardý. Hinduizm’in ahiret inancý yoktur, bir ölen bir daha bir daha
dünyaya gelir. Bu dine göre fakir insanlar, paryalar, imtiyazlý sýnýfa hizmet
etmek zorundaydýlar. Onlarýn mutluluk diye birþeyleri olamazdý. Fakir ve
paryalar, zenginlerin ve din adamý Brahmanlarýn girdiði yere giremez, ye-
diði yemekten yiyemezdi, bu þiddetle yasak edilmiþti. Onlarýn günlük ha-
reketlerini, dini inançlarýný Brahmanlar tayin ederdi. Hizduizm böyle bir
dindi. Ýþte böyle bir ortamda herkesi ve herþeyi yaratan tek Allah inancý i-
le ortaya çýkan Guatama Budha, insanlarýn o ana kadar duymadýklarý þey-
leri söylemiþti, çok farklý bir mesaj getirmiþti. Budha, ortaya çýktýðýnda,
insanlarýn ne kadar zavallý durumda olduklarýný söylemiþti. Onun yumu-
þak baþlýlýðý, merhametli oluþu insanlarý kendisine çekmiþti.
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gidermeye çalýþmýþ olan büyük bilge Budha’nýn 4 Büyük Gerçek ilke’si
vardýr: Izdýrap Sebepleri, Çaresi, Doðru Düþünmek.

Çile ve ýzdýrap gerçeði ile ilgili þöyle demiþtir Budha: “Izdýrap, evren-
sel olan ve ömrümüz boyunca bizim peþimizi býrakmayacak olan gerçek-
tir. Doðuþ ýzdýraptýr, ihtiyarlýk ýzdýraptýr, hastalýk ýzdýraptýr, ölüm ýzdý-
raptýr, isteklerin elde edilemeyiþi ýzdýraptýr”

Budha’ya göre bir defa bu gerçek kabul edilmeli. Ama, bakýþýn güçlü-
lüðüne göre aslýnda insanlarýn ürettiði bir kavram olan mutluluk, yine
bu gerçekte yani ýzdýrapta saklýdýr.

Izdýrabýn Sebeplerini Budha, insanlarýn, eðer isterlerse deðiþtirebilecek-
leri apayrý karakterlerinde buluyor. Daima bir istek peþinde koþmak, in-
sanýn aslýnda boþ ve ilkel yönünü yansýtan bir duygudur. Ýnsan doðduðu
andan itibaren istek duyar, kimi özdür kimi ilkeldir. Ýnsan, olamayacaðý-
ný bildiði halde, kudret sahibi olmak için çýrpýnýr.

Üçüncü büyük gerçek ýzdýrabýn çareleridir. Izdýrabý, yaþamýn akýþý içe-
risinde etkisiz kýlmak mümkün. Onun engel olarak deðil hýz olarak de-
ðerlendirebilen kazançlýdýr. Budha’nýn yorumu þöyledir. “Izdýrap, bir
duygudur, zengini de bulur fakiri de. Izdýrap ona nasýl bakýldýðýna baðlý-
dýr, ya siz onu kullanýrsýnýz ya da o sizi kullanýr. Kendinin farkýnda olma-
dýðýn ve iþlediðin günahý sevap sayabilecek kör ve þaþkýn bir adamsan ýz-
dýrabýn kollarýndasýn demektir. Kötü olmayana da ýzdýrap vardýr, fakat
etki etmez. Ebediyetten esen bir ilham rüzgarý ol! Sesini semavileþtir.
Gerçek Kudret fazilettedir. Izdýrabý hatýrlatacak, onunla ilgili tüm hatýr-
latýcý baðýný kopartan adam mutlu olur, Ancak, kötülük, kötü duygular,
kula eziyet ýzdýrabý hatýrlatýcý duygularý koparmada engeldir. O halde sen
iyi ol, mutlu ol.”

Büyük bilge Budha’nýn her baþarýlý büyük adamlar ve bilgeler gibi ver-
mek istediði tek mesajý kötülük limanlarýndan demir alarak masmavi i-
yilik okyanuslarýna yelken açmaktýr.

Budha, yine mutluluðu ve saðlamlýðý, iç huzuru ve dýþ huzuru yakala-
manýn yolunu þöyle ifade etmiþtir: “Biz, kin ve gazabla dolu bu dünyada
düþmansýz olarak ve tam bir sevinç içinde yaþýyoruz! Kin ve düþmanlýk-
la dolu olan insanlar arasýnda biz kinsiz ve garazsýz oturuyoruz! Hastalar
arasýnda tam bir sýhhatle ve sevinçle yaþýyoruz. Biz hasta insanlar arasýn-
da hastalýksýz yaþýyoruz! Biz yorulanlarýn ortasýnda, tam bir saadetle ve
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gün ayaklarýna dolaþacak ve kül altýnda kalan ateþ gibi seni yakacaktýr.”

Yaþamda, hiç bir þeye kötülük yapmaya deðmeyeceðini, kimsenin kal-
binin kýrýlmamasý gerektiðini, hiç bir þeyin ciddiye alýnacak kadar önem-
li olmadýðýný, hiç bir kötülüðün sorunu çözmeyeceðini nasihat etmiþtir;
“Þu ýzdýrablý çehreye bak! içinde kimbilir ne bitmez istekler ve hevesler
konuklamýþtýr. O halde kötülük yapmaya deðer mi? Þimdi dayanacak bir
gücü kalmayan bu vücut ne kadar çökmüþ! O, ihtiyarlýðýn, acizliðin ve
sefaletin bir yuvasý imiþ gibi yýkýlýp gitmiþ... Hayatýn sonu ölümdür. Son-
bahar kabaklarý gibi þuraya atýlmýþ olan bu beyaz kemik yýðýnýný görerek
nasýl iyi insan olmazsýn?”

“Gözlerini gökyüzüne çeviren adam ölümün pençesinden, fenalýklar-
dan kurtulur, hakikati görür...

Ne tuhaftýr, 2500 yýl önce Hindistan’daki Kast sistemini, imtiyazcýlýðý,
paryacýlýðý tek Allah inancýnýn mesajýyla kaldýrma mücadelesi veren Bud-
ha’dan 2500 yýl sonra da Mahatma Gandhi adýnda bir lider çýkýp, Hindu
dinine mensup olmasýna raðmen Kur’andan ayetlerle Kast sistemine,
Brahmancýlýða, paryacýlýða, köleliðe karþý çýkacaktý. Her aklý baþýnda in-
san, neye mensup olursa olsun. hangi bölgede olursa olsun, hangi ýrka a-
it olursa olsun hakikati görebilir, Newyorktan da gece gökyüzündeki yýl-
dýzlar görünür, Afrika’nýn dað baþýndaki bir köyünden de; Newyork’taki
bir insanla Suriye’nin çöl kasabasýndaki bir insanýn kalbi ayný atabilir, ay-
ný þeyleri hissedebilirler, hakikati kalplerinde duyabilirler, ayný ýzdýrap i-
çin gözyaþý dökebilirler. 

Bu yaþama nasýl bakýldýðýna baðlýdýr, çöldeki bir insan o kadar etkile-
yici malzemelere raðmen Allah tanýmaz olup çýkar da, Newyork’un bir
köþesindeki adam o kadar olumsuz þartlara raðmen gözyaþlarý içerisinde
Rabbine yakarýr, yalvarýr, farketmez ister hýrýstiyan olsun, ister musevi,
isterse müslüman.

Budha’yla ilgili, baþýndan geçen gerçek bir öyküsü anlatýlýr; Allavi böl-
gesindeki Simsapa ormanlarýnda yaþayan bir adam Budha’yý görmek is-
ter. Koyun kuzu ve sýðýrlarýn geçtiði hafif yokuþ aþaðý olan patika yolun
baþýna oturur, bekler. Bir müddet sonra Budha görünür. Hemen kalkar,
ona yaklaþarak þöyle der:

“Efendim, siz þu an mesut musunuz?”

“Budha cevap verir:”
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Dini, Hinduizm’deki gibi tören olarak görmemiþtir. Onun Sekiz Aþa-
malý Geçit’i ahlâk kaidelerine dayanýyordu. O, dinin, merhamet ve ahlak,
fazilet ve edeb pratiðine dayanmasý gerektiðini söylemiþtir. Dinî bir töre-
nin, ahlâki yaþam açýsýndan yeterli olamayacaðýný söylemiþtir. Týpký, pra-
tiðe geçirilmediði, hayatta hareketlerimize yansýtýlmadýðý sürece nama-
zýn da sadece bir dini tören olarak kalacaðý gibi.

Budha, Hinduizm ve Kast sistemini inkâr etmiþti. Ona göre bütün in-
sanlar, eþitti, fakat sadece ahlâký iyi olanlar, merhametliler, yüksekti. Týp-
ký islâm dinindeki, “üstünlük takvadadýr, arabýn arab olmayana üstünlü-
ðü yoktur” ilkesi gibi. Hiç bir canlýnýn hakkýnýn gasbedilmemesini söy-
lemiþtir. Yalan söylemeyi, çalmayý, zinayý, sarhoþ edici içkileri, tanrýsal
gücü olduðunu iddia etmeyi yasaklamýþtýr. O bir yepyeni din getirmiþti
çaðýnýn insanlarýna: Tek olan Allahýn dini. 

Onun ilkelerinde apaçýk, harfi harfine islâm ilkeleri göze çarpar. Budha
kendine inananlara ve kendi dininin rahiplerine kesinlikle namuslu bir ha-
yat yaþamalarýný söylemiþtir. Budist rahipler, deðil üstün olmak Hindu-
izmdeki gibi, bilâkis bütün insanlarýn emrindeydiler. Budha dininde, Hin-
duizmdeki gibi kadýnlarý aþaðýlama olmamýþtýr. Budha’nýn bizzat kendisi
kadýnlarla erkeklere eþit haklar getirmiþtir. Budha kadýnlara verdiði ilâhi
kýymet neticesinde onlarýn büyük sevgi ve sempatisini kazanmýþtýr.

Budha, ömrünün 45 yýlýný yurt yurt, bölge bölge, dolaþarak geçirmiþ-
tir. Bütün amacý, “Nirvana” dediði  Yüce Yaratýcý’nýn mesajlarý olan doð-
ruluk, fazilet, takva, merhamet, edep duygularýný halka teblið etmekti.
Kuzey Hindistan’da ve Bihar bölgesinde insanlar tarafýndan öyle karþýla-
nýyordu ki, herkes onu evine misafir etmek istiyordu. Getirdiði mesajla,
hiç bir zaman Hinduzm’e hakaret etmemiþ olduðu söylenir;  o sadece
kendisine (Kendinin deyimiyle) ayan olan mesajlarý iletmiþtir. Kendisi ve
çevresindeki yakýn müridleri son derece sade bir hayat yaþamýþlardýr, u-
zak yerlerden gelenler onu görmek için zahmetlere katlanmýþlardýr.

Onun þu sözü deðerli insan olduðunu gösterir:

“Ben ne öyleyim ne de böyle, orta dünyalýyým; Ne bir devlet adamýnýn
kölesi olurum, ne de bir kölenin efendisi. Kendisinden baþka bir tarafta
oturan ancak Allah’týr.”

Fenalýk ve kötülüðün bir hesabýnýn verileceðini söylemiþtir Budha:
“Bütün yapmýþ olduðu fenalýklar, sütün yavaþ yavaþ koyulaþtýð gibi, bir
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ederim, kendime olan güvenimi kaybetmen.”

Budha’nýn, ruhu okþayýcý çok güzel sözleri vardýr; samimi bir kalpten
döküldükleri için, okuyana kesin tesirler yapar, hatta kimilerinin kendi-
ne geldiði, kendini bulduðu, yeteneklerinin farkýna vardýðý an olabilir o-
nun sözleri:

“Doðru düþün! Cezamýzýn sebebi bir kadýn (Havva) olduðu gibi, þimdi
sevaplarýmýzýn mükâfatý da bir kadýndýr.

Budha’nýn burada vermek istediði mesaj, gerilere gidip Hz Havva’nýn,
onun yüzünden cennetten kovulduðumuzu söyleyip kötülenmemesidir.
Çünkü, cennet analarýn ayaðý altýndadýr. Budha bunu çok iyi biliyordu,
analara gösterilecek hürmetin mükâfatýnýn farkýndaydý.

“Yollara düþ! Çoðun selâmeti için, çoðun saadeti için, âlem için, hayýr
için... Ýnsanlarýn saadeti ve Allahýn rýzasý için merhametle yürü.” Bütün
baþarýlý insanlar incelendiðinde onlarýn gezginci ruhlarýnýn olduðu görü-
lür. Bu da, gözlemin insanýn baþarýsýnda ne kadar etkili olduðunu göster-
mektedir.

Sözden ziyâde, kiþinin davranýþlarýnýn önemli olduðunu ifade etmiþ o-
lan Budha, dini törenden dahi önemlidir der davranýþlar. Sözlerin ve dini
törenlerin (Örneðin namaz da bir dini törendir aslýnda) insaný vardýrmak
istediði yer, iyi ve merhametli insan olmasýný saðlamaktýr. Deðilse güzel
sözler ve yapýlan ibadetler aslolan deðildir; evet direktir, çünkü sizi aslo-
lana götürecek en emin yol olarak görülmüþtür de ondan. Ama siz “Na-
sýl olsa dinin direðini cebimde taþýyorum,” deme gibi bir tuzakla karþý
karþýyasýnýz. Oysa islâmda da asýl olan kul hakkýdýr. Þu anda da en çok
konuþulan, en çok tartýþýlan konu kul hakkýdýr, namaz deðildir, En çok
emredilen de kul hakkýdýr. Kýymetli, adaletli, merhametli, biricik insan
Hz. Muhammed, “Vallahi, hakkýný yediðiniz, bir hýrýstiyan da olsa, bir
yahudi de olsa, bir dinsiz de olsa hatta bir zalim de olsa onun rýzasýný al-
madýðýnýz sürece Allah sizden razý olmaz.” Yüce Ýslâm dini ve onun Pey-
gamberi merhametli ve adaletli insan Hz. Muhammed, iþte böyle bir din,
iþte böyle bir peygamberdir, Zalimin hakkýný savunacak kadar yüce olan
böyle bir dine Goethe eðilmesin de kim eðilsin: “Kur’an yüceler yücesi
bir kitaptýr, Muhammed de merhamet, adalet örneði bir insandýr.”
(Bayram Yýlmaz. Goethe Verhaltnis zor muslimischen Religion und ihrem prop-
heten muhammed)
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“Evet mesudum. Mesut bir hayat sürüyorum. Bu dünyanýn mutlu, me-
sut insanlarýndan biri de benim.”

Bunun üzerine adam þaþýrmýþ bir halde,

“Hava çok soðuk, nerede ise her yer donmuþ. Sýðýrlarýn ayak izlerinde-
ki sular dahi buz tutmuþ. Sýcak ortamlarda yatýp kalkmýyorsunuz, âdeta
yapraklardan yaptýðýnýz yataklar kullanýyorsunuz, sarý entarileriniz de
(cübbe) incecik, kýþ rüzgârý býçak gibi. Nasýl mutlu olabilirsiniz?”

Ýçindeki coþkunun tesiriyle, baþarýya giden yolda kendisini terbiye et-
miþ olan Budha, adama karþýlýk þunlarý söylemiþtir:

“Seni bu soðukta patika yolun baþýnda saatlerce bekleten duygu ve se-
bep ne idiyse, bana bu gücü veren duygu ve sebep de odur: Bir iþte coþ-
kulu, kararlý inançlý ve samimi olarak istekli olunmalýdýr. Mutlu bir ha-
yat sürüyorum. Bu dünyanýn mesut insanlarýndan biri de benim.”

Budha, hiç bir vakit inandýðý ahlâkýndan taviz vermemiþtir. Ne bir yýl-
gýnlýða ne de bir ümitsizlik hissine kapýlmýþtýr. Onun, inancýný savunur-
ken kullandýðý metod, Sokrat’ýn metoduna benzemektedir. Sokrates
Budha’dan yüz yýl sonra doðmuþ olmasýna raðmen, Budha ve Konfüçyüs
ile ayný inançsal metodlarý kullanmýþlardýr. Bu üç insan, çaðýnýn âdeta u-
yarýcýlarýydýlar; dürüst bir hayat yaþadýlar, edebli oldular, borçlarýna sadýk
kaldýlar, kul hakký yemediler, keskin bir zekâya sahiptiler, Allahý ve onun
yüce adâletini anlattýlar. Ýçinde yaþadýklarý topluma düþman olmadýlar,
daima merhameti gözettiler. Baþarýlý olmak isteyen bir insan onlarýn ha-
yatýný okumalýdýr, görecektir ki baþarýya giden tek yol kiþisel geliþimden
geçmektedir, o da kendini bilmektir. Çaðýmýza müthiþ bir modeldir,
Konfüçyus’un, Budhanýn, Sokrates’in, Goethe’nin, Hipokrat’ýn, Beetho-
ven’ýn Edison’un, Mahatma Gandhi’nin, Abraham Lincoln’ün, Florance
Nightingale’in, Dostoyevski’nin, Farabi’nin, Mevlana’nýn, Gazzali’nin ve
daha nicelerinin hayat öyküleri.

Budha yüksek bir zekâ ve mantýk kullanarak, Brahmanlarýn yanlýþlýk-
larýný onlara izah eder, kafalarýný karýþtýrýp düþünmelerini saðlardý. Ken-
disine olan güveni büyüktü. Tek bir Allah inancý dýþýndaki karþýsýna çý-
kan deliller ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar etkileyici olursa olsun
o kesinlikle çekinmemiþtir. Bununla ilgili þunlarý söylemiþtir: “Ben her-
hangi bir kimse ile tartýþabilirim. Zihnimi bulandýrmalarýna imkân yok-
tur. Böyle bir imkân bulunmadýðýný bildiðim için sükünetimi muhafaza
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O, baþarý peþinde olmakla, dünyaya baðlanmanýn farkýný izâh etmiþtir:
“Bu âleme, evinin bahçesinde bir efendiye bekçilik yapan, fakat zincirle-
rinin çakýlý olduðu yerden daha uzaklara gidemeyen bir mahlükat gibi
baðlýsýn. Ömrün, yetiþemeyeceðin saadete havlamakla geçiyor. Baþarýlý
ve mutlu adam bu zinciri koparandýr, mutluluðu ertelenmiþ vakitlerde a-
ramayandýr, hemen þimdi yaþayandýr ve kendinden kaçana, uzaklaþana
yetiþmek hamlesinde galip gelendir.”

Budha, 80 yaþýna geldiðinde ömrünün son demlerinde olduðunu his-
setmiþti. Ama çok ilginçtir, bu his yaþlý bilgeyi asla yataða düþürmemiþ.
Ýrâde gücüyle ölene kadar ayakta durmuþ, ilahiyyatýný teblið etmeye ça-
lýþmýþtýr. Artýk zamanýn geldiðini, üzülmemeleri gerektiðini etrafýndaki-
lere hatýrlatmýþtýr. En yakýn öðrencisi Ananda’yý yanýna çaðýrarak þunla-
rý söylemiþtir:” Artýk ben ihtiyarladým Ananda, konuþmalarým sona er-
mek üzere. Benim adýma bilemediðim bir borç çýkarsa itiraz etmeden ö-
der misiniz? Birbirinizi kýrmayýn, boþ durmayýn, dünyada hep kalacak-
mýþ gibi de beklemeyin. Benden sonra da öncüler çýkacaktýr, yeryüzünde
iyi insanlar eksilmeyecektir. Yaratýcý Nirvana mutlaka bir ýþýk göndere-
cektir. Namuslu yaþayýn, borcunuzu ödeyin, kimsenin canýna kýymayýn,
komþunuza seve seve iyilik yapýn. Kötülükler omuzlarda bir yük, sýrtta
bir kamburdur, Ýyilikler hafifliktir, huzurdur. Söyleyin insanlara, ana ba-
balarýna merhametli olsunlar, söyleyin insanlara evlâtlarýna þefkatli ol-
sunlar. Ölüm var Ananda, çünkü yaþamýn bir gayesi var; yaþam var A-
nanda, çünkü ölümün bir gayesi var. Seksen yaþýma basýyorum. Eskimiþ
bir araba ancak çok büyük bir dikkatle kullanýlabilir.”

Bütün bunlara raðmen nasihat, teblið gezilerine devam etmiþtir Bud-
ha. Çok zor þartlarla Kusinara þehrine vardýðýnda insanlara þunlarý söyle-
miþtir: “Sizi yalnýz býrakýyorum kardeþlerim. Ölüm bütün canlý varlýkla-
rýn sonudur. Siz de bütün gayretinizle ruhunuzun huzuru için çalýþýnýz.”

Milattan önce 480 yýlýnda hayata veda eden bu iyi yürekli bilge, arka-
sýnda erdem dolu bir yaþam ve sözler býrakmýþtýr. Onun öðretileriyle ye-
niden doðmuþ gibi olan insan sayýsý az deðildir. O, hayatýn ümitsiz ola-
mayacaðýný öðretmiþtir. Budha’nýn “Deðiþme” ve “Geliþme” ilkeleri in-
sanlarý kendi hareketlerinden sorumlu tutup, onlarý ilerilere doðru hare-
ket ettirerek yapamayacaklarýna inandýklarý þeylerin, aslýnda bedenlerin-
de bir inci gibi silkelenme anýný beklediklerini hatýrlatmaktýr. Baþarama-
ma ve ümitsizlik diye birþey yoktur ona göre. O, bunalmýþ, yýkýlmýþ,
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Ýnsanýn kendi kendisini ancak ve ancak hakikatte bulabileceðini söyle-
miþ olan Guatama Budha bunu þöyle ifade etmiþtir: “Biz kendi eserleri-
mizin meyvesiyiz. Kendi meþaleniz yine kendiniz olunuz. Tek meþaleniz
hakikat olsun, O halde siz hakikat olun.”

Sýradýþý bir yaþam, farklý baþarýlara imza atma, yaþama coþku katma...
Þöyle demiþtir Büyük Bilge:”  Bir tavuk yumurtlar, yumurtalarýnýn üze-
rine oturur. Bunlardan biri kendi kabuðunu gagasýnýn gücüyle kýrar ve
çýkar; þüphesiz bu, diðer yumurtadakilerin en büyügüdür. Böylece ben
de cehalet yumurtasýnda kapalý olan beþeriyet içinden en evvel kabuðu-
mu kýrýp çýkmak istedim.”

Yukarýda, toplum içindeki merhamet ve adaletin, ibadethanedeki dini
törenden çok daha önemli olduðunu vurgulamýþtým. Budha bu konuyla
ilgili çok çarpýcý ifadeler kullanmýþtýr: “Asýl sözlerim söylenmemiþ olan-
lardýr. Bunu hal ile yaþamak istedim. Asýl sözlerim söylenmeyecektir. Çi-
çeklerin etrafýndaki balarýlarýnýn titreþtiði gibi, hareketlerimin etrafýnda
titrek duygular çýrpýnýr. Ruhlarýmýz böyle titrek duygularla doludur. Siz
bu arýlarýn kendilerini deðil, geride býraktýklarý ballarý görüyorsunuz. O
halde üç düþünün bir konuþun.”

Budha’nýn bir çiftçiyle yaþamýþ olduðu baþýndan geçen çok çarpýcý bir
öyküsü vardý:. Brahman Çiftçi Bhardwaya Budha’ya niçin öyle boþ dur-
duðunu, kendisinin de çalýþýp ekmek parasýný kazanmasýn gerektiðini
söylemiþti. Budha, kendisinin de çiftçi olduðunu ekip biçtiðini ifade e-
dince adam iyice þaþýrmýþtýr, çünkü hiçbir âlete sahip deðildir. Bunun ü-
zerine Budha þu müthiþ konuþmayý yapar:

“Ýman benim tohumum, nefsime yaptýðým terbiye yaðmurum, bilgi sa-
paným ve boyunduruðumdur. Utanma sapaný idare eder; dimað, boyun-
duruðumun kayýþlarýný örer; düþünce, benim öðendiremdir. Yemeklerim-
den ve midemden kýsarým. Hakikat ile biçerim, yumuþaklýk benim kur-
tuluþumdur. Enerji, benim boyunduruða vurulmuþ öküzlerimdir. Onlar
beni, yeryüzünde güvenilir hiç bir þeyle ölçülemiyecek kadar emin olan
Yaratýcý’ya ulaþtýrýr. Beni öyle bir yere götürürler ki, oradan bir daha bu-
raya dönülmez, orada ýzdýrap çekilmez. Ýþte benim çiftliðim budur, o ba-
na ölmezliðin meyvelerini verir.”

Budha, bu tür örneklerle çok kiþinin hayata dönmesini, faydalý kiþi ol-
masýný, kendi yeteneklerinin farkýna varmasýný saðlamýþtýr.
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mukaddes kiþi deðilim. Benden sonra bir baþka mukaddes kiþi gelecek.
Bu kiþi, tam anlamýyla aydýnlatýlmýþ ve davranýþlarý hikmet dolu bir kiþi-
dir. Hayýrlýdýr, kainatýn efendisidir, kainatý iyi bilir. Eþi olmayan bir ön-
derdir. Benim þimdi ilân ettiðim þekilde en mükkemmel ve en saf dini bir
hayatý ilân edecektir. Onun baðlýlarýnýn sayýsý binlerce olacaktýr. Oysa be-
nimki yüzlercedir.”

Ananda sordu,  “ onu nasýl tanýyacaðýz?”  Mukaddes kiþi þöyle cevap-
ladý, “O, Maitreya (Hayýrlý kiþi) olarak tanýnacaktýr.””

Çeþitli Budist metinleri gözden geçiren araþtýrmacýlar çarpýcý bilgilere
ulaþmýþlar. Geleceði müjdelenen son kiþinin isimleri bu metinlerde þöyle
geçiyor: Metteya (palice), Miroku (yapanca), Byamas-pa (Tibetçe)Arami-
deia (Burmaca), Maitaliya (Çince), Maitreya  (Sanskritçe)

Muhamet, mahomet gibi kelimelerin hepsi, moh, mah, Maha, Meh
sözcüklerinden türemiþtir. Hepsi de, “þerefli kiþi sempatik, büyük þeref
sahibi, rahmet yaðmuru, ihtiþam” manalarýna gelmektedir. Buddha me-
tinlerindeki geleceði müjdelenen deðiþik isimlerin anlamlarý hep aynýdýr:
“Sevgi öðreticisi, sevginin efendisi, adý iyilik olan, sevgi ve içtenlik, þef-
katli kiþi, hayýrlý, Muhabbetli.” Bu kelimelerin hepsi arapça “Rahmet”
kelimesinin karþýlýðýdýr. Kur’aný Kerim’de de “Biz Seni ancak alemlere
rahmet olarak gönderdik.” buyurulmaktadýr. Uhud Savaþýnda yaralanan
sevgili peygamberimiz, “Ya Rabbi, onlarý affet. Eðer beni tanýmýþ olsalar-
dý yapmazlardý.” diye dua etmiþtir.

Biography of Gautama Buddha (Ganapati Library SÝDNEY - AUS-
TRALÝA) jean gratler

Buddha is Living (Ganapati Library-SÝDNEY) Frank Sewell

The Berief Life of Famous Men (New jersey, Goverment Library. Patri-
ca Ownell).

1) Guatamo Buddha. Meþhurlar. Güzel Kitaplar. Doðan.
2) Büyük Adam Olmak. Cemil Ongun. Ýnkilap.
3) Önderler ve Ýnkilapçýlar. (Yabancý Meþhur Adamlar) Doðan Kardeþ.
4) Guatama Buddha. Ruh ve Madde. (Süreli Yayýn.1969).
5) Yabancý Meþhur Adamlar. Doðan Kardeþ.
6) Büyük Adamlar. Varlýk. 1960.
7) Ruh ve madde. 1968.04.(Baþarý Yaratan Fikirler.)
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bezmiþ, anlamsýzlaþmýþ, ümidini kaybetmiþ nice insanlara ümit vermiþ,
cesaret vermiþ, mutluluk vermiþ, huzur vermiþ, büyük insan toplulukla-
rýna ruh vermiþtir. O, bütün hayatý boyunca en büyük ve en yüce enerji
olan “Kendinle barýþýklýk” ilkesini hayata geçirme mücadelesi vermiþtir.
Mensuplarýný hiç birisi þiddete baþvurmamýþtýr. Aradan geçen 2500 yýl
boyunca Hindistanda, özgürlük mücadelesi dahil, insanlar, baþta Mahat-
ma Gandi ellerine silah almamýþlardýr. O yüce enerjiyi kullanma sýrrýný
elde etmiþlerdýr. Bugün Hindistan’da Kast sisteminin demir balyozu in-
sanlarýn kafasýna inmiyorsa, bunu Budha’ya, ardýndan Budha’dan ve
Kur’an âyetlerinden ilham alan Mahatma Gandhi’ye borçludur Hindliler.

Günümüzde dev ülkeler olma yolunda hýzla ilerleyen Çin ve Hindistan,
çalýþkanlýklarýný Konfüçyüs’ün ve Budha’nýn öðretilerine borçlu oldukla-
rýný ifâde etmiþlerdir. Çin Devlet Baþkaný Zemin devlet dairelerine, okul-
lara Konfüçyus’ün öðretilerini astýrmýþtýr. Ayný þekilde Mahatma Gandhi,
Budha’dan çok ilhamlar aldýðýný ifade etmiþtir. Artýk saf, iyi niyetli, Allah
inancý olan, peygamber inancý olan öðretilere koþmaktadýr insanlýk. Ger-
çek huzuru, 2500 yýl geçmesine raðmen insanlýk tozlu tabletlerde ara-
maktadýr. Hz. Peygambere eski denmeden önce dünyanýn, ayýn, yýldýzla-
rýn tarihine bakmamýz lâzým, oysa hâlâ etraflarýna ýþýk yansýtýyorlar. Eski-
lik; huzur, mutluluk ve karýn tokluðu için hiç bir engel oluþturmamakta-
dýr, önemli olanýn, eskiye ve yeniye nasýl bakýldýðýnýn anlaþýldýðýdýr artýk.

“Þehrin en uzak köþesinden bir adam koþarak gelip, Ey kavmim! dedi,
Elçilere uyun! Uyun sizden hiçbir karþýlýk beklemeyen bu kimselere: Zi-
ra, bunlar doðru yoldadýrlar!” (Yasin 20-21)

BUDÝST METÝNLERÝNDE HAZRETÝ MUHAMMED

Seylan kaynaklý Budist metinlerinde Hz. Muhammed’in ismi geçmek-
tedir. Týpký Kur’an’da geçen þu âyetin bildirdiði gibi bazý gerçekler za-
manla anlaþýlmaktadýr:”

“Kendilerine kitap verdiklerimiz Muhammed aleyhisselamý öz oðulla-
rýný tanýr gibi yakýndan tanýrlar. Böyle iken içlerinden bir topluluk hak
ve hakikati bile bile gizlerler.”

Budist metinde geçen kutsal sözler þöyledir:

“Ananda, mukaddes kiþiye þöyle dedi, “Sen gittiðin zaman bize kim öð-
retecek?” Mukaddes kiþi þöyle cevapladý, “Ben, yeryüzüne gelen ilk
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Küçük Ludwig babasýnýn çalýþtýðý kiliseye sýk sýk giderdi. Ondaki mü-
zik aþký kilisede duyduðu piyano sesiyle baþladý. Babasý da onun piyano-
ya olan ilgisini sezinlemiþti. Kilisede boþ bulunduðu bir sýrada piyanonun
baþýna oturan Ludwig bu alanda yetenekli olduðunu apaçýk sergiliyordu.
Küçüktü ama, o küçük parmaklarýnýn altýndaki piyano tuþlarý, ýlýk rüz-
gâr esintisindeki narin bir ceylan gibi hareket ediyordu.

Baba, bu yetenek karþýsýnda heyecanlandý. Zaten içkiye de para yetire-
memeye baþlamýþtý. Eve doðru düzgün yiyecek almýyordu. Bu gidiþle her
gün içtiði içkiden de mahrum olacaktý. Kafasýnda hemen þimþekler çak-
tý. Ona göre bu iþin çözümü hemen ayaklarý dibindeki Ludwig Beetho-
ven’du. Çocuk henüz 5 yaþýndaydý. Ama olsun. Bu yaþtaki bir çocuk din-
leyicilerde daha fazla ilgi uyandýrabilirdi. Belki kraliyet salonlarýnda ça-
lamazdý ama kiliselerde çalýp içki parasýný çýkartabilirdi. Ayyaþ baba bu
plânlarý yaparken küçük Ludwig babasýna dokunarak “Baba karným aç!”
diyordu.

Baba, kilisenin hemen yanýndaki boþ odada atýlý duran piyanoyu kilise
yetkililerine binbir dil dökerek evine getirdi. Küçük Beethoven’ý hemen
oturttu piyanonun baþýna. Harikalar yaratýyordu Beethoven. Sýrf kendi
ihtirasý yüzünden babasý gecenin üçünde yýkýlacak derecede sarhoþ bir
halde eve geldiðinde Beethoven’ý yataktan kaldýrarak, “Bu merete çok
çalýþýp, çok para kazanmalýsýn” diyor ve onu piyanonun baþýna oturtuyor-
du. Henüz 5 yaþýndayken Beethoven hemen her gece bu iþkenceye kat-
lanýyordu. Hatta babasýndan kötü söz iþittiði tokat yediði de oluyordu.
Fakat daha sonralarý bütün bu olanlara alýþmaya baþladý. O da hep çal-
mak, daima çalmak istiyordu. Öyle bir ana geldi ki Beethoven, piyano-
nun baþýndan kalkmak istemiyordu.

Ortaçað öncesi ve sonrasýnda dahi kiliseler, halk kiliseleri ve saray kili-
seleri diye ikiye ayrýlýyordu. Oysa islamda halk camileri ve saray camile-
ri diye bir ayrým hayal bile edilemez. Halk kiliselerinde org çalýþýnýrken
saray kiliselerinde piyano çalýnýrdý. Beethoven 13 yaþýna geldiðinde halk
kilisesinde org çalarak eve katký saðlamaya baþlamýþtý. Ýlk bestelerini de
bu yaþta yaptý. Bu arada bir kardeþi daha dünyaya gelmiþti.

Bir rivayete göre dönemin ünlü müzisyeni Mozart ilham almak için Vi-
yana’dan kalkýp Almanya’nýn Bonn þehrine gider. Sefaletle boðuþan ke-
nar mahallelere iner. Etrafta sahipsiz kalmýþ gibi, belki de açlýktan aðla-
yan çocuklar, kirli laðým sularýnýn kapý önlerinden aktýðý dar tozlu
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“Yoksul bir evde doðdum. Bir parça ekmeðe hasret kaldýðým gün-
leri unutamam. Her türlü yoksulluk ve sefaletin acýsýný tattým. An-

nem için geceleri gözyaþý döküp büyük Allaha dua ediyordum. Genç yaþ-
ta iþitme duyumu kaybettim. Fakat çektiðim ýzdýraplar beni yýldýrmadý.
Çok çalýþtým, çok dua ettim. Biliyordum baþaracaðýmý, çünkü Allahýn
yardýmýna güveniyordum. O, çalýþana, sabredene verirdi. Geçici, fani, im-
tihan dünyasýnda zorluklara,  çilelere sabýr göstererek Allaha yöneldim,
BAÞARDIM.”

Ludwig Beethoven 1770’de Almanyanýn Bonn þehrinde tek odalý bir
evde, sefil bir ortam içinde dünya geldi. Daha küçük yaþta açlýðýn ne ol-
duðunu yaþadý. Çocukluðunda oyuncak bir yana ekmek bulamama kor-
kusuyla yaþadý. Babasý ayyaþ adamýn biriydi. Ýçkiye verdiði para yüzün-
den evini dahi geçindirmekten acizdi. Öbür tarafta annesi verem hastasý
bir yatalaktý. Zavallý kadýn küçük Beethoven’ý gördükçe yüreði sýzlýyor-
du ama elinden de bir þey gelmiyordu. Anne ile baba arasýnda bitmek tü-
kenmek bilmeyen kavgalarýn tam ortasýnda henüz 6 yaþýndayken hýçký-
rýklara boðuluyordu Ludwig Beethoven. Sefalet ve kavga diz boyuydu
evlerinde.

Kulaklarý duymuyordu, ama kalbi hissediyordu!

BEETHOVEN Nasýl Baþardý?

Verem hastasý yatalak bir anne. Sarhoþ, ge-
çimsiz bir baba. Kavganýn eksik olmadýðý bir ev.
Ve ortada sefalet içerisinde bir çocuk...

Zengin olduklarýnda kardeþi, kendisine gön-
derdiði mektupta kart vizitine “ Johann Beetho-
ven-Toprak Sahibi” diye yazar. Bir müddet son-
ra aðabeyi BEETHOVEN’dan gelen cevap mek-
tubunu açtýðýnda onun þu kartvizitiyle karþýlaþýr:
“Ludvig BEETHOVEN-Akýl Sahibi”. Bu hayat
öyküsünü mutlaka okuyun.
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Beethoven’ýn dýþýnda iki küçük çocuðuyla da ilgilenemiyordu. Annesinin
hastalýðýnýn aðýrlaþtýðýný haber alan Beethoven, büyük besteciden aldýðý
derslerine uzun bir süre ara vermek zorunda kaldý. Kollarý arasýna aldýðý
sevgili anneciðiyle ilgilendi. Annesinin, “Ýþlerini ihmal etme oðlum “þek-
lindeki uyarýlarýna raðmen Beethoven sanki dünyanýn yüzüne çarpar gi-
bi þu sözleri haykýrdý,” Caným annem! Çilelerle bir ömür bizi büyütmeye
çalýþan anneciðim, sen böyleyken iþin ne önemi var ki!” Ne yazýk ki za-
vallý kadýn hastalýðýn verdiði aðrý ve sýzýlara daha fazla dayanamayýp oð-
lunun kollarý arasýnda son nefesini verdi. Beethoven, biricik dert ortaðý
annesini kaybedince aylarca hüznünden, kederinden kendine gelemedi,
Hatta bununla ilgili bestelediði bir eseri, daha sonraki yýllarda dünyada
yýldýrým etkisi yaptý. Binlerce kiþi bu eserin konserinde ayakta önlerini i-
likleyerek muhteþem alkýþ tufanýnda bulundu.

Annesinin ölümüyle baba iyice içki mübtelasý oldu. Evin geçimi de
genç Ludwig’in üzerine kaldý. Ýki kardeþine bakabilmek için 5 yýl boyun-
ca gece gündüz çalýþtý. Viyana’ya dönüp Mozart’tan yeniden ders almak
istiyordu. Fakat Mozart 1791’de öldü. Bu da Beethoven için talihsizlik-
ti. Mozartýn ölümünden bir yýl sonra yani 22 yaþýnda Viyana’ya dönüp
kendini iyice yetiþtirmeye baþladý. Geçimini de bir kaç öðrenciye verdiði
özel derslerden saðlýyordu. Ama buna raðmen bir tavan arasýnda çoðu
zaman açlýktan kývranýyordu. Ýþte tüm bu acý dolu hayatýnýn duygularýný
bestelerine yansýtýyordu. Viyana’daki ilk konseri muhteþemdi. Ünü git-
tikçe yayýlýyordu. Eline iyi de para geçmeye baþlamýþtý. Viyana sosyetesi
tarafýndan aranan müzisyen oldu. Her gittiði yerde itibar görüyordu.
Her yere dâvet ediliyordu. Fakat çok geçmeden bu pembe tablodan sýkýl-
maya baþladý. Çünkü duygu yoðunluðu kayboluyordu. Duygusuz, üret-
meyen insan olmaktan korkuyordu. Ünlü bestecinin üretebilmesi için
yalnýzlýða ihtiyacý vardý. Yalnýz yaþamalý, yaþamýn geçiciliðini, acýsýný, ýz-
dýrabýný duyumsamalý ki muhteþem eserler verebilsin. Böylece sosyeteden
tamamen uzaklaþtý.

Beethoven öyle eserler yaptý ki piyanonun bir tuþuna dokunduðunda
sanki gökte þimþekler çakýyor, yüzbinlerce atlý yýldýrým hýzýyla konser sa-
lonuna girecekmiþ gibi oluyordu. Piyanonun bir tuþunca dokunduðunda
hýnca hýnç konser salonundaki binlerce kiþi arasýnda kendinizi gökyüzün-
de bir baþýnýza huzur içinde uçuyor hissediyorsunuz. Eserlerine tüm dün-
ya yayýnevlerinden sipariþler yaðýyordu.
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sokaklar, çatýsý çöküp de içine geçecekmiþ gibi yan duran tek odalý virâ-
ne evler.... Bu görüntüler Mozart’a ilham vermiþti.

Mozart dalgýn dalgýn ara sokaklardan aþaðý doðru yürürken kulaðýna
birden çok hoþ bir piyano sesi gelir. Derhal durur. Sesin geldiði yöne dik-
kat kesilir. Aðýr aðýr o yöne doðru ilerler. Sesin geldiði ev tek odadan o-
luþmuþ, çatýlý virâne bir yerdir. Mozart duvardan atlayýp sesin geldiði o-
daya iyice yaklaþýr. Pencereden baþýný kaldýrýp baktýðýnda donar kalýr. Tek
bir odanýn köþesinde yanaklarý içine çökmüþ, mahsun mahsun pürdikkat
sabit noktaya bakan yatalak bir kadýn, diðer köþede sert zeminde yatar
vaziyette aðlayan bebek, tam ortada da piyanosunun baþýnda harika nað-
meler seslendiren 15 yaþýnda bir çocuk. Mozart bu manzara karþýsýnda
gözlerinden aþaðý doðru süzülen yaþlara engel olamaz.

Mozart henüz 6 yaþýnda konser vermeye baþlamýþ. Dönemin en þöhret-
li müzisyenlerinden olan bir müzik hocasýdýr. 

Kendini derhal toparlayarak baþýný kaldýrýp odanýn içine seslenir, “De-
likanlý ne kadar güzel piyano çalýyorsun, doðrusu hayran kaldým.” der.
“Adýn ne senin?” Beethoven mahcup bir edayla, “Beethoven. Ludwig Be-
ethoven” diye cevap verir küçük çocuk. Mozart da kendini taktim etti-
ðinde Beethoven þaþýrýr ve kendini tutamaz, “Efendim sizinle tanýþtýðýma
inanýn çok memnun oldum, sizi yüce Allah gönderdi. Bana da ders vere-
bilir misiniz? Çalýþmalarýmda yardýmcý olabilir misiniz?”, “Memnuniyet-
le, seve seve” der Mozart ve Beethoven’a adres kartýný verip, oradan ay-
rýlýr. Bir diðer rivayete göre Beethoven bu diyalog hadisesini Mozart ile
deðil, ünlü müzisyen Haydn ile yaþamýþtýr. 

Beethoven 16 yaþýnda Viyana’ya gider ve Mozartla karþýlaþýr. Ondan
bir müddet ders alýr Beethoven’ýn kabiliyetini keþteden tek kiþi, müzik
hocasý Mozart’týr. Bir gün piyano baþýndaki Beethoven’ý göstererek: “Bu
çocuða dikkatle bakýn. Gün gelecek dünya iþte bu çocuktan bahsede-
cek”, demiþti Mozart.

Sevgili annesi de oðlu Beethoven’a övgüler yaðdýrmýþtý zamanýnda.
“Biricik yavrum Beethoven’ým, kalbimde bir his, senin çok büyük bir in-
san olacaðýný söylüyor. Tanrý izin verirse, inþaallah baþarýlý olacaksýn. Ça-
lýþ, ona dayan, ona güven.” demiþti anne Beethoven.

Ne yazik ki zavallý kadýn acýlar içinde kývranýyordu. Verem günbe gün
kadýncaðýzý bitiyordu. Genç yaþta yaþamýnýn çoðu yatakta geçiyordu.
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BEETHOVEN ONURLU BÝR ADAMDI

Beethoven’ýn Küçük kardeþlerinden Johann ilaçlar üzerine yaptýðý ça-
lýþmasýyla ve âbisi Ludwig Beethoven’ýn da yardýmýyla zengin bir iþ ada-
mý olmuþtu. Aslýnda tüm servetini âbisi Beethoven’a borçluydu. Baþarý-
larýný her yerde anlatýp ne kadar çok malý olduðunu sýk sýk dile getirip ö-
ðünüyordu. Kardeþi Johann ayný zamanda toprak arazisi de satýn almýþ-
tý. Bir gün aðabeyi Ludwig Beethoven’a gönderdiði mektupta kart vizi-
tine Johann Beethoven-Toprak sahibi diye yazar. Bir müddet sonra aða-
beyinden gelen cevab mektubunu açtýðýnda onun þu katvizitiyle karþýla-
þýr: Ludwig BEETHOVEN -Akýl Sahibi 

Beethoven, gurur ve özgürlüðüne çok düþkündü. Mal ve mülkle bö-
bürlenip bu dünyayý aþýrý sevenlerden hoþlanmazdý. Haklý bildiði konu-
da da tehditlerden korkmazdý.

Günlerden bir gün Beethoven, Avusturya prensinin sarayýndayken bü-
yük kahramanlýklar yapmýþ olan Napolyon’un onuruna üçüncü senfoni-
sini seslendirmek ister. Fakat Napolyon’un, fedakar halk kahramaný ün-
vanýný beðenmeyerek kendisini imparator ilân etmesi Beethoven’ý sinir-
lendirir. Bunun üzerine konser vermekten de vazgeçer. Avusturya prensi
de bu duruma öfkelenerek tehditkâr bir üslûple Beethoven’a, “Misafirle-
rimizin huzurunda piyano çalmazsan, savaþ esiri olarak þatoda hapsedile-
ceksin!” der. Beethoven de hiç bir þey demeden þatodan derhal ayrýlarak
gözgözü görmeyen aðaçlýk patika yolda, soðuk, ayaz ve saðanak yaðmu-
ru altýnda uzun bir yol yürüyerek kasabaya gelir. Burada prense bir mek-
tup yazar. Beethoven, mektubunda direk “Prens!” diye hitap ederek ay-
nen þunlarý söyler: “Sen bugünkü halini böyle doðmuþ olmana ve talihi-
ne borçlusun. Bense kendi kendimi yetiþtirdim. Bugüne kadar yeryüzün-
den binlerce prens geldi geçti, bundan sonra da binlercesi gelip geçecek.
Ama ne gariptir, hiç birinin ismi bilinmez. Fakat yeryüzünde yalnýz bir
tek Beethoven vardýr.”

Dýþarýda korkunç bir fýrtýna varken ünlü besteci hizmetçisiyle birlikte
yalnýz yaþadýðý evinde mahsun bir þekilde yataðýna doðru yöneldi. Gök gü-
rüldüyor, þimþekler loþ odayý arada bir aydýnlatýyordu. Yataðýnda bir müd-
det baþýný iki elleri arasýna alarak öylece düþünceye daldý. Sonra baþýný yu-
karý kaldýrarak bir iki dakika dua etti. Yataðýna uzandý. Dudaklarýnda bir
þey mýrýldanýyordu. Sað yumruðunu havaya kaldýrdý, hafifçe boþlukta sal-
ladý ve tek bir sabit noktaya bakýp öylece kaldý. BEETHOVEN ölmüþtü.
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DUYMA HÝSSÝNÝ KAYBEDÝYOR

Beethoven henüz 27 yaþýndayken sinsice yaklaþan bir ýzdýraptan haber-
sizdir. Bir sabah uyandýðýnda yaðmur sesine benzer sesler iþitti. Odasýn-
dan dýþarýya baktýðýnda gökyüzünün masmavi olduðunu gördü. Kulak-
larý gece gündüz tuhaf seslerle uðulduyordu. Olmasý mümkün olmayan
þey mi gerçekleþecekti yoksa. Ömrünün ve baþarýsýnýn baharýnda bir mü-
zisyen saðýr mý olacaktý. Kendisi bunu düþünmek bile istemiyordu. Ne
yazýkki beklenen gerçekleþti. Beethoven saðýr oldu. Bestelediði eserleri
duyamamak onu kahrediyordu. Arkadaþlarýna, “Duyamýyorum, daha
yüksek sesle konuþun” demekten utandýðý için onlarýn arasýna girmekten
sürekli kaçýyordu.

Beethoven karþýsýna çýkan hiç beklenmedik olumsuzluklar karþýsýnda
panik yapmýyor, isyân etmiyordu. O hep böyle durumlarda derin tefek-
küre dalardý. Onu huzura kavuþturan tek yer tabiattý. Sessiz, aðaçlý bir
yer, çiçekli bir köþe onu mutlu ederdi. Sýk sýk ormana gider, bir aðacýn
kenarýna oturarak, baþýný iki eli arasýna alýr, derin düþüncelere dalardý.
Yakýnlarý onu aradýklarýnda çoðu zaman bu halde bulurlardý. Çevresinde-
ki ormanlýk sessizliðin eþsiz güzelliðine hayran kalarak “Yaratýcý ne muh-
teþem yaratmýþ” der, doyasýya yemyeþil tabiat güzelliklerini seyre dalar-
dý. Beethoven yaþamý boyunca tek teselliyi Allaha sýðýnmakta buldu. Sa-
ðýrlýðý her geçen gün artarken eserlerinin sayýsý da artýyordu. Dünyaca
ünlü Dokuzuncu Senfonisini saðýr haliyle 9 yýlda bitirmiþti. Dokuzuncu
senfoniyi dinleyenler böyle muhteþem bir eser karþýsýnda kulaklarýna ina-
namýyorlardý.

Beethoven’ýn Dokuzuncu Senfonisi onun ölümünden hemen önceki
son büyük baþarýsýdýr. Bu eser Viyana Kraliyet Salonunda çalýnacaðý za-
man eserin idaresini de saðýr haliyle kendisi üstlendi. Orkestra üyelerine
saðýr Beethoven’ýn elindeki deðneðe uymamalarý tavsiye edildi. Eser, ses-
lendirilip bittiðinde, O hala elindeki deðnekle orkestrayý yönetiyordu. Tâ
ki, elinden tutularak seyircilere döndürüldüðünde yüzlerce dinleyicinin
ayakta alkýþladýklarýný görünce durumun farkýna vardý. Baþarý þahaneydi.
Dev salon alkýþtan çýnlýyordu. Beethoven gözyaþlarýna hakim olamadý.
Dinleyicilerin bir çoðu da çoþkudan aðlýyordu.
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cevher ile yaþar ama , onu, ruhun yardýmýyla kavrayabilmek, büsbütün
baþka bir iþtir; ruh hissi gýdasýný bu cevherden elde etme yolunda geliþ-
tikçe, onunla mutlu bir anlaþma yolunda da geliþir. Fakat az insan bu gâ-
yeye varabilir, çünkü binlerce kiþi vardýr ki, aþk uðrunda evlenirler de,
aþk, bunlarýn bininde de bir defacýk olsun gerçekleþmez; týpký bu insan-
larýn, kendilerine aþký iþ edinmiþ olmalarý gibi, daha binlerce insan vardýr
ki, müzikle meþguldürler de ondaki gerçeðe ulaþma imkânýný elde ede-
memiþlerdir.”

Müzikte ahlak ve yaratýcý ruhu nasýl iþlenebilir? Siz dinlediðiniz bir mü-
zikte ahlâk veya yaratýcý kokusunu hissedebilir misiniz? Beethoven bu
gerçeðin var olduðunu söylemiþtir. “Ahlak anlamýnýn yüce delilleri, her
sahada olduðu gibi müzik sanatýna da temeldir, her gerçek buluþ, bir ah-
lâk kemâlidir. Ýnsan kendini müziðin ruhuyla terbiye etmektedir ki, bu-
nu ancak kendini müzik ruhuna veren insan hissedebilir. Sanattaki sýrrý
çözebilmek nefsi, ilahi varlýða terketmektir. Bu ilâhi varlýk hayata en yü-
ce faaliyeti verir. Onun için sanat, her an uluhiyyeti temsil eder ve insan-
la arasýndaki bað ise dindir. Sanat yoluyla elde ettiklerimiz, bize tanrýdan
gelen þeylerdir, ilâhi ilhamdýr. Bu ilham, insan gücüne, ulaþacaðý hedefin
ne olduðunu gösterir.

Marifetin bize neyi vereceðini bilemeyiz-sýmsýký kapalý tohum, sürmek,
idrâk etmek, idrak ettiðini açýklayabilmek için, yaþ, elektriki hararete sa-
hip olan zemine muhtaçtýr. Müzik, içinde ruhun yaþadýðý, düþündüðü,
yarattýðý elektriki zemindir. Felsefe, müzikteki elektriki ruhtan doðan bir
beyandýr; musikinin, herþeyi ilkel bir usule göre kurma isteði, felsefe yo-
luyla önlenir; ruh müzikle yarattýðý þeyi, kendi kendine yaratabilme gü-
cünden mahrum olmakla beraber, böylesine bir yaratýþ içinde gene de
mutludur, ve her gerçek sanat yaratýþý da bundan dolayý baðýmsýzdýr, sa-
natkârdan daha güçlüdür; meydana geldiði anda, gene ilâhi varlýða dö-
ner, ve bu varlýkta bile, yalnýz insana baðlý kalýr ki, böylelikle sanat, ilâ-
hi varlýðýn insan ruhundaki aracýlýðýna þehâdet eder.”

Bettine’ye gönderdiði mektupta Goethe, Beethoven’ýn sanatýyla ilgili
þunlarý söylemiþtir. “Beethoven’e benim içten gelen saygýlarýmý söyleye-
bilirsin ki fikir ve his teatisi bakýmýndan þüphesiz büyük fayda saðlayaca-
ðýna emin olduðum þahsi tanýþmayý temin için her fedâkarlýðý yapmaya
memnuniyetle hazýrým. Ondan bazý þeyler dinleyip öðrenebilme yolunda
en iyi ilham perilerini elde edebilmem ihtimali olan Karýsbad’a inþaallah

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar ...227

Binlerce insan ölümsüz bestecinin tabutuna dokanabilmek için çýrpýnýyor-
du. Kalabalýklar içinde insanlar aðlaþýyor, tabutu gül yaðmuruna  tutuyor-
lardý. Sabýr, azim, çalýþma ve en önemlisi inançla, tezgahta lime lime emeði
dokunmuþ bir acýlý insanýn her türlü engellere raðmen nasýl baþarýlý olduðu-
nu gösteren en güzel örnektir Beethoven. Þimdi dahi bestelerini dinlediði-
miz bu büyük insaný, büyük besteciyi bütün içtenliðimle saygýyla anýyorum.

BEETHOVEN’IN SANATI KÝÞÝLÝÐÝDÝR

Beethoven, hissettiklerini sanatýna aksettirmiþtir. Tanrý, zaman, kader
19. yüzyýlýn baþlangýcýnda tekrar yorumlanmaya baþlanmýþtýr. Bu da mü-
zik sanatýnýn tesiriyle olmuþtur. Öðneðin Goethe, Beethoven’ýn sanatýn-
dan etkilenmiþtir, beethoven de Goethe’nin sanatýndan etkilenmiþtir. Bu,
þu anlama gelmektedir. Ýlk defa düþünceyle müzik Beethoven’la birlikte
anlam kazanmýþtýr.

Beethoven, Goethe’nin þiirleriyle ilgili þu ifadeleri kullanmýþtýr: “Goet-
he’nin þiirleri, yalnýz özü bakýmýndan deðil, ritmi bakýmýndan da bende
büyük bir tesir yaratýyor. Ve ben, sanki kendimi, ruhlarýn tesiriyle en
yüksek nizama yücelten ve ahengin sýrrýný esasen kendinde taþýyan o dil
ile, eser yazmak isteðine, heyecanýna kapýlýyorum. Bu taktirde ilhamýn en
heyecanlý anýnda, melodiyi her yana boþaltýrým, onlarý kovalarým, ihtiras-
la onlara yetiþirim, onlarýn kaçtýðýný, Çeþitli heyecanýn yarattýðý bir kesa-
fet içinde onlarýn kaybolduðunu görürüm; taze bir ihtirasla onlarý gene
yakalarým, onlardan ayrýlamam, ani bir vecd içinde, onlarý modülasyon-
larla çoðaltýrým ve ancak son dakikada, o ilk müzikal düþüncenin zaferi-
ni kutlarým; gördünüz mü iþte bir senfoni; evet müzik, fikir hayatýndan
his hayatýna geçiþte, en yüce bir araçtýr. Ben bu hususta Goethe ile gö-
rüþmek istiyorum, acaba o bana hak verecek mi? Goethe’ye benden bah-
sediniz, ve ona benim senfonilerimi dinlemesini söyleyiniz. Bu taktirde,
müziðin daha yüksek bir bilgi dünyasýna götüren mânevi bir geçit olma-
sý bakýmýndan bana hak verecektir.” (Mektuplar) Bettine’den Goethe’ye.

“Ýnsaný saran bu dünyayý anlamak istemeyen de gene insandýr.” diyen
Beethoven müziðin maneviyatla ilgili gizemli baðýna þu açýklamalarý ge-
tirmiþtir: “Müziði esas cevheriyle kavrayabilmek için, ruhun ritminden
faydalanmak gerekir, bu cevher insana seziþ verir, kutsal bilgilerin ilha-
mýna yönettir. Ve ruhun, bu cevherden duygu yoluyla aldýðý þey ise, ruhi
marifetin bedenleþmiþ þeklidir. Týpký hava ile yaþandýðý gibi, ruh da bu
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miydim? Birkaç zamandan beri vücudumda ve ruhumda her zamankin-
den ziyâde bir dinçlik duyuyorum. Her gün hissettiðim fakat târif edeme-
yeceðim gayeye biraz daha yaklaþmaktayým. Senin Beethoven’in ancak
burada yaþayabilir. Dinlenmek istemiyorum. Bana uykudan baþka dinlen-
me lâzým deðil. Þimdi uykuya bile her zamankinden daha fazla zaman a-
yýrmak mecburiyeti bana azap veriyor. Bu dertten biraz kurtulayým, on-
dan sonra olgun bir insan olarak sizlere gelir eski dostluðu tazelerim. Be-
ni bu dünyada, bana nasip olduðu kadar bahtiyar olarak görmenizi iste-
rim. Bedbaht deðil... Hayýr buna tahammül edemem. Kaderin gýrtlaðýna
sarýlacaðým, beni herhalde büsbütün yere seremeyecektir. Ah, hayatý bin
kere yaþamak ne kadar güzel! Bundan sonra artýk sâkin bir hayat yaþaya-
mam. Bana kabil olduðu kadar çabuk cevap yazacaksýn, deðil mi?”

BEETHOVEN’ÝN VASÝYETNÂMESÝ (6 Ekim 1802)
Ey beni nemrut inatçý ve merdümgiriz sanan veya öyle tefsir eden in-

sanlar! Bana karþý ne büyük haksýzlýk ediyorsunuz. Sizler, dýþardan size
böyle görülen þeyin gizli sebebini bilmiyorsunuz. Aklým ve hislerim daha
çocukluðumdan beri tatlý þefkat hissine meyyaldiler ve ben hatta büyük
iþler dahi baþarmak istidadýnda idim. Fakat þifasýz bir derdin 6 yýldan be-
ri bana ârýz olduðunu, bu halin akýlsýz doktorlar yüzünden günden güne
daha da kötüleþtiðini bir düþünün. Seneden seneye iyi olmak ümidiyle al-
datýlarak, sonunda þifasý belki senelere baðlý, belki de hatta hiç mümkün
olmayan devamlý bir dertle karþýlaþmak zorunda býrakýldým. Ben ki ateþ-
li ve canlý bir insan olarak yaratýlmýþtým. Ve insanlarý, eðlendirmekten
kendim de hoþlanýrdým; halbuki erken yaþta bir köþeye çekilmek ve ha-
yatýmý tek baþýma geçirmek zorunda kaldým. Arasýra bütün bunlara al-
dýrmayacak olsam bile, saðýrlýðýmýn katmerli tecrübeleriyle ne acý bir þe-
kilde inkisara uðradým; buna raðmen, yüksek sesle konuþun, baðýrýn,
çünkü saðýrým demeye dilin varmýyordu. Baþkalarýndan daha mükemmel
bir þekilde bende bulunmasý gereken bir hissin zaafýný nasýl ilan edebilir-
dim? Öyle bir his ki, ona bir zamanlar, mesleðimde olanlarýn pek azýnda
bulunan bir mükemmeliyete sahiptim. Hayýr bunu yapamam. Bunun i-
çin aranýza karýþmayý çok istediðim halde sizlerden uzaklaþtýðýmý görür-
seniz beni affedin.

Bir de böyle anlaþýlamayýþýma sebep olduðu için felaketim bana iki kat-
lý azap veriyor. Ýnsanlar arasýnda avunmak, onlarla zevkli görüþmeler, kar-
þýlýklý dertleþmelerde bulunmak artýk benim için bahis konusu olamaz.
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gelir. Onu aydýnlatma arzusu, benden çok daha üstün düþünüþe sahip o-
lanlar için bile cinayettir, çünkü ona kendi dehasý ýþýk verir ve bir þimþek
gibi onu hep aydýnlatýrken, karanlýkta kalan bizler, daha günün nerden
doðacaðýnýn farkýnda deðiliz. Beethoven’in benden bestelediði iki þarký-
yý, rahat okunabilir bir halde yazýp göndermek lûtfunda bulunmasý, be-
ni son derece sevindirecektir, ve bunlarý dinlemeyi çok istiyorum. Eski bir
duygunun tesiri altýnda yazýlmýþ olan böyle bir þiirin, Beethoven’ýn çok
doðru olarak söylediði gibi, melodi ile, yepyeni bir ifade içinde duyurul-
masý, benim için ziyâdesiyle müteþekkir kalacaðým bir zevk olacak-
týr.”(Tercüme.6 Haziran 1810. Anlam Mektuplarý)

Beethoven’in toplam 9 senfonisi vardýr. Altýncý ve dokuzuncu Senfoni-
leri farklýdýr. Altýncý Pastoral Senfonisi, Beehoven’in tabiata baðlýlýðýnýn
göstergesidir; Dokuzuncu Senfonisi ise Schiller’in “Neþeye Od”undan
bestelenmiþtir.

BEETHOVEN’DEN WEGELER’E MEKTUP 

(16 Kasým 1801 Viyana)

Ýnsanlar arasýna daha fazla karýþtýðým için þimdi biraz daha hoþ bir ha-
yat yaþýyorum. Ýki yýldýr ne kadar yalnýz, ne kadar hüzünlü bir ömür sür-
düðümü tasavvur edemezsin. Saðýrlýðým bir hortlak gibi her yerde karþý-
ma dikildi. Ve ben insanlardan kaçtým, insanlardan hiç de nefret etmedi-
ðim halde öyle görünmek zorunda kaldým. Bu deðiþikliði beni seven, be-
nim de sevdiðim þirin ve füsünkar bir kýz husule getirdi. Ýki yýldýr þimdi
yine bazý mesut anýlarým oluyor ve ben ilk defadýr ki, evlenmenin insaný
bahtiyar edebileceðini hissediyorum. Fakat ne yazýk ki o benim küffüm
deðil. Hele þimdi, þüphesiz artýk evlenemem de... Bana artýk iyice gezip
tozmak düþüyor. Saðýrlýðým olmasaydý, çoktan yarý dünyayý dolaþmýþ ola-
caktým; bunu yapmalýydým da...Benim için sanatýmla meþgul olup, onu
göstermekten daha büyük bir zevk olamaz. Sizin yanýnýzda mesut olabile-
ceðini sanmýyorum. Beni bundan fazla da ne mesut edebilir ki? Ýhtimamý-
nýz dahi bana azap verecektir. Her an yüzünüzde merhamet ifadesi oku-
yacak ve kendimi bir kat daha bahtsýz hissedeceðim. Yurdumun o güzel
illerinden benim nasibim ne oldu? Daha iyi bir duruma ulaþmak ümidin-
den baþka hiçbir þey...Bu bela olmasaydý, ben o duruma ulaþmýþ olacak-
tým. Ah, bu olmasa idi, dünyayý kucaklardým ben! Gençliðimin asýl þimdi
baþladýðýný hissediyorum. Zaten öteden beri, mariz bir insan deðil
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Kardeþim Karl! Sana bilhassa þu son günlerde bana gösterdiðin baðlý-
lýktan dolayý teþekkür ederim. Bütün arzum sizlerin benden daha iyi ve
daha dertsiz bir hayat sürmenizdir. Çocuklarýnýza fazileti öðün. Ýnsaný an-
cak o bahtiyar eder, para deðil. Bunu tecrübeme dayanarak söylüyorum.
Beni sefaletimde dahi yükselten fazilet oldu. Hayatýma kendi elimle kýy-
mayýþýmý sanat sevgisinin yanýnda fazilet duygusuna da borçluyum. Hoþ-
ca kalýn ve birbirinizi sevin. Size mezarýmdan dahi yardým edebilirsem ne
mutlu buna.

Ýþte bu kadar. Ölüme sevinçle koþuyorum. Eðer ölüm sanat kabiliyet-
lerimi geliþtirmeme imkan vermeyecek kadar erken gelirse, haþin kade-
rime raðmen yine de pek erken gelmiþ sayýlýr. Ve ben onun daha geç gel-
mesini isterim. Bununla beraber, erken de gelecek olsa, yine memnun o-
lurum. Çünkü böylelikle beni sonsuz bir azaptan kurtarmýþ olmaz mý?

Ne vakit istersen gel, seni cesaretle karþýlayacaðým. Hoþçakalýn ve öl-
dükten sonra beni büsbütün unutmayýn. Hayatýmda sizi mesut etmek i-
çin çalýþtýðým için mutluyum. Mesut olun kardeþlerim!

Böylece senden üzgün ayrýlýyorum. Buraya beraberimde getirdiðim,
hiç deðilse bir dereceye kadar iyi olmak hususundaki o tatlý ümit beni ar-
týk büsbütün terkediyor. Dökülen sonbahar yapraklarý nasýl solmuþsa, bu
ümit de benim için öyle kurudu. Hemen hemen buraya geldiðim durum-
la buradan gidiyorum. Güzel yaz günlerinde maneviyatýmý yükselten ce-
saret de þimdi yok oldu. Ey kader! Bana bir kere gölgesiz bir neþe günü
göster! Ruhum hakiki neþeye o kadar zamandýr yabancý kaldý ki.... Ne
vakit ey Allahým, ne vakit tabiatýn ve insanlarýn tapýnaðýnda ben bu his-
si bir kere daha duyabileceðim! Asla mý? Ah, bu çok acý olacak.

LUDVIG VAN BEETHOVEN
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Ýnsanlar arasýna ancak ve ancak, o da büyük bir zaruret olunca çýkaca-
ðým. Bir sürgün gibi yaþamam lâzým. Bir kalabalýða yaklaþmýyor muyum,
Saðýrlýðýmý belli etmek tehlikesi ile karþý karþýya kalacaðým diye heyecan-
dan her yanýmý ateþ kaplýyor. Köyde yaþadýðým bu 6 ay da böyle geçti.

Doktorumun, kulaklarýmý mümkün olduðu kadar korumaklýðým hu-
susundaki makul tavsiyesi benim þimdiki mizacýma çok uygun gelmekle
beraber, içimdeki hissin sevkiyle insanlara doðru koþmaktan yine de ken-
dimi alamadým. Fakat yanýmda duran birinin uzaktan bir flüt sesini iþit-
mesi ve benim bunu iþitememem, yahut da herhangi bir kimsenin þarký
söyleyen bir çobaný dinlemesi ve benim yine bir þey iþitememem, benim
için ne büyük bir azap oluyordu. Bütün bu olaylar beni ümitsizliðe dü-
þürmek üzere idiler. Hayatýma kendi elimle son vermeme de az kalmýþtý.
Beni bundan alýkoyan tek kuvvet, o, sanat oldu.

Baþarmak için yaratýldýðý iþleri yapmadan dünyadan göçmek bana im-
kânsýz göründü, ve ben, bu sefil hayatý uzattým. Gerçekten Sefil bir ha-
yat.... Zira o kadar hassas bir vücudum var ki, en ufak bir deðiþiklik be-
ni en iyi durumdan, en kötüsüne düþürüveriyor. Sabýr. Ýþte bu lazým. Ba-
na sabrý rehber edinmek düþüyor, ve edindim de...Umarým ki amansýz
mukadderat yaratýcýsýnýn gönlü olup da hayat baðýmý koparacaðý ana ka-
dar kadar da hep sebat edeceðim. Belki daha iyi olur, belki de olmaz. Yir-
misekiz yaþýnda filozof olmak zorunda kalmak, kolay iþ deðil. Hele bir
sanatkâr için, herhangi bir insandan daha güç.

Allahým! sen ruhumun derinliklerini görüyorsun. Orada insan sevgisi ve
iyilik hevesinin barýndýðýný sen biliyorsun. Ey insanlar! Bir gün bu satýrlarý
okuduðunuz zaman, bana karþý ne büyük haksýzlýk etmiþ olduðunuzu an-
layacaksýnýz. Bahtsýz olanlarýnýz da benim þahsýmda tabiatýn bütün engel-
lerine raðmen büyük insanlar ve sanatkarlar sýrasýna geçmek için iktidarda
bulunan her þeyi yapan bir benzerlerini bularak teselli duyacaklardýr.

Sizler, kardeþim Karl ve Johann, ben öldüðüm zaman Profesör schimd
hayatta olursa ona benim adýma rica edin. Hastalýðýmý tarif etsin. Ve siz-
ler o hastalýk raporunu þu yazdýðým kaðýtlara ekleyin ki, hiç deðilse ölü-
mümden sonra dünya, biraz olsun benimle barýþsýn. 

Ayný zamanda sizleri, eðer buna servet demek caizse, küçük servetimin
varisleri yapýyorum. Onu adilâne bölüþün. Birbirinizle iyi geçinip daima
birbirinize yardým edin. Bana karþý yapmýþ olduklarýnýzý, biliyorsunuz,
ben çoktan affettim.
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duygusu. Düþünce adamýnýn boðuluþu... Yaþamak için istemediðim iþler-
le uðraþmak mecburiye tindeyim. “Emil” tercümesi, “Sefiller”, bu angar-
yanýn mükâfatý yok. Bazen bir kuyuya benziyor hayat; kör, pis, zehirli bir
kuyuya. Boðuluyorum, ölüme koþacak mecalim kalmýyor, kimseyi gör-
müyor gözüm. Sevdiklerim yabancýlaþýyor. Kitaplar tuðla oluveriyor bir-
den. Dostlarýn sesini tanýmýyorum. Varlýðým bir tele asýlýyor. Bir kâbus bu,
bir hastalýk. Gözlerimi kaybettikten sonra bu kuyuya sýk sýk düþtüm. Ýs-
tediðini yapamamak, rezil bir hassasiyetim var. Aczime tahammül edemi-
yorum. Bugün iþimden kovulabilirim. Ve hiç bir iþ yapamam. Bu, hayatý-
mýn perde arkasýndaki ardý arkasý kesilmeyen bir uðultu. Fakat iki þey:
Yok olup gitmek, avutmak. Ben ikincisini seçtim.” 

Anlatacaðým yaþam hikâyesi hayatta kimsesi olmayan, anne babasýný
kaybetmiþ, edebinden, onurundan, mahcubiyetinden hiç bir þey kaybet-
meden, fakat bu manevi direniþin yýllar yýlý acýsýný çeken yapayalnýz bir
adamýn, sadece Türkiye’de deðil dünyanýn bir çok yerinde, bugün nasýl
kitaplarýnýn yirminci baskýya kadar zirveye ulaþtuðuna dair hikâyedir.

Cemil Meriç 1916’da Hatay’da doðdu. Antakya henüz Fransýzlarýn de-
netimindeyken “Lycee Antioche” yani Antakya Lisesi’nde okudu. Bu a-
rada bir kelimenin daha üzülerek Türkçe olmadýðýný öðrendim. Tercüme
bürosunda çalýþtý. Bir müddet eðitmenlik yaptý. 25 yaþlarýnda geldiði Ýs-
tanbul’da, Ýstanbul Üniversitesi Fransýz Dili ve Edebiyatý’nda öðrenim
gördü. Yine bir müddet eðitmenlik yaptý. Çocukluðundan beri okumaya
ve yazmaya hevesli olan Meriç, Ýstanbul’daki çeþitli dergilerde yazýlar
yazdý. yâni baþýndaki “Ýstanbullu Yazarlar” dediði yazarlarla taþralý oldu-
ðu için pek kaynaþamadý. Ama bugün onlarý kimse tanýmazken Cemil
Meriç, çile okyanusunda boðulmadan kýyýya ulaþabilen ender yazarlardan
biridir. Ben derim ki, þimdi okuyor olduðunuz benim kitabýmý fýrlatýn bir
kenara, koþun dýþarýya, dalýn bir kitapçýya Cemil Meriç’in “Maðaradaki-
ler”ini mi, “Bu ülke”si mi, “Jurnal”ýnýmý, “Bir Dünyanýn Eþiðinde”sini
mi, “Saint Simon”unu mu, “Kýrýk Ambar”ýný mý alýrsýnýz, farketmez,
hangisini alýrsanýz alýn. Ama Allah aþkýna okuyun, boþ gözlerle deðil, de-
ðiþmek için, geliþmek için okuyun, bugünümüzün yarýnýmýza eþit olma-
masý için okuyun, karanlýða sövmekten kurtulup çözüm olmak için oku-
yun, sizi meydanlara döküp sürü gibi naralar attýracak ilkel kitaplar de-
ðil, insanýn direkt kendisini geliþtirici kitaplar okuyun, býrakýn baþkalarý-
ný önce kendinizi okuyun, geliþtirin; bu sonsuza kadar böyle sürecek
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“Yýllarca aç kaldým. Koca bir þehirde yapayalnýz. Ama beni üzen aç-
lýktan çok tek oluþumdu. Aç ve tek olmak. Gurbet ve açlýk. Bu þeh-

rin kaldýrýmlarýnda bir baþka aç insan hiç bir zaman dolaþmamýþtýr diye
düþündüm. Antakya Reyhaniye’nin çamurlu sokaklarý, çamurdan evleri.
Sanki kötü yazýlmýþ bir romanýn müsveddeleri. Gözlerimi yani her þeyimi
kaybetmiþtim. Tekrar çarka takýldým. Ölümü arýyordum. Meselelerimi an-
cak o çözebilirdi, korktuðum için intihar edemedim. Körlüðün küçüklük

“Ýyi Yürekli Bir Adam”

CEMÝL MERÝÇ Nasýl Baþardý?

Çile hamurunda yuðrulan, çektiði acý ve ýzdý-
raplar karþýsýnda “Hayat! Gözün kör olsun!” de-
meyip, yaþamýn tozlu ve katranlý tünelinde çöz-
me ve çözülme mücadelesi vererek nefesinin
her anýný, erdemiyle yaþayan, bu uðurda da göz-
leri görmez olan bir çile adamýndan haberdar ol-
mamak... Var mý böye bir þey? Karýsý hamile.
Yapayalnýz. Ýstanbul’un ortasýnda. Bin bir acý ve
kederle. Cemil Meriç Elazýð’da bir lisede eði-
timci. Ýzin alýyor Ýstanbul’a gitmek için. Dönü-
þündeki rapor kabul edilmiyor: “Görevden atýl-
dýnýz” deniliyor kendisine. Ýki yýl Elazýð’da yapa-
yalnýz çile dolduruyor, dayanamýyor. Eþiyle bir-
likte Ýstanbul’da. Bir önsözüne bir ayýný harcadý-
ðý, karþýlýðýnda ancak bir ekmek parasý aldýðý
tercümeleri. Yayýncýlar tarafýndan iç edilen çok
kýymetli tercüme kitaplarý... Karþýlýðýnda bir ku-
ruþ alamazken, aç susuz yapayalnýz, koca bir
þehirde, Antakya’dan gelmiþ taþralý bir çilekeþ.
Okumuþun çilesi okumamýþýn çilesinden daha a-
cýklýdýr, daha hüzünlüdür. Gözlerini kaybetti, in-
tihar etmek istedi, korktuðundan edemedi.
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1916’da Anadolu’nun ücra bir kasabasýnda dünyaya gelmiþim. Doðdu-
ðum tarih bile kesin olarak belli deðil. Ailem Dimetoka’dan göçmüþ. Ba-
bam hayata küsmüþ bir adamdý. Annem, bu yabancý dünyada âþinasý ol-
mayan hasta bir kadýncaðýzdý.”

Ýtilip kakýlmýþ bir hayatý olduðunu söyleyen Cemil Meriç gençliðinde-
ki bu acýlarý kitaplara kaçarak dindirmiþ: “Bir çocuk itilmiþ kakýlmýþ,
düþman bir dünyada dostsuz büyümüþ. Daima baþka daima yabancý...
Hasta bir gurur, pencerelerini dýþ dünyaya kapayan bir ruh. Böyle bir
halde ister istemez kitaplara kaçýyorum. Anlýyorum ki zalim ve yýkýcý bir
gerçekten kurtulmanýn tek çaresi kitaplar dünyasýna sýðýnmak.”

Cemil Meriç tüm sýkýntýlarýna raðmen gözleri kör olmasý pahasýna da
kitap okumaktan geri durmamýþ. Okuduðu yazarlarý üniversiteye benze-
tirken “Ben yüksekokulsam O üniversitedir” demeyi yýllar sonra güçlü
bir fikir adamý olduðunda da ihmat etmemiþ: “Beni ben yapan Ýbrahim
Ethem’in “Terbiye-i Ýrade” baþlýklý eseridir. Disiplin içinde çalýþmayý bu
kitaptan öðrendim. Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sýný baþtan sona oku-
dum. Henüz çok gençtim, evli de deðildim. Bu girdablar ve zirveler dün-
yasýnda tek baþýma dolaþacak yaþta deðildim, kýyýdan seyrettim umma-
ný... Dünyam romanlarýn dünyasýydý, “Ekmekçi Kadýnlar”ýn, “Tunçtan
Kýz”larýn, “Simon ve Maria”larýn dünyasý... Kuklalarla dolu bir dünya.
Çocukluðumda Scott’un “Talisman” adlý eserini de okuduðumu yýllar
sonra hatýrladým. Çok þey borçluyum onlara. On sekiz yaþ... Fetih ve ma-
cera çaðý. Karliostro, Nostradamus, Sör William, Balzac benim için ha-
zinenin gerçek bekçileriydiler. Andre Gide’nin de yazý ve yaþamý bende
tesirler yaptý. Balzac’ý keþfettim ve ona aþýktým.

Okudum. Fakat bir gün düþündüm: Ya Reyhaniye kahvelerinde ömür
çürüten, vaktiyle okuyan fakat yeteneði olmadýðý için vazgeçen, basit,
bayaðý, adi bir genç... Veya gözlerini, hayatýný hakikat uðruna feda ede-
rek bir zafer ve fedakârlýk numunesi olacak hakiki bir insan

“Her büyük adam, kucaðýnda yaþadýðý cemiyetin üvey evladýdýr” diyen
fikir çýnarý bu büyük parasýzlýk ve yoksulluðuna raðmen verdiði kiþilik
geliþiminde üvey evlât olmaktan kurtulamamýþtýr. Hasta bir ana, asýk su-
ratlý bir baba, cahil mi cahil saðlýksýz bir çevre. Böyle bir çevrede insanýn
kendini kurtarmasýnýn birtek yolu olabilir: Kendini tanýma.

Hafýzasýyla iz býrakan en eski yýllarda sadece itildiðini, istenmediðini,
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olsa bile... Bre Allah aþkýna hiç olmazsa Allah’ýn ilk emri “OKU!”olduðu
için okuyun. Eðer evliyseniz, eþiniz ve çocuðunuz ayrý bir konu, onlar si-
zin boynunuzdaki kolyedir, onlara kayýtsýz kalýp da sadece kendinizle il-
gilenmeniz doðru olmaz. Ama bunun dýþýnda býrakýn baþkalarýný, siz
kendinize bakýn. Ýnsaný öldükten sonra da yaþatacak tek þey hayýr ve öl-
mez bir eserdir. Ömrü boyunca kendine vakit ayýramamýþ, kendiyle ilgi-
lenmemiþ bir insan nasýl birileriyle ilgilenmeye kalkar; bütün anarþiler de
böyle doðuyor zaten. 

Yaþlý ve güngörmüþ bir adam hayatýnýn en büyük hatasýný dalgýn göz-
lerle çevresindekilere anlatýyordu; “Ben gençken ülkemi baþtan sona dü-
zeltmek için çalýþtým. Fakat biraz büyüyünce bunun mümkün olamaya-
caðýný gördüm ve kendi kendime dedim ki, ben artýk yaþadýðým þehri dü-
zeltmeye çalýþacaðým. Yine baþarýlý olamadým. Ve bu arada biraz daha
yaþlandým. Ama çevremdeki kötülükleri düzeltmek için bir þeyler yap-
mak gerektiðine inandýðýmdan, bu defa kendi ailemi düzeltmeye çalýþ-
tým. Fakat yine baþarýlý olamadým. Artýk iyice yaþlanmýþtým. O zaman i-
yice anladým ki, baþlangýçta iþe kendimi düzeltmekten baþlamýþ olsa i-
dim, belki oldukça baþarýlý olabilirdim.”

Deðerli dostlarým, çevrenize faydalý bir þeyler anlatmayacaksýnýz deðil.
Tabiki anlatacaksýnýz, þu an benim yaptýðým gibi. Ama bir þeyler anlat-
maya çalýþtýðým bu kitap 20 yýllýk “kendimi hesaplaþmanýn ve terbiye-
nin” birikimi. Diyeceðim o ki iki cümle baþkalarýnaysa yirmi cümle ken-
dinize olsun. Dünyanýn en güzel müziði insanýn kendini dinlemesidir.
Cemil Meriç de yýllardýr bunu yapmýþ, yaþamý gözlemlemiþ, tâ derinliðe
onu sorgulamýþ, kendini aramýþ bulmuþ:

“Kimim ben? Hayatýný Türk irfanýna adayan, münzevi ve mütecessis
bir fikir iþçisiyim. Kendimizi tanýmak, irfanýn varabileceði en yüksek
merhale. Güliver kompleksi. Kendini ölçüye vurabilmek. Maðdurluk nu-
marasýna yatmadan, mazoþizm þehvetine yaslanmadan gerçek hüviyetini
tesbit edebilmek. 50 yýldýr yazýyorum. Kendimi tanýyabilmek için yazý-
yorum. Bir adamý tanýmak için acýlarýný, çilelerini, heyecanlarýný düþün-
celerini tanýmak lâzým. Hayatýn maddi olaylarýyla sadece krolonoji yapý-
labilir. Nerede acýlar, çileler, ýzdýraplar, aðlayýþlar, gülüþler, hüzünler,
mutluluklar... Onun içindir ki kronoloji aptallarýn tarihidir.

Cemil Meriç kendini tanýmlarken duygularýný þu satýrlara döküyor:
“Belli yaþa kadar ki hayatým bulanýk, baþsýz, sonsuz bir hatýralar yýðýný.
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bir yerdi. En karanlýk ýzdýrablar yan yanaydý hayatýmda. Kitap bir iman-
dý benim için. Kitaplarda yaþadým. Ve kitaptaki insanlarý sokaktakilerden
daha çok sevdim. Kitap benim için has bahçemdi. Hayat yolculuðumun
sýnýr taþlarý kitaplardý. Bir kanat darbesiyle Olemp, bir kanat darbesiyle
Himalaya. Ayrý bir dil konuþuyordum çaðdaþlarýmla. Gurbetteydim. Be-
nim vataným Don Kiþot’un Ýspanya’sýydý. Emma Bavari’nin yaþadýðý þe-
hir... Sonra Balzac çýktý karþýma, Balzac ‘ta bütün bir asrý yaþadým, zaman
zaman Votren oldum, Rastinyak oldum, Balzac’ýn hayatýný okudum, ya-
þadýðý sosyal þartlarý. Bu muhafazakâr yazarýn nasýl olup da zamanýnýn
toplumunu bütün çeliþkileriyle canlandýrabileceðini okudum. Kitabýn i-
çindeki ýþýk, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile , içindeki gözyaþý,
içindeki tecrübe, içindeki ilahi güç çekiyordu beni.”

Hayatýný birinci ve ikinci perde diye ayýran Cemil Meriç, birinci perde-
sini anlatýyor: “Genç bir adam kapýyý çalýyor, þefkate  susuz,hayata susuz.
Tenin açlýðý, ruhun açlýðý ve anlaþýlmayan bir kafa ve anlaþýlmayan bir vü-
cut. Bir pansiyon odasýndadýr, koca þehirde yapayalnýz. Kültürüyle yalnýz,
ýzdýraplarýyla yalnýz. Tahta kapýyý yumraklayan eller, soðuk bir kýþ günü.” 

Birinci perdeyi evleninceya kadar ki zaman olarak deðerlendiren Me-
riç, bu geçen zamaný katran gibi bir geceye benzetiyor. Yýldýzsýz, Al-
lah’sýz, cývýltýsýz bir gece. Výcýk výcýk ýzdýrab. Bir kaç þehri fethe yetecek
bir enerji, yeldeðirmenlerine saldýrmakla harcanmýþ.

Ýkinci perdenin izdivaçla baþladýðýný söyleyen Cemil Meriç, “Yoksulluk,
daha büyük, daha derin, daha uzun acýlar, sorumluluklar yumaðý. Fakat
vahalarý olan bir çöl bu. Ve göðü yýldýzlarla dolu:: Çocuklarým, kitapla-
rým” diyor ve devam ediyor, “Bir kadýn ilk defa olarak adýmý taþýmaya ra-
zý oluyordu. Bir kurtuluþtu bu paryalýktan... Ve bilmediðimiz ülkelere
yelken açan, bir gemiye atlar gibi elele hayata atladýk. Ben heyecandým,
þiirdim, bohemdim. Karým, sakin bir yaz akþamý, fýrtýnasýz bir liman...
Karým mükemmel bir anneydi. 

Bayaðý tarafý yoktu, temizdi, saftý, eski Roma’nýn istikrarýný, üstünlü-
ðünü yapan feragatkâr, vazifeþinas kadýnlardan biri. Kasýrgadan kaçmak
isteyen bir geminin güvenle sýðýnacaðý bir liman.”

Eþi Fevziye Hanýmefendi’ye hitaben içinden gelen þu cümleleri söyle-
miþ Merhum Meriç: “Ben seni tanýdýktan sonra yaþamaya baþladým...
Geliþen, kökleþen bir sevgi bu. Bir sevgi ve bir hayranlýk.”
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dövüldüðünü hatýrlýyor. Oynamadý, çocuk olmadý, içine ve kitaplara ka-
pandý. O, tam bu þekilde anlatýyor kendini, “Okumak istediðim zaman ki-
taplarýmý yýrttýlar, cemiyet bel kemiðimi kýrdý. Gençliðim Allahsýz bir çöl-
de akýp giden baþý boþ bir ýrmakta.”

Aile ve çevre hayatýnýn derbederler, tarýmalar içinde geçtiðini öðrendi-
niz Cemil Meriç, aslýnda içimizden birilerinin hayatýný yaþamýþ, yani sýra-
dan bir yaþam deðil. 

Eðer þu an þu kitabý zaten okuyorsanýz kanaatimce Cemil Meriçler ol-
sun, Beethovenler olsun, Madam Curie’ler olsun, Abraham Lincoln’lar
olsun, Edisonlar olsun, Pastörler olsun, insanlýðý gökyüzünde uçuran
Müzmin bekârlar Wright Kardeþler olsun, Chartes Dickensler olsun,
Jack London’lar olsun... Onlarýn çektiklerinin benzerini çekuyorsunuz-
dur. Fakat bu çekilen acýlar karþýsýnda nasýl direnileceðini de bu insanlar-
dan öðreniyorsunuz. “Belli yaþa kadar olan hayatýmda bir tek ferahlatýcý
hatýra yok” diyen yazar, hayatýnda en fazla yalnýzlýðýna aðlamýþ. En iyisi
onun aðzýndan dinleyelim:

“Yýllarca aç kaldým. Koca bir þehirde yapayalnýz. Ama beni asýl keder-
lendiren açlýk deðil tek oluþumdu. Aç ve tek olmak, Gurbet ve açlýk. Bu
þehrin kaldýrýmlarýnda bir baþka aç Cemil Meriç hiç bir zaman dolaþma-
mýþtýr diye düþünürdüm. Ben düþünen, okuyan, acýlardan kendine güzel
yaþam çizen, deðerlerini lekelememek için aç kalmaða, açlýktan kývran-
maya razý olan adam.”

Ýncelediðim tüm büyük adamlarda gördüðüm önemli bir þey oldu: Hep-
si kitaplara yönelmiþler. Yazarýndan bilim adamýna, müzisyeninden iþ ada-
mýna kadar tüm baþarmýþ insanlar, sahip olduklarý coþku ve baþarma arzu-
sunu kitaplardan kapmýþlar. Bu kitabýn okuyucusu olarak her ne iseniz, is-
ter ilkokullu, ister üniversiteli, deneyin bir... Kitap alacak paranýz yoksa,
kütüphaneler henüz paralý olmadý. Bom boþ, mahsun mahsun bizi bekli-
yor. Eðer kitap okuyan bir insan deðilseniz yaþamýnýzda her þeyle ilgili bo-
þa kürek sallýyorsunuz demektir; Allah’ýn ilk emri “OKU!” deðil mi?

Maxime Rodinson ‘un “Batý’yý Büyüleyen Ýslâm” adlý eserini Türkçe’ye
kazandýran hüzünlü yazar Meriç týmarhane diye benzettiði yaþadýðý yer-
den kurtuluþu kitaplar sayesinde olmuþ.

Usta kalem Cemil Meriç kitaplara olan ilgisini bir kez daha þöyle anlatýyor:

“Kitaplar acýlarýmý dindirdi. Yaþadýðým yer týmarhanenin þubesi gibi
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“Baþarmak isteyen herkese söylüyorum: Yükselmek istiyorsanýz
Cenabý Allah’ýn Yaratýlýþ sýrrýný öðreniniz.”

Zehir gibi soðuk bir rüzgar esiyor, gece yaklaþýyordu. Yýrtýk pýrtýk elbi-
sesiyle, yalýn ayak tepeden aþaðý doðru aðýr aðýr ilerliyordu. Yaðmur da
baþlamýþtý. Yürüyüþü hafifledi. Yaðmur hýzýný kesiyordu. Kendini bir an
evvel annesinin yanýna atmak istiyordu. Sevgi dolu bir insandý annesi. O-
nun için canýný verse deðerdi. Günlerdir unlu suyla karýþtýrýlmýþ bulamaç
yediði için fazla bir enerjiye sahip deðildi. Bu yüzden de bir ara bir aðacýn
altýnda dinlenmeyi düþündü, ama vazgeçti. Bir an evvel annesine odun ye-
tiþtirmeliydi. Kapýnýn önüne kendini zor attý. Her yeri üþümüþtü, “Anne,
odunlarý getirdim.” diyebildi. Annesi oðlunun acýnasý halini görünce ana
yüreði iþte, içi titredi: “Luis, evladým, katlandýðýn þu zorluða bak. Tanrý se-
ni korusun, iþini rast getirsin.” (1)

Louis Pastör Fransa’nýn fakir Arbois kasabasýnda 27 Aralýk 1822’de
doðdu. Ailesi yoksuldu. Babasý her gün 5 km yürüyerek gittiði deri fab-
rikasýnda iþçiydi. Çocukluðu mahrumiyet ve yoksulluklarla geçti. Bula-
maç dýþýnda pek bir yiyecek tanýyamadý. Bazý zamanlar odun topladýðý

“Kuduzu Yenen, 
Pastörize Gýdalarý Keþfeden Adam”

LUÝS PASTEUR Nasýl Baþardý?

Yoksul bir ailesi vardý, ayaðýna giyecek bir þey
bulamadý, çýplak ayakla dolaþtý. Yoksulluðundan
dolayý kýþýn bir palto dahi giyemez, titrer durur-
du. Aðzýna kadar dolu çuvalý sýrtýna yükler, ýsýn-
masý için daðlardan annesine odun getirirdi. Cö-
mert bir adamdý, zavallý birini görse kendi zaval-
lýlýðýný unutur, elindekini ona verir, “Tanrý bizi dü-
þürür” derdi. Evlenmek istediði kýzýn babasýna:
“Doðrusunu söyleyeyim, tamamen yoksul bir
kimseyim. Ama karakterim, insanlýðým ve yü-
rekliliðim var.” dedi. Büyük insanlarýn hayatlarý-
ný büyük bir heyecanla okurdu.
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Gerçek aydýný târif ederken þunlarý söylüyor Cemil Meriç: “Gerçek ay-
dýn önce ülkesinin haklarýný düþman bir dünyaya haykýrmakla görevlidir.
Þu veya bu sýnýfýn ideolog ve demogogu olmadan ülkesinin bütünlüðü-
nü, bütün ülkelere karþý savunmak zorundadýr.”

Ýnsanýndan kopan, tarihini unutan aydýnlarýn kýzmadan, usanmadan u-
yarýlmasýný istiyor Meriç: “Aydýn olmak için önce insan olmak lâzým. Mü-
nakaþada zafer, maðlub olanýndýr, yenilmek zenginleþmektir. Aydýn, gü-
zel ülkemizin geliþmesini istiyorsa tartýþmalarla yenmek peþinde olmasýn,
düzeltmek peþinde olsun, ülkesini düzeltmek.”

“Kýrk Ambar” adlý kitabýn 454. sayfasýnda þunlarý söylüyor büyük fi-
kir adamý: “Karanlýklarý devirmek ve aydýnlýk bir çaðýn kapýlarýný açmak
için en mükemmel silah, kalem. Sözle, yazýyla kazanýlmayacak savaþ
yok... Kalem sahiplerine düþen ilk vazife, telaþ etmemek, öfkelenmemek,
kin kýþkýrtýcý olmamak. Halký okumaya, düþünmeye sevmeye alýþtýrmak.
Bir kýlýcýn kazandýðý zaferi baþka bir kýlýç yok edebilir. Kalemle yapýlan
fetihler tarihe mal olur, tarihe, yani edebiyete.”

Cemil Meriç’in bu hayat hikâyesi beni gerçekten duygulandýrdý. Çok
daha güçlendim, þevk doldum, coþtum, mutlu oldum, milletim ve ülkem
için günde 10 saat okuma ve yazmayý günde 15 saatte çýkardým. Mille-
tim ve ülkem içir 24 saatin bile yetmeyeceðini yýllar önce “Bu Ülke”den
sonra anlamýþtým, þimdi bir kez daha hatýrladým.

“Bu Ülke”yi mutlaka alýn, okuyun.

Düþünebiliyor musunuz, bir zamanlar yapayalnýz, aç, açýkta, soðukta,
karnýný nasýl doyuracaðýný düþünüp, koca Ýstanbul’da tek, gariban ve bir
kenara itilmiþ iken, þimdi 2 çocuðu var. Birisi, yani Mehmet Ali Meriç Bey
Saint Joseph Lisesi’ni bitirmiþ, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi me-
zunu, Paris Üniversitesi’nde masterýný tamamlamýþ, doktora çalýþmalarý
yapmýþ, bir Fransýz þirketinde üst düzey yönetici avukatý. Diðeri yani Ü-
mit Meriç, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji mezunu. Ge-
çen yýlllara kadar ayný fakültede doçent olan Ümit Meriç Kurumlar Sos-
yolojisi Ana Bilimdalý Baþkaný olarak öðretim üyeliði yapmaktaydý.

Böyle babaya helâl olsun denilir. Helâl olsun Cemil Meriç, helâl olsun
Fevziye Haným. Milli ve Manevi deðerlere baðlý, kalbi “Ülkem”, “Türki-
yem” diye atmýþ bu dev fikir adamýný önümü ilikleyerek, saygýyla anýyo-
rum. Allah rahmet ve merhamet etsin.
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Pastör üniversiteye geliþinin daha ilk aylarýnda cesaret ve kararlýlýðýyla
bir profesörün kýzýyla evlenmek istediðini, bakýn bu profesöre nasýl söy-
lemiþti: “Doðrusu söyleleyim, tamamen yoksul bir kimseyim. Tek varlý-
ðým karakterim, saðlýðým, çalýþkanlýðým, açýk yürekliliðim. Kendimi
kimya araþtýrmalarýna adamýþ durumdayým. Çalýþmalarýmda beklediðim
sonuna varýrsam ileride Paris’e yerleþmeyi düþünüyorum. Kabul ederse-
niz Allah’ýn izni ve bereketiyle kýzýnýzla evlenmek istiyorum. “Evet” de-
diðiniz taktirde resmi evlenme teklifi için babam hemen Strasburg’a ge-
lecektir.” (3)

Ýsteði kabul edildi. Niþanlýlýktan sonra düðün hazýrlýklarý da bitince ev-
lenme töreni yapýlacaðý sýrada Pastör hâlâ ortada yoktu. Onu labarato-
vardan çekip getirdiler.

Hayatý boyunca her türlü sýkýntýsýnda ilmi araþtýrmalarýnda büyük des-
teðini göreceði eþi Maria Laurent’e çok þey borçludur. Karýsýný çok sevi-
yordu, mutlu bir evliliði vardý.

Bilimsel araþtýrmalarýna kendisini iyice kaptýrmýþtý. Þarap ile biradan
gelen zararlar ve hastalýklarý üzerine çalýþtý. Çok önemli bulgulara ulaþtý.
Bunun dýþýnda fermantasyon yani mayalanma tekniðini buldu. Biliyor-
sunuz o dönemde buz dolabý olmadýðý için yiyecekleri bekletmek büyük
sorun oluyordu, yiyecekler bozuluyordu. Ýþte pastör yiyecekleri bozan
bakterileri açýða çýkardý. Böylece yiyeceklerin, kendi ismiyle anýlan pas-
torize sistemiyle uzun süre saklanmasýný saðladý. Süt, peynir, tereyaðý gi-
bi gýda maddelerinin pastorize edilerek bozulmamalarýný ve daha daya-
nýklý olmalarýný saðladý.

O sýralar kuduz denilen korkunç hastalýk insanlarý telef ediyordu. Fare-
den, köpekten, kediden ve benzeri hayvanlardan bulaþan bu hastalýða ça-
renin mümkün olmadýðýný savunuyorlardý. Ýnsaný kudurtarak, çýldýrtarak,
aðzýndan salya getirterek öldüren, mahveden bu hastalýðýn sebep olduðu
trajediye pastörün içi sýzlýyordu.

O hayvanlarý da insanlarý da seviyordu. Çünkü o yaratýcýyý seviyordu.
Anne babasý onu inançlý yetiþtirmiþti. Bütün peygamberlerin hayatlarýný
ona okuyarak, “Oðlum onlar gibi insanlýða faydalý olmaya çalýþ. Dertler,
sýkýntýlar, acýlar karþýsýnda ümitsiz olma. Derdi veren dermaný da vermiþ-
tir.” derlerdi. Evet, “Derdi veren Allah dermaný da vermiþtir.” Bu sözler i-
yi adam Pastör’ün kafasýnda þimþek gibi çaktý. “Eðer kuduz mikrobu var-
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karþýlardaki tepelere gider, bir aðacýn altýna oturur, derin derin düþünce-
lere dalardý. Bu arada ailesi onun inançlý, tanrý sevgisiyle dolu bir insan
olmasý için ona peygamberlerin hayatlarýndan bahseder, manevi ahlâk
vermeye çalýþýrlardý. Küçük Pastör büyük insanlarýn hayatlarýný dinlediði
için zamanla þöhretli, baþarýlý insanlarýn yaþamlarýný acýlarýyla birlikte de-
rinlemesine okumaya baþladý, onlarýn tavsiyelerini büyük bir zevkle dik-
kate aldý.

Küçük pastörün kitaplara ve bilgiye karþý müthiþ bir sevgisi vardý. Eli-
ne geçen kitaplarý bir solukta okurdu. Baþarýlý insanlarýn hayatlarýný oku-
duðundan çok çalýþmasý gerektiðini biliyordu. Onunla ilgili þöyle bir hi-
kâye anlatýlýr:

Pastörün yaþadýðý bölgede iki tatlýcý varmýþ. Bu tatlýcýlardan biriyle
yolda giderken karþýlaþmýþ. Tatlýcýyý bir hayli üzgün görmüþ, “Hayrola,
bir sýkýntýn var gibi” demiþ Pastör. Adam da “Dükkanýmý kapatýyorum”
demiþ, “Benim rakibim çok iþ yapýyor kasabadaki müþterilerin çoðu ona
gidiyor.”

“Kasabadaki insanlarýn hep onun dükanýna gittiklerini nereden bili-
yorsun?” diye sormuþ Pastör. Adam cevaplamýþ, “Dükkanýmýn kapýsýn-
dan baktýðýmda, onun dükkanýna giren ve elleri dolu çýkan herkesi gö-
rüyorum.”

“Senin bütün problemin iþte bu demiþ pastör ve ardýndan þu uyarýyý
yapmýþ: “Eðer onun dükkanýný gözetlemek için harcadýðýn zamaný, ken-
di iþyerini geliþtirmek için kullansaydýn, sen de baþarýlý olurdun.” (2) 

Ona baþarýsýnýn sýrrýný soranlara þu cevabý verirmiþ, “Güzel düþünmek,
çalýþmak, yalnýzlýk, dua”

Luis pastör merhametli bir insandý. Hiç bir canlýnýn acý çekmesine da-
yanamazdý. Onun içindir ki o dönemin lanetli hastalýðý kuduzun aþýsýný
bulabilmiþtir. Aðýrbaþlýydý, ayný zamanda coþkuluydu da. Eðitimci olup
insanlara faydalý olmak istiyordu. Orta öðrenimini Arbois’te tamamla-
dýktan sonra 1843’te Ecole Normalle’ye girdi. Burasý eðitim yüksek oku-
luydu. Fakat profesör bir hocasý onun fizik ve kimyaya olan ilgisini gö-
rünce onunla özel olarak ilgilenmeye baþladý. Fakir ve yoksul bu çocuðu
yanýna yardýmcý olarak aldý. Bu vakitten sonra Pastör kararlýlýkla kendi-
ni yetiþtirmeye baþladý. Çok umutlu ve coþkuluydu. Bu güzel haberi an-
ne babasýna heyecanla ulaþtýrdýðýnda ailesi sevinçten aðladý.
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Bu kadar þan, þöhret ve paraya raðmen Pastör alçakgönüllüðünden,
mütevaziliðinden ve merhametinden zerre kadar bir þey kaybetmedi. Pas-
tör ayný Pastör’dü. O yine ýzdýrap çeken insanlarýn varolduðunu çevresine
söylerdi: “Þu ana kadar günde 2 saat uyusaydým kuduza daha erken çare
bulmuþ olurdum, ýzdýrap çekerek ölen insanlar da yaþýyor olurdu.”

Ýnsanlar, her þeye raðmen kendilerini ýzdýrap içinde ölüme götürecek
sebeplere teslim olmuyor, kader demiyor, eceldir demiyor çare yollarý a-
rýyorlar.

Zevk  ve sefadan, bencillikten, edepsizlikten, kiþilerle uðraþmaktan u-
zak durup, bilim uðruna gece gündüz çalýþan insana da þifanýn formülü-
nü vermek yüce Allah’ýn adâletindendir. Bilim adamýnýn vesilesiyle öm-
rü bir müddet uzatýp, ýzdýrap içinde insanýn ölmemesini saðlayacak olan
da yine yüce yaratýcýdýr.

“Yükselmek Yaratýlýþ Sýrrýný Öðrenmekte Olur.” diyordu Pastör.

O, öðrencilerini hep þu tavsiyelerde bulunurdu:

“Çalýþýn, dört elle sarýldýðýnýz iþi býrakmayýn. Dünyada her þey çalýþma-
ya baðlýdýr. Gençler, þuna inanýn ki, sizin, çirkin arzularýnýzdan alacaðý-
nýz zevk, çalýþarak önce kendine, sonra ailenize, milletinize dünya insan-
lýðýna sunacaðýnýz hayýrlý bir hizmet zevkinin yanýnda çöldeki aldatýcý se-
rap gibi kalýr. Ýnsanlara iyi davranýyorsanýz, dua ediyorsanýz, hangi mes-
leðe sahip olursanýz olun siz insanlýða hizmet ediyorsunuzdur. Büyük in-
sanlarý ve onlarýn hayatlarýný okuyunuz. Onlarý kendinize örnek edininiz.
Büyük çileler yaþýyorum diye düþündüðünüzde peygamberlerin çilelerini
açýp okuyunuz. O zaman çilenin neresinde olduðunuzu öðrenirsiniz, bu
da sizi rahatlatýr.” (5)

Buluþlarýyla acýlarý dindirip, bir çok hayatýn devamýna vesile olan Luis
Pastör öldüðü zaman 73 yaþýndaydý. O, arkasýnda kendisini saygýyla,
hürmetle, duayla anacak insanlýk býraktý. Adýný ölümsüzleþtiren mutlu
insanlardan biri olarak yaþadý. PASTÖR 

ÝLE ÝLGÝLÝ ANLATILAN ÖYKÜLER

Napolyon Bonapart, Fransýz bayraðýný Atlas okyanusundan tâ Mosko-
va’ya kadar yüceltmiþti. Pastör’ün babasý da Napolyon ordusunda asker-
di. Fakat ne yazýk ki Napolyon’u gün gelip yenilgiye uðratýlarak esir e-
dilmesi baba Pastör’de tarifsiz bir acý ve keder yaratmýþtý.
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sa, onu yok edecek bir canlý da vardýr”diyerek iþe koyuldu. Eðer kuduz a-
þýsýný bulursa insanlarýn yaný sýra hayvanlar da kurtulacaktý. çünkü bu has-
talýða yakalanan zavallý hayvanlar da çýldýrarak ölüyorlardý.

Bir defasýnda Pastör’ü köpek ýsýrmýþtý. Onu pansuman eden doktor, ku-
duz diye bir þeyden bahsetmiþti. Buna yakalanan bir insanýn kudurarak öl-
düðünü söylemiþti. Doktor, “Bir gün mutlaka bir hekim çýkýp, bu amansýz
mikrobu yenerek insanlýðý bu beladan kurtaracaktýr.” demiþti. Ýþte o an
Pastör, “Ýnsanlýða böyle hayýrlý bir hizmeti yapacak doktor ben olmalýyým.”
diye düþünmüþtü.

Onlarca kuduz köpek üzerinde deneyler yapýyordu. Kendini tehlikeye
atarak çeþitli kuduz mikroplarýný büyük bir dikkatle topluyor, gece gün-
düz inceliyordu ve kuduz köpeklerin salyalarýný kendi elleriyle tüplere
dolduruyordu.

Aylarca geceli gündüzlü çalýþmanýn sonunda hihâyet bir tür serum elde
etti. Bu serum kuduz köpekleri tamamen iyileþtiriyordu. Fakat ayný serum
kuduza yakalanmýþ, ölmek üzere olan insanlarý da kurtarabilecek miydi?

Çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürdüðü sýrada Joseph Meister a-
dýnda 9 yaþýndaki bir çocuðun kuduz köpek tarafýndan bir çok yerinden
ýsýrýldýðý haberi geldi. Çocuðun durumu ümitsizdi. Anne babasý gözyaþ-
larý içinde Pastör’e yakarýyordu. Pastör, çocuða çeþitli þekilde hazýrlanmýþ
zararsýz serumlarý ayrý ayrý þýrýnga etti. Bu durum iki gün böyle devam
etti. Ýki günün sonunda terler içinde kývranan çocuk terlememeye baþla-
dý, bir gün sonra da yüzünde tebessüm iþaretleri belirdi. Anne babasý bu
defa sevinçten aðlýyorlardý. Yavrularýna sarýldýlar, Tanrý’ya þükrettiler. (4)

Haber bütün dünyayý sevince boðdu. Bu açýk yürekli, inançlý iyi adam
milyonlarca kiþinin duasýný aldý, hasta olanlar ve onun aileleri, bütün
dünya Luis Pastör’ün adýndan bahsediyordu. Düþünün bir, yýllarca yaptý-
ðý araþtýrmalar sonucunda kanserin kesin ilacýný bulan insaný dünya nasýl
karþýlýr? Ýþte o zamanýn kanseri de kuduzdu.

Pastör, bu buluþuyla ülkesi Fransa’ya müthiþ bir servet kazandýrdý. Dev-
let ona En Büyük Onur Madalyasý verdi. Fransa’da “Tarihin En Büyükle-
ri” adlý halk oylamasýnda Pastör birinci geldi. Napolyon ancak beþinci sý-
rada yer aldý. Bugün Fransa’da pek çok cadde, bulvar onun adýný taþýmak-
tadýr. 1888’de açýlan Pastör Enstitisü dünyanýn önce gelen araþtýrma mer-
kezlerinden birisidir.
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telef eden mikrobu buldu ve tekrar tavuklara þýrýnga etmek istedi. Bil-
ginler, “Sen deli misin?” dediler. Fakat sonuç Pastör’ün dediði gibi çýktý.

Fransa’da 1880’de þarbon diye bir hastalýk türedi. Hem insanlarý hem
de koyun, inek ve diðer büyük baþ hayvanlarý kýrýp geçiriyordu. Derhal
Pastör’e durum iletildi. Ölen binlerce koyunu görmesi için Pastör çaðrýl-
dý. Bütün gazeteciler ve çiftçiler heyecanla Pastör’ün gelmesini bekliyor-
lardý. Bir çiftçinin, “Ýþte geliyor!” demesiyle birlikte yüzlerce göz Pastör’e
çevrildi. Pastör yerde yatan ölü koyunlarýn yanýna gitti. Pastör’ün siste-
mi belliydi; Hastalýða yakalanan hayvanlarýn mikrobunu alýp diðer sað-
lam hayvanlara þýrýngalýyordu. Koyunlarda da bunu yapmak isteyince o-
rada bulunan veterinerler: “Þarbonu da böyle yenebilmen imkânsýz, öy-
leyse kanýtla” dediler.

Pastör hemen harekete geçti. 50 saðlam koyundan 25’ine bir þey yap-
madý, diðer 25’ine þarbon hastalýðýna yakalanmýþ koyunlardan aldýðý
mikrobu aþýladý. Bir müddet sonra Pastör’ün dediði oldu. 25 aþýlý koyun
yaþadý, aþýlanmayan 25 koyun öldü.

Ünlü bilim adamý Baron Lister bir konferansta Pastör’e dönerek þunla-
rý söylemiþti: “Siz þifalý elinizi dünyaya uzatmýþ, insanlýða saðlýk ve güven
vermiþ bir insansýnýz. Size müteþekkiriz.”

Kendisini ziyarete gelen öðrencilere daima þu öðütleri vermiþtir: “Çalý-
þýnýz! Çalýþmaktan geri durmayýnýz, bu sayede ahlâðýnýz da bozulmaz.”

PASTÖR’ÜN BAÞARI KAYNAÐI

Büyük adamlarýn hayatlarý incelendiðinde pek fazla ortak özelliklere sa-
hip olduklarý görülür. Onlarý baþarýya götüren etken, onlarýn hayata ortak
olan bakýþ açýlarýydý. Bu ortak bakýþ açýlarýnýn bazýlarý, sabrý kavramýþ ol-
malarý, edepli olmanýn önemini bilmiþ olmalarý, yüce yaratýcý Allah’a say-
gýnýn gerekliliði, duanýn ehemmiyeti, dürüstlük, güzel düþünce...

Pastör’ün þu ifadeleri yaþam özetler niteliktedir âdeta: “Þu üç þey irâde,
çalýþma ve baþarý, bizim bütün hayatýmýzý kaplar. Ýrade, parlak ve mesud
bir mesleðin kapýlarýný açar. Çalýþma, eþiði atlayarak ilerlememize yardým
eder; yolculuðun sonunda eriþeceðimiz baþarý da bütün gayretlerimizi
mükâfatlandýrýr.” (7)

Dünyanýn savaþ yanlýsý, devlet adamlarý ve bilim adamlarýna da protest
tavrýný koymuþtur. Onu göre içinde sevgi olmayan bir insanýn bilim adamý
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Ýþte Luis Pastör, büyük imparator Napolyon’un 1820’de esir edilmesi
ve bir müddet sonra da ölmesinden hemen sonra dünyaya geldi. Babasý,
Napolyon’un esir edilip bir çok gencin ve topraklarýn yitirilmesine þahit
olduðu için oðul Pastör’e þu nasihatlarda bulunmuþtu: “Sen Fransa’nýn
saygýnlýðýný yüceltmek için çalýþmalýsýn.”

Pastör, hayatý boyunca, aziz vataným dediði Fransa’nýn yükselmesi ve
her zaman her yerde saygýnlýðýnýn artmasý için durmadan çalýþtý.

Almanya Fransa’ya savaþ açtýðýnda bir hayli öfkelenmiþ, Almanya’daki
Bon Üniversitesi profesörlerine bu savaþý protesto eden þu anlamlý mek-
tubu yollamýþtý: “Bilim adamlarý uluslarýnýn onurlarýný yükseltmek için
ellerinden gelen gayreti göstermeliler.” (6)

Pastör dünyanýn en ünlü kimyacýsýdýr. Oysa sýký durun, bu adam ortao-
kul ve lisede kimyada hep zayýf alýrmýþ. Pastör, kimya derslerini hiç baþa-
ramýyormuþ. Tâ ki kendisine kimyayý sevdiren sevecen bir öðretmene
rastlayana dek. O tarihten sonra Pastör kimyayý sevmeye baþlýyor, bu sev-
gi onda coþkuya sebep oluyordu.

Gerçekten de bir konunun sevilmesinde, o konu uzmanlarýnýn sevecen-
liði pek önemlidir. Ben lise ikideyken kimyayý sevmeye baþladým. O za-
mana kadar fenden kimyadan korkar nefret ederdim. Fakat lise ikideki
kimya hocamýz Nurettin Bey bana “Faruk ne biliyorsan yaz, formül yaz,
yanlýþ yaz, doðru yaz, ama bir þeyler yaz.” demiþti. 

Ben de hiç biri doðru olmamasýna raðnem bildiðim karma karýþýk þey-
leri yazmýþtým. Sonuçta yazýlýdan on üzerinden yedi aldýðýmda gözlerime
inanmamýþtým. O günden sonra, karþýmda buz kütlesi gibi duran kimya
erimeye baþlamýþtý.

PASTÖR FRANSA’YI YOK OLMAKTAN KURTARDI.

Pastör, Fransa’nýn tek gelir kaynaðý ve can damarý olan ipek böcekçili-
ði, tavukçuluk ve büyük baþ hayvancýlýðýn yok olmasýný önledi. Fransa’da
ipek böcekleri tek tek ölmeye baþladý. Bu bir salgýn hastalýktý. Pastör 3
yýl süren çalýþmasý neticesinde nihâyet ilacý buldu ve ipek böcekçiliðini
yok olmaktan kurtardý.

Fransa’da tavuk kolerasý yüzünden hergün binlerce tavuk ölüyordu.
Böyle giderse Fransa’da bir tek tavuk kalmayacaktý. Bir çok bilgin, vete-
riner buna çare bulamadýlar. Pastör, yoðun çalýþma sonucunda tavuklarý
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Sokrates, 2450 yýl önce yaþamýþ olsa da, onun yaþamý þu an bizim
yaþadýðýmýz dönemlerden hiç de farklý deðildi. Bizim gibi sýkýntýlar

yaþadý, bizim gibi hayaller kurdu, bizim gibi hissetti; hülasa bizim gibi
yaþadý ve içimizden biri gibi öldü. Ama belki birçoðumuzdan farklý öldü:
O fazileti için idam edildi. Affedilme þansý varken, reddetti: “Affedil-
mek... Haksýz deðildim ki affedileyim.” dedi.

Sokrates, Milâddan önce 469 yýlýnda doðmuþtur. Doðum yeri Ati-
na’dýr. Gösteriþsiz bir insandý. Dürüst bir insan olduðu için hak olaný sa-
vunma uðruna ölümü bile göze almýþtý. Onun ahlâk anlayýþýnýn temelin-
de, insaný kötülüðe iten sebeplerin ortadan kaldýrýlmasý yatar. Bunun da
bilgili bir toplumla gerçekleþebileceðine inanmýþtýr.

Sokrates, Atina’daki  geleneksel tanrýlarý reddedip, evrenin bir tek bü-
yük kudretin yarattýðýný her fýrsatta söylemiþtir. Bu yüzden de dönemin i-
darecilerinin nefretini üzerine çekmiþti. Fakat inancýndan bir adým geri at-
mamýþtý. Onun bu kararlýlýðý ve dürüst davranmasý bir çok kiþinin de ken-
disini sevmesini saðlamýþtýr. Kendinden önce yaþamýþ büyük insanlarýn
hayatlarýný, düþüncelerini incelemiþtir; yeri geldiðinde de eleþtirmiþtir.

Zaman zaman maddi darlýðýn içerisine girmesi karýsý Ksanthippe’den
uyarý almasýna sebep olmuþtur. Fakat onun, aklýyla maddi problemlerini
de çözdüðü gurülmüþtür. Hiç bir hak yemeden evinin masraflarýný çýka-
rabilmiþtir. Onun fikirleri, hayata ve ölüme dair söyledikleri bütünüyle
diyaloglarda görülür. Bu diyaloglarý da kaleme almýþ olan Eflatun’dur.

Eflatun, arkadaþý Dion’a yazdýðý 7. mektupta Sokrates ile ilgili þunlarý
yazmýþtýr: “Çok güvendiðim Atina’nýn yeni idaresi bir müddet sonra es-
kisini aratýr oldu. Birçok zorbalýklardan baþka, o zamanýn en doðru ada-
mý olduðunu çekinmeden söyleyebileceðim, yaþlý dostum Sokrates’e de
saldýrdýlar. Onu baþka kimselerle birlikte, bir yurttaþý yakalamaya gön-
dermek; bu yurttaþý ölümle cezalandýrýp, Sokrates’i istesin istemesin,

“Faziletinden Dolayý Öldürülen Bilge”

SOKRATES Nasýl Baþardý?
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olmasý mümkün deðildir. Bonn Týp Fakültesi’ne, Fransa-Almanya Sava-
þý nedeniyle bir protesto mektubu göndermiþti. Bu mektupta aynen þun-
larý söylemiþti:

“Kendi caniyâne gururlarýný okþamak için iki büyük milleti birbirine
kýrdýranlarý kýnýyorum. Barbarlýklarýný ve riyâkârlarýný þiddetle eleþtiriyo-
rum. Bir bilim adamý ülkesinin devlet adamlarýný doðru yola yönlendire-
bilmelidir. Bilim adamlarýnýn diðer asli görevi memleketlerinin þerefini
yükseltmektir.”

Kazandýðý büyük þan, þöhret ve paraya raðmen daha önce de belirtti-
ðim gibi hiç bir zaman alçak gönüllüðünden ve merhametinden bir þey
kaybetmemiþtir.

Ýþte bu insanlarýn baþarýsý buradan gelmektedir: Her þeye raðmen de-
ðiþmeyen düzgün karakterin altýnda yatan irâde.

27 Aralýk 1892’de Paris’te düzenlenen Dünya’nýn En Büyük Bilginle-
ri toplantýsýnda tanýnmýþ bilim adamý Lister Pastör’e þu içten övgülerde
bulunmuþtu:

“Sizin araþtýrmalarýnýzýn parlak ýþýklarý cerrahinin en karanlýk noktala-
rýný aydýnlattý. Yaralarýn tedavisini, ne olacaðý belirsiz, çok defa feci bir
þekilde neticelenen bir iþ olmaktan çýkararak insanlýða faydalý bir ilim hâ-
line soktu. Bu hizmetlerinizin karþýlýðý asla unutulamayacak ödüller ola-
caktýr. Sizin parlak zekânýzdan ve alçak gönüllüðünüzden ben de sayeniz-
de istifâde ettim. Size teþekkür ederim.”

Pastör, zamanýný sürekli çalýþmakla geçirmiþ ender bilim adamlarýndan
biridir. Onun dünya görüþü sevgi, dua ve çalýþmak üzerine inþaa olmuþtur.

1) Bilginler ve Mucitler. Güzel Kitaplar Doðan. 1951.
2) Büyük Adam Olmak. Cemil Ongun. Ýnkilâp.
3) Yabancý Meþhur Adamlar. Doðan Kardeþ Yayýncýlýk.
4) Bilim Adamlarý. Çaðatay Uluçay. Özyürek.
5) Meþhurlarýn Bilinmeyen Yönleri. Dale Carnegie. Ak.
6) Napolyon’un Hayatý. 1970. Radyo Kültür.
7) Büyük Adamlar. Adli Moran. Ak. 1966.
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eden kiþi gerçek baþarýlara sýrtýný dönmüþtür. Yüzyýllar boyunca çok þey-
ler baþarmýþ günümüze kadar ulaþarak kendini hâlâ okutturmuþ olan
kahramanlarýn ortak özelliði, inandýklarý doðrularý her zaman dile getir-
miþ olmalarýdýr. Nedir bu “Ýnanýlan Doðrular”? Dürüstlük, vicdanlýlýk,
açýklýk, akýllýlýk, ölümsüzlük inancý(Ahiret), hizmet aþký, iyilik ve merha-
met aþký, manevi inanç aþký, baþladýðýný bitireceðine inanma aþký...

Ölüm, Sokrates’in umurunda bile deðildi. Çünkü o fazilete inanmýþtý,
ruhunun ölümden sonra yaþayacaðýna inanmýþtý, yaptýðý þeyin doðru ol-
duðuna inanmýþtý. Konfüçyüs’ün dediði gibi, “Bir insan, vicdanýnda yan-
lýþ bir þey yapmadýðýna inanýyorsa neden kaygý duysun? “Konfüçyüs’ten
yaklaþýk 100 yýl sonra yaþamýþ olan Sokrat da yaptýðý þeyin dürüst ve
doðru olduðuna inanmýþtý. Onun inandýðý din, Atinalýlarýn resmi dini o-
lan Mitolojik tanýrýlara tapma dini deðildi. Onun ahlâk görüþünün teme-
lini tek tanrýlý din oluþturur. O zamanlar tek tanrý, yeri göðü yaratan tan-
rý aðýza bile alýnmazken O, bunu söylüyordu. 

“Bazý zamanlar bazý þeyleri yapmamam için içimden bir ses duyuyo-
rum.” demiþ olan bu bilge adam, týpký bir zamanlar doðrulara kulaklarý-
ný týkayan topluluklar gibi kendi topluluðunun da, yani Atinalýlarýn da,
doðrular karþýsýnda hiç vicdana gelmediklerinden þikâyet etmiþtir: “Atina-
lýlar! Beni suçlayanlarýn üzerinizdeki tesirini bilemiyorum. Fakat onlarýn
(Güç sahipleri ve idareciler) etkisinde kaldýðýnýz þüphesiz. Ben de sizlere
birþeyler söylemek isterim. Onlarýn sözleri o kadar inandýrýcý idi ki, ben
kendi hesabýma onlarý dinlerken az daha kim olduðumu unutuyordum.
Böyle olmakla beraber, inanýn ki doðru tek söz bile söylememiþlerdir. On-
larý can kulaðýyla dinlediniz. Neden? Çünkü onlarýn içi boþ kudretlerinin
etkisinde kaldýnýz, oysa yanlýþ þeyler dinliyorsunuz. Beni de can kulaðýyla
dinleyiniz, güçlü deðilim fakat söylediklerim hak, söylediklerim doðru.
Beni de dinleyiniz.” (3)

Sokrat’ý dinleyen ve kabul eden Atinalýlar da olmuþtur, ama az miktar-
da... Zamanýn idarecilerinden Kritias, politikacý Alkibiades, Kriton, Efla-
tun, Ksinefon, filozof Kebes, Perikles, trajedi yazarý Öripides onu dinleyen,
onun etrafýnda toplanýp yaþamýn gerçek amacý hakkýnda tavsiyeler almak
isteyen kiþilerdir. Aralarýndaki Perikles bilge ve atina’da saygýnlýðý olan sa-
natçý bir devlet adamýydý. Yoksullara yardým eder,adaletsizliklere karþý çý-
kardý. Karýsý Aspasya ile birlikte Sokrates’i çok kereler dinlemiþlerdir.

Sokrates’in iki eþi vardý. Myrtone adlý eþinden iki oðlu olmuþtu. Diðer
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siyasetlerine karýþtýrmak istiyorlardý. Sokrates onlarý dinlemedi; cinayet-
lerine karýþtýrmak istiyorlardý. Sokrates onlarý tersledi; cinayetlerine ortak
olmaktansa, bütün tehlikelere göðüs germeyi tercih etti. Ben de bu tür-
lü þiddetli hareketler ve buna benzer, bunlar kadar önemli daha baþka
zorbalýklar karþýsýnda nefret duydum; olup biten iðrençliklerden uzaklaþ-
tým. Az zaman sonra, Otuzlar düþtü; kurmuþ olduklarý idare þekli de on-
larla beraber ortadan kalktý.” (Tercüme 77-80. 7. mektup) (1)

Sokrates Atina’daki idareciler tarafýndan dinsizlikle suçlanmýþtý. Bunun
sebebi Sokrat’ýn, gerçekte dinsiz oluþundan kaynaklanmamýþtýr, onlarýn
çok tanrýlý dinlerini reddediþinden kaynaklanmýþtýr. Çünkü O, yeri göðü
yaratan bir olan Allah’a inanmýþtý. Bunu da her fýrsatta halka ve idareci-
lere haykýrmýþtý. Bütün varýný yoðunu insanlarýn doðruyu görmesi uðru-
na harcayan Sokrat, birgün yargýlandýðý esnada þöyle bir konuþma yap-
mýþtýr: “Eðer bana, seni serbest býrakacaðýz ama bir þartla, artýk bu tür ko-
nuþmalar yapmayacaksýn, tanrýlarýmýza dil uzatmayacaksýn, yoksa öldürü-
leceksin.” derseniz, kurtulmam için böyle bir þarta karþý ben de derim ki:
“Atinalýlar!” size saygým ve sevgim vardýr. Ancak ben size deðil, yalnýz tek
olan tanrýya baþ eðerim. Ömrüm ve kuvvetim oldukça da, iyi biliniz ki
bunlarý söylemekten çekinmeyeceðim. Karþýma çýkanlara her zaman de-
diðim gibi, yine þöyle diyeceðim. “Sen ki, dostum, Atinalýsýn, dünyanýn en
kuvvetli, en ünlü þehrinin hemþerisisin; paraya, þöhrete, üne bu kadar ö-
nem verdiðin halde, hiç durmadan yükseltilmesi gereken akla ruha bu ka-
dar az önem vermekten sýkýlmaz mýsýn?”  Atinalýlar! Hakkýmda ister be-
raat hükmü verin, ister vermeyin. Þunu iyice bilin ki, bir kere deðil, bin
kere ölmem gerekse bile, yolumu asla deðiþtirmeyeceðim.” (2)

Hakkýnda ölüm cezasý verilmiþ bir insan, hangi kaynaktan aldýðý bir
güçle zamanýnýn kudretli idarecileri karþýsýnda bu þekilde konuþabilirdi?
Ancak iç temsilinin saðlamlýðýndan ve Allah’a olan inancýn ona verdiði
ruhsal ve mânevi kuvvetten dolayý henüz yargýlanma aþamasýndayken
böyle konuþabilmiþtir. Ayný þekilde iç temsilini kurmuþ, neyi söylediðinin
farkýnda olan, hayata çok daha geniþ pencereden ( dünyevi ve uhrevi pen-
cereler) bakan bir insan neler baþarmaz ki? Ama bazý doðrularýn, bizi a-
þan kuvvet karþýsýnda kurban edilmesi kabul edilecek bir durum olmaya-
caktýr. Ýyi bir nedenlerimiz, niçinlerimiz olduðunda ve doðrularýmýza i-
nandýðýmýzda baþarýnýn hiç de uzak olmadýðýný görürüz. Unutulmamalý-
dýr ki, inanç ve doðrularýný çiðneyen, onu bir makam uðruna kurban
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kere deðil bin kere öleceðimi bilsem yine de inandýðým dâvamdan dön-
mem” dediðini önce de ifâde etmiþtim.

Atina mahkemesi, ölüm kararýný Sokrat’ýn yüzüne okuduðunda O þöy-
le demiþti: “Artýk yollarýmýz ayrýlýyor. Ben ölmeye, siz yaþamaya. Hangi-
si daha iyi? Ýþte bunu Allah’tan baþka kimse bilemez.”

Ýdam zamanýna kadar zindana atýlan Sokrates’in bacaklarýna zincir vu-
ruldu, týpký Dostoyevski’ye vurulduðu gibi. Öðrencileri sýk sýk ziyaretine
gelerek onu yalnýz býrakmamýþlardý. Karýsý Ksantip onun o hâlini görün-
ce, “Ne yaptýlar sana?” diye aðlamaya baþladý ve ardýndan “Seni haksýz
yere idam edecekler!” deyince Sokrates þu çarpýcý cevabý vermiþti: “Ne
yani haklý yere mi idam etselerdi, onlar mý haklý olsaydý yani?”

Sokrates’in öðrencisi Eflâtun, onun son günlerini Phaidon adlý anýlarýn-
da çok duygusal bir þekilde anlatmýþtýr. Bu diyaloglar Phaidon’dan alýn-
madýr. Sokrates hücresindeyken bir ara bacaklarýna baðlý zincir pranga-
lar ona acý vermiþti. Öðrencileri durumu yetkililere bildirince kýsa süreli-
ðine bacaklarýndaki zincirler çözülünce bacaklarýný acýyla oðup eðile bü-
küle yataðýna oturmuþtu. Bir müddet öylece suskun bir vaziyette dudak-
larýný kýpýrdatarak birþeyler mýrýldanmýþtý. Daha sonra dýþarýdaki öðren-
cilerine dönerek onlara bir konuþma yapmýþtý. Hayatý, ölümü anlatmýþtý.
Ruhun ölümden sonra da yaþayacaðýný ifâde etmiþti. Gökleri ve yeri ya-
ratan bir tek yaratýcýnýn olduðunu söyleyerek sakýn bu yoldan ayrýlma-
malarýný, bilgilerini ve ahlâklarýný artýrmalarýný tavsiye etmiþti. Tam bu
sýrada içeri bir devlet görevlisi gelerek görevini yapmak zorunda olduðu
için ondan özür dilemiþ ve gözyaþlarýný tutamamýþtý. Etrafýndaki dostlarý
da dayanamayarak aðlamaya baþlayýnca Sokrates onlara seslenerek, “Ne
yapýyorsunuz? Kendinize gelin, metin olun.” demiþti.

Sokrates, görevlinin getirdiði baldýran zehirini içmeye baþladýðýnda en
sadýk öðrencisi Kriton, dayanamayarak yere çökmüþtü. Sokrates, son kez
olarak öðrencilerinden kendisine ait bir borcu ödemelerini rica etmiþti.
Daha sonra zehir etkisini göstererek vucudunu takatten düþürmeye baþ-
lamýþtý. Nihayet 70 yaþýndaki bu bilge adam daha fazla dayanamayarak
gözlerini yumdu.

Sadýk öðrencilerinden Eflâtun onun ölümünden sonra þu sözleri sarfet-
miþtir: “Ýþte, þimdiye kadar tanýdýðýmýz en iyi insanlardan birisi, en bilgi-
ni, en doðrusu diyebileceðimiz dostumuzun sonu böyle oldu.”
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eþi Ksatip’ten ise bir oðlu olmuþtu. Sokrat, konuþmalarýnda çok sade bir
dil kullanmýþtýr. Hep dinleyicilerini “iyi”nin târifini yapmaya sevk ederdi.
Tek amacý iyilikti.Ýyilik olmaksýzýn insanýn hiçbir özelliðinin olmayacaðýný
söylemiþtir. Ýyinin ne olduðu doðru öðrenilirse insanlarýn biribirlerinden
þikâyet etmelerinin ve bozgunculuklarýn azalacaðýný söylemiþtir. Eþlerini
ve çocuklarýný da bu konuda aydýnlatmaya çalýþmýþtýr. Fakat baþta da söy-
lediðim gibi karýsý Ksantip (Ksanthippe), yaþamýn kurallarýyla ilgilenen
Sokrat’a aðýr sözler söyleyip, zengin olamadýklarýndan yakýnmýþtýr.

Eflâtun Sokrat’ýn haksýzlýða uðramasýyla ilgili olarak akrabalarýna gön-
derdiði mektupta þunlarý söylemiþtir: “Ýdareci olanlarýn, tanrýnýn lûtfu
sayesinde bilge olmalarý hâlinde kurtulacaklarýna inanýyorum. Ardý arasý
kesilmeyen ziyâfetlerle dolu hayatý hiç sevmedim. Herkes karnýný günde
üç kere týka basa dolduruyor; gece kimse yalnýz yatmýyor; herkes böyle
bir yaþayýþýn açmýþ olduðu yolda yürüyüp gidiyor. Yaratýlýþtan ne kadar
mükemmel yetileri olursa olsun, yeryüzünde gençliðinden itibaren böyle
yetiþmiþ hiç kimse bilgeliðe eriþemez; ölçülü de olamaz. Ýdareciler ve halk
bütün benlikleriyle þatafata ve renkli eðlencelere dalarsa doðruyu yanlýþ-
tan ayýramaz; dostumuz Sokrates’i haksýzlýða uðrattýklarý gibi. Böyle
devletler tiranlýk, oligarþi, demokrasi gibi birçok idare þekillerinden geç-
mek zorunda kalýrlar; iktidarda olanlar da, doðruluk ve eþitlik üzerine
kurulmuþ bir idare þeklinin adýný bile iþitmeye katlanamazlar. Sokrates’e
bunu yaptýlar iþte. O Sokrates’i, dostumuzu, hiç haketmediði hâlde, ið-
renç bir þekilde suçlandýrarak mahkemeye sürüklediler. Dâvayý açanlar
dinsiz olduðunu ileri sürdüler. Onu mahkûm edenler de buna inandýlar.
Ve iþte bu adamý, kendileri gibi sürgün dostlarýndan birini, dine aykýrý o-
lacaðýndan yakalamayý, kendileri de sürgün ve felakette olduklarý zaman
kendilerine hiç bir zararý dokunmamýþ sokrates’i öldürdüler.” (TERCÜ-
ME. 7. Mektup) (4)

Sokrat yakalanarak mahkemeye getirildiðinde ona affedilen suçlar þöy-
le sýralanmýþtý: Devletin tanrýlarýna inanmamak, Atina’nýn gençlerine za-
rarlý fikirler aþýlamak.

Zamanýn en büyük hatiplerinden Lysias Sokrates’in hâline üzülmüþtü.
Onun lehine çok güzel bir savunma yazmýþtý. Fakat Sokrat bu savunma-
yý redderek: “Teþekkür ederim. Fakat bu savunmayý kullanmayacaðým. Ý-
nandýðým doðrular ne ise onu mahkemede yine söyleyeceðim.” demiþti.
Onun, inandýðý doðrularý mahkemede nasýl bir uslûple anlattýðý ve “Bir
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“Genç yaþta babamýzý kaybettik. Annemizin hastalýðýnda gece
gündüz baþucundan ayrýlmadýk. Ne yazýk ki hastalýða yenik düþtü.

Çok aðýr bir darbe yedik. Dünyada yapayalnýz kaldýk. Ne bir akrabamýz
vardý, ne de kol kanat gerecek kimsemiz. Ama hiç birzaman yaþama ve
yaratýcýya isyân etmedik. Çünkü anne babamýz bizi böyle yetiþtirmiþti:
«Her insan ölümü tadar. Önemli olan ne kadar yaþadýðýnýz deðil nasýl ya-
þadýðýnýzdýr. Siz içinizdeki inancý yitirmeyin. Her zorluðunuzda sabýrlý o-
lun, tanrýya sýðýnýn» derdi annemiz.”

Bir kilise papazýnýn “Bakýn Otta adýndaki adam da deniyordu. Ama ne
oldu? Baþaramadý, teneke parçalarýyla öldü. Ümit ederiz ki böyle þeyler-
le uðraþan sizler de bu kazadan ders alýrsýnýz. Eðer Cenabý Hak kuþlar gi-
bi uçmamýzý isteseydi, bize de kanat ihsân ederdi.” deyince Wright Kar-
deþler Orvilla Wrýght ve Wilbur Wrýght þu cevabý verdi: “ Efendim þüce

“Gökyüzü ne Kapý Açan Adamlar”

ORVÝLLA ve WÝLBUR 
(WRÝGHT KARDEÞLER) Nasýl Baþardý?

Kýrlarda ölü öküz ve at kemiklerini topladýlar,
bir gübre fabrikasýna sattýlar. Sokak sokak gez-
diler. Kâðýt parçalarý, teneke ve demir parçalarý
topladýlar, sattýlar, annelerinin hastalýðýna har-
cadýlar. Annelerinin yýllardýr süren hastalýðý onla-
rý derinden etkiledi, hüzünlendirdi. Sýrf anneleri-
nin baþ ucunda kalabilmek ve onun ihtiyaçlarýný
giderebilmek için evlenmediler. Çok ýzdýrab ve
acý çektiler. Onlara güç veren tek þey inanç ve
imanlarý oldu. Çevrelerinde yoksulluklarýna rað-
men aðýrbaþlý, edebli ve namuslu olduklarý için
saygý ve itibar gördüler. Sabýr ve sebatla çalýþýp,
çile þerbetini içerek, insanlýðý bulutlarýn arasýn-
da kanatlandýrýp, havacýlýk devrini baþlattýlar, u-
çaðý buldular.
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Sokrat, ahlâk felsefesinin kurucusu sayýlmýþtýr. O, sadece dünyacý bir
ahlâk üzerinde durmamýþtýr, ilahi ahlâký da anlatmýþtýr. Bu yönüyle o as-
lýnda felsefe yapmamýþtýr, hakikatleri dile getirmiþtir. Bu yüzden de eleþ-
tirilmiþtir de. Bazýlarý onun hep günlük hayatla uðraþtýðýný insan ve in-
sanlýðý incelediðini, insan sorumluluklarý üzerinde durduðunu söyleye-
rek, bundan pek hoþlanmamýþtýr. Ona filozoftan ziyade bilge ve öncü  de-
mek daha doðru olacaktýr.

Sokrates öldükten bir müddet sonra, Atina halký ve idaresi piþmanlýk
duymaya baþlamýþtý. Onun aleyhinde iftiralar uyduranlar, bir grup Ati-
nalý tarafýndan protesto edilmiþti. Roma düþünürü ve devlet adamý Çiçe-
ron, “Sokrates, felsefeye çok deðiþik boyut getirdi.” demiþtir.

Sokrates dýþ görünüm itibariyle deðiþik bir insandýr. Kiþinin kendisini
deðiþtirebileceðini, yaþamý ve kendisini sorgulayarak kötü huylardan vaz-
geçebileceðini isbat eden en güzel örnektir. Onun görüntüsü bir Atinalý-
ya tuhaf gelerek Sokrates’le ilgili þunlarý söylemiþti: “Kýsa boylu, koca
burunlu, kalýn dudaklý, patlak gözlü bu adam ahlâksýz, bencil, vicdansýz
bir adamdýr.” Bunu, Sokrates’in öðrencileri duyunca adama hemen mü-
dahele edip, tartaklamak istemiþlir. Fakat Sokrates buna engel olarak, þu
samimi ifâdeleri kullanmýþtýr: “Adamýn söyledikleri doðrudur. Ancak,
ben içimdeki kötülük eðilimlerini, okuyarak, düþünerek, kendi vicda-
nýmda mücadele ederek iyiye çevirdim.”

Sokrates, yüzüne vuran kötü görüntüsünün istek ve arzularýný, sürekli
aradýðý ruh güzelliði sayesinde yenmesini bilmiþtir. Dolayýsýyla, istenil-
dikten sonra deðiþtirilmeyecek kötü ruh hâli yoktur. Nasýl bakýlýrsa öyle
görülür. Hem sonra sokrates kötü biri olsaydý, bir mâna uðruna idama
gider miydi?

1) TERCÜME. 19.80 (7.Mektup).
2) TERCÜME. Sokrates. 1972.77. (Konuþmalar).
3) Dünya Meþhurlarý. Stuart Sewell. Varlýk. Çev: Baha Dürder.
4) TERCÜME. Yunan Mektuplarý. Eflâtun. 7. Mektup. 79.1964.
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Hatta bazen kuþlarýn kanat çýrpmadan süzüldüklerini ama düþmedikle-
rini ve sarsýlmadýklarýný gördüler. Bu olayý da ciddi bir þekilde inceleme
altýna aldýlar. Onlar, uzun okuma ve araþtýrmalarý sonucunda uçabilmeyi
tek bir esasta gördüler: Denge.

1900’e girerken, yani bundan fazla deðil 100 sene evvel, Wright Kar-
deþler’in uçak modelleri hazýrdý, ama baþaramadýlar. Uçaðýn icâdý uðru-
na düþüp ölen Otto Liliental ile Türk Hazerfen Çelebi’ye “Üstat” adýný
verdiler. Herkes Wright Kardeþler’le alay ediyordu. Washington hükü-
metinden yardým istediklerinde aldýklarý cevap hiç de hoþ deðildi. Para-
larýnýn olmadýðýný, yoksul olduklarýný, biraz parasal yardým olursa ciddi
uçaðý icât edebileceklerini söylediler. Ama aldýklarý cevap, “Böyle olur ol-
maz, gereksiz, mümkün olmayan iþlerle bizi meþgul etmeyin” oldu. (2)

Bu arada Glasgow Üniversitesi profesörlerinden Sinclair uçak yapma
giriþimlerinde bulundu, “Ben kendimi Otto’nun talebesi sayýyorum” de-
di, atýna baðladýðý planörünü, kendisi içinde olarak, hava akýmý kanatla-
rý kavrayýnca ipi birden çözdü ve planörle birlikte düþerek can verdi. Bu
olayý duyan Wright Kardeþler, küçük bir ürperti hissederek gözgöze gel-
diler. Sanki biribirlerine “Devam mý” der gibi. 

Bu uðurda ölen Profesör Otto, Profesör Sinclair’in bütün hatalarý uçak-
ta denge esasýna önem vermemiþ olmalarýydý. Bu, ölümlerin tek sebebiy-
di. Wright Kardeþler böyle düþünüyorlardý, “Denge”... Ama nasýl ve u-
çaðýn neresine yerleþtireceklerdi?

Orville bu meslek için uzun zaman kafa patlattý ama çözemedi. Wilbur
ise birgün tesadüfen dâvayý çözmüþtü. Tamircilik yaparken bir adam ge-
lip ondan iç lastik istedi. Wilbur tezgahýn altýndan bir kutu iç lastik çý-
kardý ve müþteri ile konuþurken de kutunun iki kapaðýna vurmaya baþ-
ladý, iç lastiklerden birini dýþarý çýkartmaya çalýþtý. Ama o da ne? Gözle-
ri birden faltaþý gibi açýlda. “Oldu bu iþ” diye fýsýdadý.

Adam, “Hayrola, rahatsýzlandýnýz mý?” dedi, “Ne rahatsýzlanmasý ba-
yým. Þu an hayatýmda bundan daha iyi olamam” diye cevap verdi.

Wilbur’un gözleri yine kutunun iki kapaðýna dalmýþtý. Parmaklarý, her
iki kapaðý çeþitli açýlar halinde kývýrmýþtý. Uçaðýn kanatlarý da uçuþ sýra-
sýnda yukarý ve aþaðý kývrýlabildiði taktirde uçaðý bütün rüzgâr þartlarýna
karþý koruyabilirlerdi. Yani? Yanisi þuydu: Kanatlarýn ikisine de iki göz a-
çýlacak, gözlerin ikisine de minik dümen yerleþtirilecek. Böylece rüzgâr,
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Allah hiç bir kutsal kitabýnda insanlarýn hayrýna, yararýna olan bilimle
uðraþmayýn dememiþ.” (1)

1867’de Wilbur, 1871’de Orvilla doðdu. Biri Ýndiana’da diðeri Ohi-
o’da dünyaya geldi. Fakat ikisi de Dayton’da öldü.

Wright Kardeþler mânevi inançlarýna baðlýydý. Yaþadýklarý sürece kut-
sal günlerinde iþ yapmadýlar. Ya düþünmeye zaman ayýrdýlar, ya kitap o-
kudular, ya kiliseye gittiler dua ettiler ya da annelerinin sohbetlerini din-
lediler. Bir pazar günü Ýspanya kralý, Orvilla ve Wilbur’un yaptýðý uçaða
binmek istedi. Fakat O, ýsrarlara raðmen bu isteði geri çevirdi.

Bu iki kardeþ þöhretin ve paranýn deðiþtiremediði insanlardý. ABD baþ-
kanýnýn elinden ödül aldýktan sonra bile kendi hâllerinde mütevaziydiler.
Bir defasýnda, Wilbur mendilini çýkartmak için elini cebine götürdüðün-
de, cebinden kýrmýzý bir þerit düþürdü. yanýndaki arkadaþý, yere bir þey
düþürdüðünü, onun ne olduðunu sordu. “Haa! O mu? Dün Fransa hü-
kümeti bana Leigon Honneur ödülü verdi. Bu þerit de onun kurdelasi”
diye cevap verdi.

Bir gün Orvilla Wright Ohio’ya baðlý Dayton kasabasýnda bir kitabe-
vine giderek küçük bir kitap satýn aldý. Bu kitapta Otto Liliental adýnda
bir Almanla, Hazerfen Çelebi adýnda bir Türk’ün makine kullanmadan
uçabildiklerini okudu. Orvilla Wright o gün uyumaya çalýþtý fakat uyu-
yamadý. Gece yarýsý kardeþi Wilbur’u uyandýrdý. Aklýndan geçenleri he-
yecanla anlattý.

Ýkisi de okullu felan deðildi, ellerinde hiç bir diploma yoktu. O zama-
nýn en modern ulaþým aracý bisikletti. Otomobil henüz ismi duyulan fa-
kat cismi çok nadir araçtý. Bir ara bisiklet tamirciliði yaptýlar, ama akýl-
larýnda hep uçmak vardý. Elleri de tamir gibi iþlere yatkýndý. Örneðin o-
tomobiller ilk çýktýðýnda þöyle bir baktýlar, “Bunda bir sürü düzeltilebilir
ayrýntý var.” dediler, kafalarý çalýþýyordu. Ama onlar uçak icat etmek isti-
yorlardý. O esnada uçak denemelerinde bulunan Otto on metreden dü-
þüp öldü. Dünyanýn ilk uçan adamý Türk’tür, Hazerfen Çelebi. Ve uçma
denemelerinde baþarýlý oldu, burnu bile kanamadý. Fakat ölümü içeride-
ki hain entrikacýlar yüzünden oldu.

Otto’nun bu uðurda ölümü iki kardeþi korkutmadý, tam tersi merak-
larýný artýrdý. Olaya kabataslak bakmadýlar, daha sistemli incelemelerde
bulundular. Gökyüzündeki kartallara batýp, nasýl uçtuklarýný incelediler .
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Tek gayeleri, giriþtikleri bu iþte baþarýyý yakalamaktý; zaten yoksullardý,
ancak kendilerine bakabiliyorlardý. Artýrdýklarý ufak tefek parayla bu iþle-
ri yapýyorlardý. Wright Kardeþler þunu her zaman söylemiþlerdir: “Zengin
bir aile deðildik evet, ama biz öyle bir yuvada büyüme saadetine sahip ol-
duk ki ailemizde çocuklar yeteneklerine göre hareket etmek ve meraklan-
dýklarý þeyleri araþtýrmak konusunda teþvik edilirlerdi.” (3)

Kitty Hawk’tan evlerine döndüklerinde bitkin bir vaziyetteydiler. Üç
þeyin üzerinde durmaya karar verdiler; Hava tüneli, pervane, motor.

Bisikletçi dükkânlarýna hava tüneli yapýp, havanýn kanatlar üzerinde
basýncýný denediler. Deðiþik deðiþik kasnaklý uçurtmalar yapýp inceledi-
ler. 200’e yakýn deðiþik uçak profili ve kanat modeli üzerinde durdular.
Wright Kardeþler’in rüzgâr tüneli denemesi, insanlýðýn havayý zaptetme-
sinde bir dönem noktasýdýr. Bu tünellerin þu anki geliþtirilmiþ hali Ame-
rika’nýn Arizona Utah bölgesindedir. Bu tünel dünyanýn en güçlü fýrtýna-
larýnýn, hortumlarýnýn gücündedir. Öyle ki bir boðayý baðlasalar boða ne-
fessizlikten anýnda ölürdü. Ben ABD kanalýnýn bir belgeselinde izledim.
Dünyanýn en büyük dev pervanelerinin olduðu kapalý bir alandý rüzgar
tüneli. Bu pervanelerin boyu hiç abartmýyorum bir apartman boyunday-
dý. Bunlardan bu tünelde onlarca vardý. Bir insan bu tek bir pervanenin
önüne geldiði zaman gözükmüyordu bile. Böyle bir tünele tecrübeli ha-
vacý sokuldu, kemerlere baðlandý. Makineler çalýþtýrýldý, gözlerime inana-
madým. Adam “Müthiþ” denecek kadar bu iþte uzmandý. Sadece bir iki
pervane karþýsýnda adamýn yüz þekli deðiþmeye baþlamýþtý, yani felç ol-
muþ gibi. Derisi yanlara doðru sarkmaya baþladý. Tek kelimeyle korkunç
birþeydi. Ýþte Wright Kardeþler böyle “Deneme Rüzgâr Tüneli”ni ilk keþ-
feden kiþilerdir.

Kitty Hawk’a varýldý. Planörü tepenin üstüne çektiler. Þimdi hareket
zamanýydý. Önce Orvilla uçacaktý. Çünkü yazý tura attýlar o kazandý. U-
çak serbest býrakýldý, ancak baþarýsýzdý. Hatta bir ayaðý kýrýldý, yerinden
demi çubuk çatladý. Yaþadýklarý Dayton’a dönüp, özel demir çubuk alma-
larý gerekiyordu. Orvilla gitti. Bir hafta böyle geçti. Orvilla bir hafta son-
ra çubuðu, getirdi. Uçak tamir edildi. Uçaðý yine kum tepeye çektiler.
Bu defa Wilbur kullanacaktý. Ama yine olmadý. Wilbur, artýk dayanacak
gücünü yitirmiþti, “Ýnsanlýðýn daha bin sene havalarda uçacaðý yok” de-
di. Orvilla da sýkýlmýþtý, hele Kitty Hawk’ýn sivrisinekleri sinirini boz-
muþtu. Sabah olunca çekip gitmeyi, bu iþi de býrakmayý düþündüler.

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar ...257

sað tarafa aðýr bastýðýnda sol dümen o nisbetle harekete geçerek uçaðý sa-
ða dengesizce yýðýlmasýný önleyecek. Buna uygun planör hazýrladý. Sýra
uçuþ için uygun bir alan arandý. Yaþadýklarý yer Dayton’a en yakýn ve de
bu iþ için en uygun yer Kitty Hawk adýnda bir köydü. Hemen hazýrlan-
dýlar. Ama, þu an için Wilbur gidecekti, Orvilla hem para kazanacak hem
de annesine göz kulak olacaktý. Tarih Eylül 1900’dü.

Wilbur, Kitty Hawk’a gitmek için Elizabeth istasyonuna geldi. Fakat
istasyonda Kitty Hawk’a nasýl gidebileceðini sorduðunda sanki Tanzan-
yayý veya Kuala Lumpur’u sormuþ gibi gözünün içine bakarak, “Öyle bir
yeri duymadýk” dediler. O da istasyon þefine sordu, Þef, “Öyle bir yer var
ama haftada bir gemi gidiyor. O da henüz dün gitti.” dedi. Wilbur da bi-
raz paraya kýyarak orada duran eski bir kayýðý kiraladý. Bir iki saat git-
tikten sonra korkunç bir fýrtýna baþladý. Bir koya sýðýndýlar Wilbur açlýk-
tan ölmek üzereydi. Bir günleri öyle geçti. Tekrar hareket ettiler, Kitty
Hawk’a vardýklarýnda Wilbur’u býrakan adam geri döndü. Saat gecenin
yarýsýydý. Kitty Hawk’ta en küçük bir ses, hareket yoktu. Karanlýklara
gömülmüþtü köy. Nihâyet ortalýk aydýnlanýnca postacý Bill Tate’nin ofi-
sine gitti. Orada verdikleri yumurta ve ekmekle de karnýný doyurdu.

Planör, Bill ve karýsýnýn da yardýmýyla monte edildi. Fakat aksilik bu ya
hava þartlarý berbattý. Orvilla’ya telgraf çekip, bir kaç günlüðüne mutla-
ka gelmesini istedi.

Orvilla annesinden izin alarak onu bir komþusuna emanet etti. Kitty
Hawk’a geldi.

Kitty Hawk’ta rüzgâr ya fýrtýna gibi esiyordu ya da hiç. Böyle olunca
iþler umduklarý gibi olmuyordu. Planör’ü, Bill Tate, karýsý ve Orvilla’nýn
da yardýmýyla kum tepesine çýkardýlar. Wilbur ve Orvilla sýrasýyla uçma-
yý denediler. Ama her defasýnda sonuçsuz kalýyordu. Köyün yerlisi posta-
cý Bill Tate ve karýsý da usanmýþlardý. Bu arada kýþ da iyice bastýrýnca
Wright Kardeþler “Bir dahaki yaza” diyerek oradan ayrýlmaya karar ver-
diler. “Demek artýk sizi göremeyeceðiz” dedi Bill Tate. Orvilla, “Yok ca-
ným, yazýn yine geleceðiz. Gelecek sefere yeni uçakla” diye konuþtu. Wil-
bur’un hiç ümidi yok gibiydi.

Genç yaþta annelerine duyduklarý derin sevgi yüzünden yuva kuramamýþ-
lardý. Annelerinin vefâtýyla birlikte büyük bir yalnýzlýk ve çile günleri geçi-
ren bu kendi halinde iki kardeþ artýk evlilik diye bir þeyi düþünmüyorlardý.
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kar yýðýnlarý getiriyordu. Az ötede ise deniz köpürüyor,kýyýya çarpan dev
dalgalarýn sesi gökgürültüsüne karýþýyordu.

Ýki kardeþ böyle bir havanýn gecesinde uçaklarýný nazlý bir çocuk gibi
fýrtýnaya karþý korumaya çalýþýyordu. Fýrtýna olmasa dünden uçmuþlardý.
Orville uçaðýn dalgýn dalgýn bakýmýný yaparken “O da ne!” diye haykýr-
dý, “Kuvvetlendirilmiþ millerden biri kopmuþ!” Orville hemen tekrar
Dayton’a dönerek daha kuvvetli, iki mil hazýrlamaya karar verdi. Aralýk
ayý sonuna doðru Kitty Hawk’a döndü.

Ýki gün sonra fýrtýna dinince, uçak kulübedeki raylardan dýþarý çekildi.
Wilbur uçaða yerleþti, motor çalýþtýrýldý. Ýnsanlar etrafta birikmiþ heye-
canla sonucu bekliyorlardý. Tarih 15 Aralýk 1903. Fazla deðil, 100 yýl ön-
ce, çok çok benim dedemin zamaný. Dünyanýn ilk makineli motorlu uça-
ðý Wright Kardeþler tarafýndan yapýldý.

Çok ilginçtir, iðneden ipliðe, þu anki tüm buluþlar 1850’den sonraya
rastlar, (Televizyon, radyo, telefon, telsiz, uçak, buz dolabý, otomobil,
gökdelenler, uzay araçlarý, aya çýkýþ matbaa, çamaþýr makinesi, sinema,
klima elektrik, bulaþýk makinesi, tren, bilgisayar). Dikkat edin! Hep bi-
zim zamanýmýza veya yakýn zamana denk geldi, bütün bu buluþlar. Yani
bu buluþlardan hiç olmasa bir tanesi 500 yýl önce niçin olmadý? Birden
üst üste sýrayla, sanki bir güç tarafýndan bilinerek peydah etti. Artýk bun-
dan sonraki insanlýk tarihinin en büyük buluþu bence, Ýstanbul’daki bir
insanýn gözünü kapayýp açtýðýnda kendini Newyork’ta bulmasý olacaktýr.
Olmaz demeyin, cin iþi de demeyin., Yoksa Edison’un dönemindeki çað-
daþ cahillerden oluruz, her þeye gülüp geçen “Olur mu caným, makine
konuþur mu?” diyen caillerden. Edison, kendi sesini kaydedeceðini söyle-
diðinde en yakýnlarý ona gülmüþlerdi, “olmaz öyle þey, bu mümkün de-
ðil” demiþlerdi. Kendi sesi bir makineden çýkýnca da bütün dünya “im-
kânsýz, yalan söylüyor, o sihirbaz, büyüyle uðraþýyor, konuþan makine o-
lur mu?”demiþti. Hem de en çaðdaþlarý, Ýngiliz ailesinden insanlar.

Yüce yaratýcý herþeyin kapýsýný açýk býrakmýþ. Bir Wright Kardeþler gi-
bi, bir Edison gibi sabýr ve sebat örneði bir adam daha çýksýn da kendini,
bulunduðu yerden 2000 km uzaða bir saniyede taþýsýn. Þu an Ýstan-
bul’dan Newyork’a bir saniyede taþýnan bir þey var, o da cep telefonun-
dan çýkan ses, hatta görüntü. Bugün ses, görüntü yarýn insan. Kimbilir?..
Belki de bizim Türk evlâdý bir yavrumuz bulur, neden olmasýn? 
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Fakat Orvilla’nýn aklýna birden rahmetli annelere geldi. O, “Her iþinizde
sabredin, tanrýya güvenin” demiþti. Orvilla aðabeyi Wilbur’u iknâ etti,
bir hafta daha kalmaya karar verdiler. Daha sonra kalmayýp, Dayton’a
döndüler. Tekrar diðer yaz gelmeyi kararlaþtýrdýlar.

Dayton’da tekrar tekrar Vantilatör’ü soktuklarý rüzgar tünelinde ka-
natlarýn gücünü, dengesini ölçtüler. Motor konusunda da otomobil mo-
toru kullanmaya karar verdiler.

Çalýþmalar esnasýnda iki kardeþ sýksýk münakaþa da ediyordu. Uçak 12
metre boyunda,iki kanatlý olacaktý. Yükseklik ayar dümeni önde buluna-
caktý. Kuyrukta da iki büyük yan dümen olacak, iki kanat arasýnda iki
metre mesafeden az aralýk olacaktý. Bu planý yaptýlar. Ýki pervaneyi sað
sol kanatlarýn gerisine koydular.

Þimdi en önemli sorun pervanelerdi. Çünkü uçaðý öne doðru çekecek
olan pervanenin hassas dengesiydi. Bu konuda gemi pervanelerinden bil-
gi toplamak istediler. Fakat hayretler içinde kaldýlar 1800’den beri yani
70 yýldan beri gemiler pervane ile çalýþtýrýlýyor, fakat aylardýr aramalarý-
na raðmen bu konuda teorik bilgi veren en küçük kayýt bulamýyorlardý.
Yoruldular, býktýlar, ne yapacaklarýný þaþýrdýlar. Onlarca pervane yapýp da
deneyecek takatlarý da kalmadý. Pervanenin devir sayýsý, kanatlarýn hava-
yý keseceði açý, kanatlarýn büyüklüðü ve kalanlýðý, uçaðýn ileriye doðru
sürati... Tüm bunlar üzerine saatlerce, haftalarca tartýþýyorlardý. Orvilla
bu durumu sonradan þöyle açýklayacaktý: “Saatlerce tartýþtýktan sonra tek
adým ilerleyemiyorduk. Çünkü her birimiz münakaþanýn sonunda, öteki-
nin baþlangýçtaki fikrini savunuyordu. Kafamýz bu derece yorulmuþtu.”

Nihâyet bir pervanede karar kýldýlar. Uçaðý tamamen bitirip,toplam 10
kilo parçalar halinde Kitty Hawk’a gittiler. Bu, hemen hemen son þans-
larýydý. Daha az azim gösterecek mucitler olsaydý Kitty Hawk’taki zor-
luklar karþýsýnda 3 ayda cesaretlerini kaybederlerdi. Fakat Wright Kar-
deþler 3 yýl sabýr ve sebatla çalýþtýlar.

Kitty Hawk’a vardýklarýnda, kum tepedeki uçaðý koyduklarý tahta ku-
lübenin yýkýldýðýný gördüler. Tamir etmeye baþladýlar. Aniden çýkan bir fýr-
týna ikisini kuma serdi. Zor bela kulübeyi onardýlar. Uçaðý fýrtýnadan ora-
ya gizlediler. Fýrtýnadan pervanenin bir mili kýrýlmýþtý. Mil almak için Wil-
bur yola çýktý. Orvilla onu bekledi. Kasýma doðru mil pervaneye takýldý.

Hava çok soðuktu. Sert rüzgâr, deniz kýyýsýnda buz parçalarý ile karýþýk

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar258...



Myer alanýnda ükümet ve ordu temsilcilerine bir gösteri sundu. Orvilla
Washington’un tepesinde uçarken Baþkan Roosevelt neler hissettiðini þu
sözleriyle açýklamýþtý: “ Halk heyecandan çýlgýna dönmüþtü. Makine ile ilk
defa yükseldiði  zaman halkýn hayreti, yalnýz uçmanýn hayranlýðý ile deðil,
olayýn inanýlmazlýðýnýn da etkisi altýnda idi. Bu sýrada halktan yükselen o
garip þaþkýnca baðýrýþlarý hayatýmýn sonuna kadar unutmayacaðým”

Aslýnda asýl þaþýran Washington semalarýnda uçtuktan sonra aþaðý inen
Orvilla oldu. Gazeteciler kendi gözlerindeki yaþlarý silerek, duygu ve bi-
raz da mahcubiyet içerisinde onun etrafýný sardýlar. Gazeteciler uçan bir
insanýn manzarasýna dayanamayýp, heyecandan aðlamýþlardý.

Ýnsana kanat takan bu mucize adamlarý dünya ayakta alkýþlýyordu.

Þu an ABD’de Kitty Hawk’ta kum Tepesi diye bahsettiðim orijinal a-
dý Kill Devil Hill (Öldüren Þeytan Tepesi) olan ve 15 Aralýk 1903 uçuþ
eziyetlerinin, çilelerinin yaþandýðý tepede bir dev anýt kulesi var.

Bu yoksul ama yiðit iki kardeþin ince tahta ve bezden yaptýklarý top-
lam 70 kilo gelen zavallý uçaklarý þimdi bir fetih sancaðý gibi Kitty
Hawk’ýn en yüksek tepesinde dalgalanmakta. Eðer Amerika’ya yolunuz
düþerse Kitty Hawk’a mutlaka uðrayýn, tepede bayrak gibi dalgalanan
bu zafer uçaðýný seyredin.

Ýki kardeþin ikisi de para ve þöhretlerine raðmen ömürleri boyunca ana
ocaðý Dayton’daki evlerinden ayrýlmadýlar. Ýkisi de Dayton’da hayata
gözlerini yumdular. Yokluktan, anne sevgisinden ve insanlýk uðruna bir
idealden dolayý evlenmediler. Eðer evlenmiþ olsalardý þimdi Wright soya-
dýný taþýyan çocuklarý olacaktý. Þu an bu aileden geride kalan Wright so-
yadýnda hiç bir kimsenin yaþamadýðý söyleniyor.Uçaðý icad eden Orvilla
50 sene öncesine kadar yaþýyordu. 1950’de 79 yaþýnda vefât etti. Þu an
60 yaþýnda olanlar, bu önemli þahsiyeti televizyondan veya gazeteden
görmüþtü, hatýrlar.

Aðabeyi Wilbur ise çok genç yaþta hastalanarak 42 yaþýnda vefât etti.
Cenabý Allah bu iki kardeþe merhamet etsin.Benim de diyeceðim o ki
varlýklý ana babalar kendinize ve topluma bir iyilik yapýn da çocuklarýný-
zýn altýna araba almayýn, ellerine hazýr para vermeyin. Çocuðunuzun iyi-
liðini, geleceðini, içinde yaþadýklarý insanlýðý anlamalarýný istiyorsanýz on-
lara 15 ay aslanlar gibi askerlik yaptýrýn. Askerlik  ocaðýnda sabrý öðren-
meyene adam denmez, orada yeterince hizmet etmeyene kýz verilmez.
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Wright Kardeþler sýký çalýþmalarýnýn ürününü aldýlar. Uçak 10 metre
gittikten sonra, aðýr aðýr raylardan kalkýp havalandý. Ýki metre yükseldi,
tekrar alçaldý, 30 metre ileride tepeye indi. Ayaklarý kuma saplandý, ký-
rýldý. Seyirciler hayal kýrýklýðýna uðradýlar, uçuþ þimdilik baþarýsýzdý. Bu
uçuþta süre 3.5 saniyeydi, yükseklik 2 metre, mesafe 30 metreydi.

Bu sefer de Orvilla deneyecekti. O da 12 saniyede 5 metre yüksekten,
60 metre uçabildi.

Dördüncü denemeyi Orvilla yaptý. 7 metre yüksekte 260  metre yol
katederek havada 60 saniye kaldý. Fakat uçak da hurdaya döndü. Ama
köylüler çýlgýnca alkýþladý bu son seferi. Ýþte o zaman bu iþin artýk bura-
ya kadar olduðunu anladýlar.

Kitty Hawk köylüleri, insanlýðý ilgilendiren bu önemli olayý ülke ga-
zeteleri olan Virginian, Pilot, The Journal, Newyork Herald, Weekly
News, gibi gazetelere telgrafla bildirdiler, fakat hepsi “Bir makine ha-
vada uçamaz, saçma” diye itibar etmedi.Sadece Ohio bölgesinin “Medi-
ne” þehrinde bir okuldaki öðretmen bu olayý, Wright Kardeþleri överek
öðrencilerine anlatmýþtý. Yani o öðretmen böyle bir þeyin olacaðýna ina-
nýyordu.

Gazeteciler 20. yüzyýl medeniyetinin bu önemli buluþuna inanmayýp
hâlâ haber yapmazken, bu olayý dünyada ilk haber yapacak olan gazete
Ohio’nun Medine þehrindeki bahsettiðimiz öðretmenin “Bee Culture” i-
simli, aslýnda arýcýlýk kültürüyle ilgili minik okul gazetesidir.

Orvilla 9 Eylül 1908’de 1 saat havada kalarak dünya rekorunu kýrdý.
Yanýna bir yolcu alarak, Newyork’ta gökyüzünde tur attý. Wilbur ise Go-
vernor Adasý’ndan kalkýp, Hudson ýrmaðýný geçti, Grand Tomb’a indi,
sonra geri döndü. Haziran 1909’da Baþkan Taft, Beyaz Saray’da Wright
kardeþleri konuk ederek Yüksek Onur Madalyasý verdi.

Bu  yiðit iki kardeþ sonuçta yine bir Türk’ü, Hazerfen Çelebi’yi örnek
olarak aldý ve yaratýcýnýn açtýðý ilim kapýsýndan içeri girerek insanlýða bü-
yük hizmetleri dokundu. 

Bu, muazzam bir olaydý. Uygarlýk tarihinin dönüm noktalarýndandý.
Ýlk defa olarak iki insan (Hazerfen Çelebi hariç) yer çekim kuvvetine i-
natla kafa tutarak insanlýðýn yararýna yýllarýný harcamýþtý. Bu olay, sabrýn,
sonunda kazanca dönüþeceðinin en büyük delilidir.

ABD Cumhurbaþkaný, Wright Kardeþler’in adýna Washington’da Ford

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar260...



Ýyi insanýn olmadýðý yerde kötü insan olur, hakimiyeti o ele alýr, herke-
si herkese kýrdýrtýr. Bu durumda ana evladý için gözyaþý döker, ortalýk
mahþer yerine döner. 

O halde;

Genç çocuklarýnýzý, “Bu topluma parmak atacaksýn, “Bizim millet a-
dam olmaz, sen de çalacaksýn, çýrpacaksýn”, “Bu devirde dürüst olmaya-
caksýn”gibi çarpuk çurpuk zihniyetle yetiþtirmeyin. Onlarýn yanýnda bu
tür konuþmalar yapmayýn. Devletin ve milletin kutsallýðýndan bahsedin.
Her zaman büyüðe karþý saygý disiplini veriniz. Unutmayýnýz ki tanýma-
dýðý yabancý bir büyüðe nasýl davranýyorsa yavaþ yavaþ size de öyle dav-
ranmaya baþlar. Öyleyse anýnda, derhal müdahale edin. Karþýdaki büyük
ve yaþlý kiþi kýsmen hatalý dahi olsa, asla “Ýyi yaptýn oðlum, sen haklýy-
dýn” demeyin; çünkü yarýn sizin de, oðlunuza göre haksýz olacaðýnýz du-
rumlar olacaktýr. Onu merhametli ve duygusal yetiþtirin. Hovarda olma-
masýna özellikle özen gösterin. Hemen evlensin. Çoluk çocuðu olsun, so-
rumluluk taþýsýn, hayatý öyle anlar. Ama sakýn, her düþtüðünde yanýnda
olacakmýþsýnýz gibi davranmayýn, ondan uzak durun. Fakir hýrpani ve
düþmüþ insanlarla diðerleri arasýnda fark gözeten evlât yetiþtirmeyin.
Çünkü ileride sizi de öyle görmeye baþlar, öyle davranýr. Nasýl olsa yaþla-
nacaksýnýz. Evlâdýnýza Ýbrahim Hakký Hazret’lerinin þu sözünü öðretiniz:
“Harabat Ehline Hor Bakma Þakir Defineye Malik Viraneler Var.”

ATATÜRK, WRÝGHT KARDEÞLER’E SPONSOR OLMUÞ

Türkiye’nin ilk sponsoru Atatürk’tür. Üstü açýk ve tek pýrpýr uçakla
Atlas Okyanusu’nu geçerek rekor kýrmak isteyen ABD’li iki pilotun
sponsor aradýðýný öðrenen Atatürk, ülkenin tanýtýmý için bu iki pilota
maddi destek verdi.

Tarih arþivlerinden Atatürk’le ilgili ilginç bir bilgi çýktý. Bu bilgi Ame-
rika’daki uçuþ vakýflarýndaki tarih arþivlerince de doðrulandý. Atatürk’ün
bu bilinmeyen yönü, onun sýradýþý bir lider olduðunu bir kez daha orta-
ya koymuþ oldu.

Isparta Üniversite’nden Tarihçi Doçent Doktor Þenol Kantarcý tarafýn-
dan ortaya çýkartýlan bu gizli kalmýþ arþiv bilgisi, ayný zamanda Ata-
türk’ün Türkiye’nin ilk sponsoru olduðunu da gösteriyor.

Orvilla ve Wilbur Kardeþler Atlas Okyanusu’nu geçerek rekor kýrmak
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Varlýklý olabilirsiniz, ama siz çocuðunuza askerliðin bütününü yaptýrtýn.

Anne, babalar! Evlatlarýnýzý hazýrcýlýða alýþtýrmayýn, gerekirse onlara
tavýr koyun, sabah erkenden iþe kalksýnlar, erken kalkýp çalýþmayan insa-
nýn ahlâký bozulur. Ahlâký bozuk, ahlâk anarþisti yetiþtirmeyin; davranýþ
bozuk davranýþ anarþisti yetiþtirmeyin; edebi bozuk edeb anarþisti yetiþ-
tirmeyin, kýsacasý toplum anarþisti yetiþtirmeyin.

Yabancý insanlar arasýnda yýlýþýk , ukala, ne yaptýðýný bilmeyen, saygý-
sýz, aðzý dilinden uzun laf yapan, suratý aþýk, sert veya dalgacý, yavþayan,
hissiz, acýma duygusunu kaybetmiþ, her þeyin çözümünü kuvvette gören,
müþteriye âdeta, “Ýster gel ister gelme, biz zaten zenginiz!; baþýný bile
kaldýrmadan “Haa söyle!” de gibi tavýrlar sergileyen çocuðunuza o anda
derhâl müdahale ediniz. 

Eðer bunlarý ciddiye almazsanýz vallahi mezarýnýza gelip, bir çift dua o-
kumazlar. Hatta bir müddet sonra mezarýnýzýn yerini bile unuturlar. Bir
zaman sonra da derler ki: “Biz zaten evde dua ediyoruz, mezarlarýna git-
meye gerek yok.”

NEREDEYDÝ O ÝYÝ ÝNSANLAR? 

(Sizden önceki asýrlarda bozgunculara tepki gösteren iyi insanlar olsay-
dý ya!) (hud sûresi 116)

Stalin çýkmýþ, milyonlarca insaný önüne katmýþ bir kötü adam

O zaman neredeydi iyi insanlar?

Hitler çýkmýþ, milyonlarca insaný önüne katmýþ bir kötü adam.

O zaman neredeydi iyi insanlar?

Neredeydi bir iyi insan, çýksaydý da o etkileseydi insanlýðý. (4)

Kimsenin iyi olmadýðý yerde bir diktatör, zalim çýkar, bütün herkesi kýrar.
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Konfüçyüs M.Ö. 550 yýlýnda Þantung bölgesindeki Lu eyaletine
baðlý Tsow þehrinde doðmuþtur. Asýl adý Kung Fu’dur, yaný “Filo-

zof ” ve “Üstad”týr. Konfüçyüs, Kung Fu-tze adýnýn kolay söylenen biçi-
mi olduðu için, 1583’te Pekin’e gelen misyoner Avrupalýlar tarafýndan bu
þekilde telaffuz edilmiþtir.

Konfüçyüs Þöyle Demiþtir:

Ya bir yol bul, Ya bir yol aç, Yada yoldan çekil,

Konfüçyüs, Çin’in ak alný, gurur kaynaðýdýr. Çünkü O, ömrü boyunca
doðruluk, alçakgönüllülük, sadakat, iyilik severlik, göreve baðlýlýk, edeb-
li olma , göðün sahibine (Allah’a) saygý konularýnda Çinlileri yetiþtirmiþ-
tir. Çinlilerin çalýþkanlýðý, terbiyesi, iyi yürekliliði, edebli olmaya önem
vermeleri bu büyük öðretmenin etkisiyle gelenekselleþmiþtir. Konfüçyüs,
Çin ahlâk kurallarýný sadece toplumsal hayata deðil, devlet hayatýna da
oturtmak istemiþtir. Ýdare edenle idare edileni týpký baba oðul iliþkisi gi-
bi görmüþtür. Onun gümüþ kanunu, aslýnda yaþamýn kendisini özetle-
mektedir: “Kendin için istemediðini baþkasý için de isteme” sözünü Kon-
füçyüs 2500 yýl önce söylemiþtir. Bir devlet idaresinin, baba ile oðul ara-
sýndaki iliþki gibi, dürüstlük, sevgi, baðlýlýk, güven, içtenlik üzerine ku-
rulmasý gerektiðini ifade etmiþtir. Bunun için de karþýlýklý saygý kununu
olan Gümüþ Kanunu’nu toplumun tüm kesimine yaymaya çalýþmýþtýr.
“Eðer itaat bekliyorsan þefkatli ol, merhamet bekliyorsan merhametli ol,
düzen bekliyorsan düzenleyici ol, sevgi bekliyorsan saygýlý ol, ya olduðun
gibi görün ya da göründüðün gibi ol; sana yapýlmasýný istemediðin bir

“Alla’ým! Senden Baþka Hiç Bir Þeyi Olmayan   
Ben, Senden Baþka Herþeyi Olanlara Acýrým” 

KONFÝÇYÜS Nasýl Baþardý?

Konfüçyüs þöyle demiþtir:
Bildiðini bilenin arkasýndan gidiniz!
Bildiðini bilmeyeni uyandýrýnýz!
Bilmediðini bilene öðretiniz!
Bilmediðini bilmeyenden kaçýnýz!
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istediler. Ancak, buna sponsor olabilecek kimseyi bulamadýlar. Çünkü bu
sponsorluðun içerisinde, onlarýn ölümleri karþýsýnda sigorta giderleri de
olacaktý. Bunu duyan Atatürk derhal emir vererek, “Türkiye’nin tanýtý-
mý için bu bir fýrsattýr. Bu kýymetli iki pilotun yolculuk masraflarý derhal
tarafýmýzdan karþýlansýn,” dedi.

Atatürk’ün bu giriþimleri sonucu iki pilot, bu sponsorluðu kabul etti.

Atatürk’ün direktifleriyle saðlanan maddi kaynakla ABD’li uçaðýn
mucidi meþhur pilotlar uçuþ rotalarýný Newyork’tan Ýstanbul’a çevirdiler.

Amerikalý tarihçiler bu bilginin doðruluðunu elde edince, “Bu olay, A-
tatürk’ün sýradýþý lider olduðunun kanýtýdýr.” dediler.

1) Ýnsanlýðý Kanatlandýran Kardeþler. Egon Larsen. Çev: Behçet Necatigil.
Doðan.

2) Yabancý meþhur Adamlar. Doðan Kardeþ. 1951.
3) Meþhurlarýn Bilinmeyen Yönleri. Dale Carnegie. Ak.
4) Hud Suresi 116. “Sizden önceki asýrlarda bozgunculara tepki gösteren iyi in-

sanlar olsaydý ya!”
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yoluna koyarlardý. Devlet iþlerini yoluna koyabilmek için önce ev iþlerini
yoluna koyarlardý. Ev iþlerini yoluna koyabilmek için önce kendi kendile-
rine çeki düzen verirlerdi. Kendi kendilerine çeki düzen verebilmek için
önce kendi içlerindeki düzeni yoluna koyarlardý. Kendi içlerindeki düzeni
yoluna koyabilmek için önce düþüncelerini yoluna koyarlardý.Düþüncele-
rini yoluna koyabilmek içinse önce bilgi eksikliklerini giderirlerdi. Bilgi
eksikliklerini giderebilmek için kendi nefslerini tanýrlardý.” (3)

Konfüçyüs devlet kademelerinde de aktif görev almýþtýr. Lu devletinde
adaletten sorumlu kiþi olarak çok büyük baþarýlara imzâ atmýþtýr. O, Lu
devletinde adaletten sorumlu iken suçlar birden bire azalmýþ, halkta kar-
þýlýklý merhamet ve iyiliðe doðru inanýlmaz bir gidiþ olmuþtur. 50 yaþýn-
dayken geldiði bu görevi yüzünün akýyla sürdürmüþtür. Onun, çalýþma-
larýnýn ve bilgeliðinin deðeri anlaþýlmýþtý. Devlet yönetimine yeni tarz bir
anlayýþ getirmiþti. Ülkenin adaletini derin düþünce ve ilahi motiflerle süs-
lemiþti. Neydi bu derin düþünce ve ilahi motifler?

1) Kendin için istemediðin bir þeyi baþkalarýna yapmayacaksýn.

2) Ýffetli olacaksýn.

3) Çalmayacaksýn.

4) Göðün sahibine saygýlý olacaksýn.

5) Saygýlý olacaksýn ki saygý bulasýn.

6) Kendini tanýyacaksýn, göðün sahibini tanýyacaksýn.

7) Adaletten ayrýlmayacaksýn.

8) Can yakmayacaksýn.

Onun zamanýnda namussuzluk, eþkiyalýk baþ kaldýrmadý. Adý dillerden
dillere dolaþan bir destan oldu. Merhamet, iman ve affedicilik erkeklerin,
iffet ve itaatse kadýnlarýn baþlýca karakteri oldu. O, sadece yoksullarý bes-
lemekle kalmadý, düþkün çocuk ve kadýnlara devletin adalet ve þefkat ka-
natlarýný gerdi. Herkese gücüne göre iþ verdi. Ülkedeki ticareti geliþtir-
di, ölçü ve tartýda kurallar koydu. Bir metre kumaþý ölçmede bir santim;
bir kilo patatesi tartmada bir gram adaletsizlik olmadý. Yollar, köprüler
yaptýrdý.

Adaleti ülkenin her yerine yayarak, bütün insanlar kanun karþýsýnda e-
þit muamele gördü.

Konfüçyüs’ün, Lu ülkesinin adâlet iþlerine bakarken bir kiþiyi idam
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þeyi baþkalarýna yapma!” diyen Konfüçyüs (1) Çin’de halen “En akýllý eski
öðretmen” diye anýlmaktadýr.Babasý Shuh-Liag de çevresinde akýllý adam
olarak bilinirmiþ.

Çocukluðu ve gençliði yoksulluk içinde geçen Konfüçyüs, karþýlýksýz
hiç bir þey kabul etmemiþtir. Beþ yaþýnda babasýný kaybettikten sonra an-
nesi zor þartlar altýnda geçimini sürüdürmüþtür. Sýkýntýlý geçen bu yýllar-
dan sora 19 yaþýna geldiðinde evlenir ve iki çocuðu olur. Bu vakitten son-
ra kendisini ilime adar.

Konfüçyüs þu dört esas üzerinde tüm döneminin insanlarýna mesaj verme-
ðe çalýþmýþtýr: Bilgi, Ahlâk, Fazilet ve Göðe (Allah’a) saygý.

Depo bekçiliði gibi iþlerde çalýþtýktan sonra saraylarda yöneticilere öð-
reticilik yapmýþtýr. Onbeþ yaþýndan beri kendisini ilme vermiþ olan Kon-
füçyüs yirmi beþ yaþýna geldiðinde bir çok öðrenci yetiþtirmeye baþlamýþ-
týr. Aralarýnda devlet adamlarýnýn da bulunduðu 3000’e yakýn öðrenci ye-
tiþtirmiþtir. Kültürün canladýrýlmasýnýn toplumun topyekün refaha ulaþ-
masýnda önemli araç olduðuna inanan, eðitimli insanlarýn milletin adalet-
le yönetilmesinde büyük yararlar saðlayacaðýný söylemiþ olan Konfüçyüs,
bilgiyi yalnýzca bilgili olmak için edinmemiþ, bunu ahlâk ve faziletle süs-
lemiþtir. Gerçek bilgiyi, insanýn kendini bilmesinde gören Konfüçyüs þöy-
le demiþtir: “Sana bilmenin ne olduðunu söyleyeyim mi? Bildiðin zaman
bildiðini, bilmediðinde de bilmediðini söylemek... Ýþte bilgi budur.”

Konfüçyüs, ahiret inancý saðlam olan bir insandý. Bu yüzden de dünya-
dayken faziletli insan olmaya önem vermiþtir. Kendisi faziletli insan olma-
ya çalýþtýðý gibi etrafýnda da fazilet sahibi insanar yetiþtirmeye çabalamýþtýr.
Onun þu sözleri uyarýcý niteliktedir: “Bir insanýn hareketleriyle faziletli olu-
þunu yansýtmasý onun ruh itibariyle mükemmel insan olduðunu gösterir
kiþi faziletli olabilmesi için iþe kendisinden baþlamalýdýr. Zeki, baþkalarýný
bilendir; kendini bilense akýllýdýr. Seçkin kiþi nefsini aklýyla idare eder, ba-
yaðý kiþi aklýný nefsiyle yönetir. Sizler, evinizin eþiðini temizlemeden kom-
þunuzun damýndaki karlarýn dedikosunu yapmayýnýz.” (2)

“Üstün insan kendini arayýp bulmaya çalýþýr, küçük insanlar da baþkala-
rýný arar,” diyen Konfüçyüs, insanýn önce kendini, kendi nefsini tanýmasý-
nýn gerekliliðini önemle vurgulamýþtýr. Önce kendini tanýmadan hiç bir i-
þin baþarýlamayacaðýný ifade etmiþ olan bu bilge adam þunlarý söylemiþtir:
“Eskiden faziletin ýþýðýyla ortalýðýn aydýnlanmasý için önce devlet iþlerini
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Konfüçyüs gittiði bir çok memleketlere prensler gibi aðýrlandý. O hiç
bir zaman hiç bir hükümdarýn uþaklýðýný kabul etmedi. Bir hükümdar ta-
rafýndan kendisine kasabanýn geliri baðýþlanmak istendi. Fakat O bunu
kabul etmeyerek þöyle cavap verdi: “Üstün bir adam ancak yaptýðý bir hiz-
metin karþýlýðý olarak para alýr. Ben hükümdara nasihat ettim, nasihatla-
rýmý tutmadý, þimdi de bana para veriyor. Ben buna hiç bir anlam vereme-
dim. O, beni anlamaktan çok uzaktýr. Öyle yaþamaktansa pirinç yiyerek,
su içerek kolumu baþamýn altýna yastýk yapmayý tercih ederim. Bunlar be-
ni daha fazla memnun eder. Haklý olmayarak þeref ve zenginlik kazanmak
bana göre havadan geçen bereketsiz bir buluta benzer.”

Konfüçyüs refah ve bolluk içinde olduðu kadar çile ve ýzdýrap içerisin-
de yaþamaya da alýþkýndý. Hatta öðrencilerinden biri onu aç ve periþan bir
halde gördüðünde de kendisini tutamayýp, “Üstün insanýn böyle yaþama-
sý yakýþýr mý, neden para ve mal sahibi olmuyorsunuz?”diye sorduðunda
cevabý þu olmuþtu: “Evlâdým, asýl üstün insanlar zor þartlarda yaþadýðý i-
çin üstün olmuþlardýr. Asýl üstün insan buna katlanabilendir; küçük a-
damlar irâdesine hakim olamayanlardýr.”

Kendi ülkesi Lu’da hükümdar ölmüþ, yerine oðlu geçmiþti. Baþarýlý ge-
nerallerin, bu baþarýlarýný Konfüçyüs’e borçlu olduklarýný söylemeleri ü-
zerine genç hükümdar onu sarayýna dâvet etmiþti. Konfüçyüs bir kez da-
ha yönetimde yer aldý.

Konfüçyüs’e göre toplumun idârecileri vicdanlý olduklarý ölçüde kitlle-
lerin güvenini kazanabilirler. Konfüçyüs lider olan insanlara da doðruluk,
saygý, eli açýklýk, alçakgönüllülük tavsiye etmiþtir. O, nasýl bu seviyeye
geldiðini de açýklamýþtýr: “Öðrettiðim konularýn mimarý ve mucidi deði-
lim, yüzyýllar boyunca geliþmiþ tecrübelerden istifâde ederek öðrendikle-
rimi aktarýyorum.” 

Bir gün kendi ülkesinden bir devlet adamý Konfüçyüs’e gelerek sor-
muþ: “Ýnsanlarý nasýl kendime vefalý, iþine sadýk kýlabilirim ki hevesle ça-
lýþsýnlar?” Konfüçyüs cevap vermiþ: “Onlara baþkanlýk ederken saygýnlý-
ðý eksik etme ki ciddi olsunlar. Babacan ve þefkatli ol ki sadýk olsunlar.
Haklarýný ver ki vefâlý olsunlar. Öðret ki hevesli olsunlar.” (5)

Zamanýn devlet adamlarýndan Chou, Konfüçyüs’ü kendisine soranlara
þöyle tarif etmiþtir: “Hoþ sohbet, güven verici, cömert, alçakgönüllü, ken-
disine güveni olan bir insan. Baþkalarýna saygý gösteren ama kendisine de
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ettirdiðini söylersek sanýrým çoðunuz þaþýracaksýnýzdýr, çünkü öðrencileri
de çok þaþýrmýþtý.

Konfüçyüs devletin hükümdarý olan prensin ricasý üzerine adâleti ele
aldýðýnda hatýrlý ve kuvvetli olan Þaoçeng’i idam ettirmiþ, üç gün de a-
çýkta kalmasýný emretmiþti. Hem de göreve geldiði günün ilk haftasý.
Öðrencileri saygýnlýk içerisinde, “Þao-Çeng bu þehirde hatýrý sayýlýr kuv-
vetli biriydi. Âdaletin baþýna gelir gelmez ilk iþiniz onu astýrmak oldu.
Neden efendim?” Konfüçyüs manalý manalý gençlere bakarak þöyle cevap
verdi: “Niye böyle bir þey yaptýðýmý size anlatayým. Dünyada 5 aðýr suç
vardýr. Haydutluk ve hýrsýzlýk bunlarýn arasýnda deðildir. Bu 5 suç þun-
lardýr: Birincisi uyumsuz ve asi bir tabiatla birlikte gözüpeklik; ikincisi a-
þaðý bir hayat tarzýyla birlikte inatçýlýk; üçüncüsü çenesinin kuvvetli ol-
masýyla birlikte yalancýlýk; Dördüncüsü herkesin ayýbýný, kusurunu ak-
lýnda tutmamakla birlikte herkesle dost geçinmek; beþincisi ve en tehli-
kelisi hak ve adâlet duygusu olmamakla birlikte yaptýðý haksýzlýklarý süs-
lü ve parlak gerekçeler arkasýna gizlemek. Þao-Çeng’de bunlarýn beþi de
vardý. Nereye gitse taraftar toplayabiliyor, aldatýcý fikirlerini parlak ko-
nuþmalarýn arkasýna gizleyebiliyordu. Zulmüyle adâleti tersine çevirebi-
liyordu. Sinsi kötü niyetler birleþtiði zaman millet için yýkým olur, yok-
sulluk artar, rüþvet ve iltimas insanlarý yoldan çýkarýr, adâletsizlik her ye-
re yayýlýr, yönetim kadrosu bozguncularýn eline geçer. Ben de þehir halký
için tasalanmak yerine bu adamý idam ettirmeyi tercih ettim.” (4) 

Konfüçyüs’ün adalete dayalý uygulamalarý bazý menfaat sahiplerinin çý-
kar çarklarýna çomak sokmuþtu. Bunun için saraya þehvet uyandýran ka-
dýnlar getirtilmeye baþlandý, geceler gündüze karýþtý, eðlence ve þatafatýn
sonu gelmedi. Hükümdarýn etrafýndakiler tarafýndan Konfüçyüs artýk
dikkate alýnmamaya baþlandý. Hatta hükümdarýn kendisi bile, Konfüç-
yüs’ün saðladýðý huzurlu ortamdan gaflete düþtü. Oysa komþu devlet Ts-
i Hükümdarlýðý, Lu devletinin bu kadar iyi ve bolluk içinde geliþtiðini
görerek tedirgin olmuþ, kültür ve siyasi ajanlarýný devlet içine göndere-
rek, eski bir (Çin entrikasýný -kaleyi içten fethet) uygulamaya koymuþtu.
Bütün bu devlet üzerindeki kara bulutlar düþman devletin sinsi planla-
rýydý. Ne yazýk ki hükümdar bile sinsi planlarýn etkisi altýna girmiþti.
Konfüçyüs, “Ýffetin kalmadýðý bir ülkede fazla duramam,” diyerek yavaþ
yavaþ hazýrlýðýný yaptý ve Lu ülkesini terkederek yabancý memleketlere
doðru yola çýktý.
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öðretilerini dünyacý ahlak görüþü olarak kendi yanlarýna çekmektedir; o-
na “Din kurucusu deðildir” diyerek, sanki tamamen dünyalýk hümanist-
miþ gibi yaklaþmakta, kitlelere onu bu þekilde tanýtmaktadýrlar. Oysa yer-
yüzünde zaman zaman hanif topluluklar olmuþtur, 124 bin tane peygam-
ber ve öncüler gelip geçmiþtir. Durum böyle olunca bu bilge insanlarýn
tüm gayesi bozgunculuðu, merhametsizliði önlemeye çalýþan insanlarýn,
Göðün Kanunlarý deyip gerçekte Alllah’ý insanlara hatýrlatma mücadele-
si vermiþ olan bu iyi kâlpli insanlarýn Darwinci tanrý tanýmazlar tarafýndan
çarpýtýlmaya çalýþýlmasýna dikkatli olunmalýdýr. Dö Mazö (De Masse), dö
Sadö (De Sade) ve Narsivus’un bile filozof kabul edildiði günümüzde ya-
þantýlarýnda ilahi boyut kazanmýþ bilge insanlarýn filozofmuþ gibi iþlenme-
si çok farklý kaypak zeminler hazýrlar. Biri çýldýrarak mazoþist duygularla
ölen, diðeri annesini dahi testereyle biçen bir ruha sahip sadist duygular i-
çinde intihar eden, bir diðeri narsist duygularla kendini beðeni noktasýn-
dan, Yüce Yaratýcý’yla eþ tutma noktasýna gelecek kadar küçülen; annesi-
ne hakim olduðu için babasýna düþman olan evlât hortlatan ve daha ana
karnýndaki bebeðe seksüel þehvet donu biçen Freud ve Jung’la birlikte ay-
ný felsefe kitabýnda Konfüçyüs’ü veya Buda’yý görmek istemem doðrusu.
Çünkü evrensel tanrý anlayýþý gibi sonunda uçurumun gözüktüðü Mazo
gibi Sado gibi bohem ahlâk anarþistleri yaratan anlayýþ, artýk Olimpus
tanrýsýný da aþarak UFO tanrýsý gibi kafa karýþtýran, tedirginlik ve huzur-
suzluk veren, ülkeleri ve bayraklarýný reddedip kaos dünyasý arzulayan an-
layýþýn yanýnda Stalin, Bolpot ve Hitler cüce kalýr. Konfüçyüs’ün sözleri-
ni, hâl ve hareketlerini, insanlýk görüþünü ve yaþamýný anlatan kitaplarýn
Mao tarafýndan yakýlmasý durumun açýklýðýný göstermektedir.

Yüce tanrý inancý olan konfüçyüs’ün ahlâk anlayýþýnda Kâmil insan
þöyle tarif edilir: “Kamil insan, kiþisel olarak ciddi, insanlýk olarak güler-
yüzlü, büyüklere hizmet ederken saygý elden býrakmayan, halka karþý
çok nazik olan ve onlarý yönetirken de adâletli davranan kiþidir.” (6)

Ýnanan insanla inanmayan insaný tarif etmiþtir Konfüçyüs: “Ýnanan in-
sanýn fýtratý yel, inanmayan insanýn fýtratý da ot gibidir; yel estiðinde ot
hep eðilir.”

Ýlâhi olgunluða ancak 50 yaþýnda ulaþabildiðini söyleyen Konfüçyüs
yaþamýný þöyle özetler: “15 yaþýmda kendimi öðrenmeye verdim, zihnimi
vidanýma baðladým. 30 yaþýmda dimdik durdum. 40 yaþýmda þüphele-
rimden kurtuldum. 50 yaþýmda ilâhi kanunlarý anladým. 60 yaþýmda
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saygý gösterilmesini bekleyen bir bilge adam. Yükselmek için kimseyi ez-
mez, büyük görünmek için asla küçümsemez, insanlara deðer verir.”

Konfüçyüs bilgiye kafanýn içerisinde kalan bilgi olarak bakmamýþtýr.
Bilgiyi sokakta, evde, okulunda, devlet iþlerinde, ikili insan iliþkilerinde,
ailevi iliþkilerde hep kullanmýþ, hayata geçirmiþtir. Bilgiyi ahlâk ve dev-
let sorunlarýyla ilgili çalýþmalarýnda araç yapmýþtýr. Bilgiyle, acý dolu dün-
yayý, merhametsizliklerle dolu yaþamý mutluluk bahçesine çevirmeye ça-
lýþmýþtýr.

Konfüçyüs’ün yazýlý sadece bir kitabý vardýr, onu da kendi elleriyle yaz-
mýþtýr. Onun dýþýnda bütün sözleri, hal ve hareketleri öðrencileri tarafýn-
dan not edilmiþtir. Konfüçyüs’ün bu kitabýnýn adý “Ch-u Chiu King” ya-
ni “Ýlkbahar ve Sonbahar”dýr. Kitap, kendisinden önceki 250 yýllýk geç-
miþi anlatan tarih içerikli bir eserdir.

Konfüçyüs öðrencilerine öðretilerini toplayýp yazmalarýný vasiyet et-
miþtir. Bunun sonucunda da ortaya üç kitap çýkmýþtýr: “Teachoung-Yo-
ung” (Deðiþmezlik Ýlkesi), Tao-Ltio (Büyük Okuma), Zung-You (Felsefe
sohbetleri). Bu eserler, devletin bütün okullarýnda öðrencilere okutul-
muþtur.

Konfüçyüs ahlâk ilkelerine çok önem vermiþtir. Onun ahlâk anlayýþý
bazýlarýnýn dediði gibi sadece dünyevi bir ahlâk deðildi. O, ahiretteki cen-
netten sýkça bahsetmiþtir. Onun ahlâk anlayýþýnýn geldiði son nokta Yü-
ce Yaratýcý’dýr, yani Gökyüzü Kanunu’dur. Konfüçyüs hümanist çizgiden
sýyrýlýp dünya yaþamýný ilahi bir boyutla da taçlandýrmýþtýr. Onun þu sö-
zü, ilkesel ahlâktan çok ilâhi ahlâka önem verdiðini gösterir: “Allah’ým!
Senden baþka hiç bir þeyi olmayan ben, senden baþka her þeyi olanlara a-
cýrým.” Öðretilerinde kullanýldýðý kelimeler derin, felsefi, anlaþýlmaz ke-
limeler deðil, ilâhiyati çaðrýþtýran kelimelerdir, gayet açýk ve anlaþýlýrdýr:
Fazilet, fýtrat, kâmil, ilahi... “Fazilet sahibi kiþi ne kadar zor olursa olsun,
hizmeti öne koyar; onun için para sonraki meseledir,”; “Fýtrat eðitimin ö-
nüne geçerse, bir dað adamý yetiþtirmiþ olursunuz. Eðer eðitim fýtratýn ö-
nüne geçerse, katip yetiþtirmiþ olursunuz. Fýtrat ve eðitimin her ikisi har-
manlanabilirse o zaman üstün özellikleri olan insanlar yetiþtirirsiniz.” 

Fýtrat, tanrý tanýmaz felsefe ve ahlâki görüþte hayvansal içgüdü olarak
geçer, insaný alçaltýcý bir hiçlikmiþ gibi deðerlendirilir. Oysa Konfüçyüs’te
direkt fýtrat olarak geçer. Kimi tanrý tanýmýz felsefeciler, Konfüçyüs’ün
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diyen Konfüçyüs sözlerini þu çarpýcý ifadelerle sürdürür: “Öðrenmeye
karþý bir sevgi beslemeden iyilik yapmaktan hoþlanmak insaný basitliðe
götürür; öðrenme sevgisi olmadan bir þeyi anlamaya çalýþmak insaný ka-
rýþýklýða götürür; öðrenme sevgisi olmadan samimiyeti istemek insaný za-
rarlý sonuca götürür; öðrenme sevgisi olmadan doðruyu istemek insaný
baþkaldýrýya götürür; öðrenme sevgisi olmadan dayanýklý olmayý istemek
insaný gereksiz daranýþlara iter.” (8)

Büyük insan olmanýn gereklerini ve sonuçlarýný alýþýlmýþýn dýþýnda yo-
rumlayan Konfüçyüs þöyle der: “Büyük insanlarýn taþýdýklarý özellikler
þunlardýr, doðruyu teþhis etmek, yumuþak konuþmak, doðruluk, iyi bir
dinleyici olmak, iþini severek yapmak, bilmediðini sormak, kýzgýnlýktan
uzak durmak, baþarýlý olduðunda âdil davranmak. Kariyeri ezmek için
deðil, öncelikle ezilmemek için istemek; büyük insanlar kendilerine, kü-
çük insanlarsa baþkalarýna sýkýntý çektirirler; büyük insan sýkýntý ve ra-
hatsýzlýðýný belli edip, çevresindekileri rahatsýz etmez; büyük insanýn gu-
ruru alçakgönüllülüðündendir;  büyük insan verirken severek verir, ihti-
yacý olduðunda istemeye yüzü varmaz; büyük insan yalnýzca doðruluðu,
küçük insan yalnýzca faydayý düþünür.” (9)

“Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil” diyen Konfüçyüs, bir
þekilde iþe yaramak gerektiðini vurgulamýþtýr. Ömrünün hiç bir döne-
minde boþ durmamýþ, devamlý insanlýða faydalý olmak için mücadele et-
miþtir. Özellikle idarecilere ve idare etmeye büyük önem vermiþtir. “Ýda-
re etmek dürüstlük demektir. Sen doðru yönetirsen , yanlýþ olmaya kim-
se cesaret edemez.” diyen Konfüçyüs, sözlerine þöyle devam etmiþtir:
“Halk cezalarla yola getirilmek istenirse, onlar kendilerini cezalardan
kurtarmaya çalýþacaklar, ama hiç utanç duymayacaklardýr. Onlar güzel
ahlâkla yönetilir ve terbiye gerekleriyle yola getirilmek istenirse utanç
duyacaklar ve böylece iyi olmaya çalýþacaklardýr.”

Dönemin birinde Konfüçyüs, memleketini terkedip yollara düþtüðün-
de baþýndan geçen bir olayýn hikâyesini anlatmýþtýr. Öðrencileriyle birlik-
te Tai Daðlarý’ný aþtýklarý bir sýrada bir mezarýn baþýnda aðlayan bir ka-
dýn görmüþler, üzülmüþler. Bunun sebebini yaklaþýp kadýna sorduklarýn-
da kadýn þu cevabý vermiþ: “Kocamýn babasýný bir kaplan öldürmüþtü.
kocamý da öyle. Þimdi de sevgili oðlumun baþýna ayný felaket geldi, onu
kaplan öldürdü.” Bunun üzerine niçin bu memleketi terk etmediði sorul-
duðunda kadýn þöyle konuþmuþ:” Buranýn hükümeti zalim olmadýðý için
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seziþ yoluyla herþeyi kavradým. Þimdi 70 yaþýmda doðruluðu elden býrak-
madan kalbimin tutkularýnýn peþinden gidebilirim. Çünkü bu tutkular
bana fayda verecek tutkulardýr.” (7)

Konfüçyüs ahlâk anlayýþýný 3 kanunda toplamýþtýr:

Gökyüzü Kanunu, Ödev Kanunu, Ýnsan Kanunu

Ulaþýlan olgunluðun ilâhi boyutta kavranýlmasýna gökyüzü kanunu de-
nir; insânî sorumluluklarýn yerine getirilmesine Ödev Kanunu denir. En
yüce deðer ödev kanunudur. Çünkü insan Gökyüzü Kanunu’na karþý so-
rumluluklarýnýn bilincinde olmalýdýr. Hayatýn herþeyi aslýnda ödevdir.
Mutlu ve huzurlu insan ödevini bilen insandýr. Ýnsan ancak ödeve boyun
eðmekle þereflenir; kiþinin kendisini bilmesi, tanýmasý da Ýnsan kanunu-
dur. Bir insanýn veya tüm insanlarýn adâletli olmasý aslýnda zor bir olay
deðildir; sadece kendisine yapýlmasýný istemediði bir hareketi baþkasýna
yapmasýn, insan, adâleti kavramýþ demektir.

Yukarýdaki açýklanan kanunlar Konfüçyüs’ün 8 Gümüþ Kanunu’ndan
3’üdür. Diðer 5 Gümüþ Kanunu ise þunlardýr;

Ýyi niyet: Yalancýlýktan ve riyakarlýktan sakýnmayý emreder.

Ýnsanlýk: Ýyi niyet olmadan insanlýk olamaz. Ýyi niyet þefkati doðurur,
þefkat de insanlýðý...

Bilgelik: Ruhun kurtuluþu ve tehlikeden korunmayý saðlar. Bilgiyi iyi
niyet ve insanlýkla yuðurmayý emreder. Yüce yaratýcýya ve törelere saygý-
yý tavsiye edr.

Doðruluk: Huzur içinde yaþamaya götürür. Doðru olan bir insan o-
muzlarýndaki yükü atmýþtýr.

Adâlet: Herkesin arzuladýðý adâlet, “Ýyi Niyet”, “Ýnsanlýk”, “Bilgelik”
ve “Doðruluk” olmadan gerçekleþmez. Herkese eþit daranmak ve herke-
sin hakkýný vermek adalettir.

Çoðumuz içinde bulunduðumuz sorunlarýn daðlar kadar olduðunu
zannederiz. Oysa karþýmýzda daðlar deðil sadece küçük bir tümsek dur-
maktadýr; ve büyüyen daðlar deðil, cüceleþen bizlerizdir. Konfüçyüs bu-
nu az ve öz þöyle ifade eder: “Derin olan kuyu deðil, kýsa olan iptir.”

Bizler düþünmeden öðrenmeye alýþtýrýldýðýmýz için bilgiden faydalanamý-
yoruz; öðrenmeden düþünenlerimiz ise Dr. Freankeþtayn olup çýkýyor.
“Düþünmeden öðrenmek faydasýz. Öðrenmeden düþünmekse tehlikelidir”
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yapanlarýn azaldýðý; hakikatlerin bilindiði ama tatbik edilmediði; Herke-
sin kötülükten þikâyet ettiði ama bu kötünün nerede ve kim olduðunun
belli olmadýðý; Aslýnda þu an, “Ýslâmýn misyonunu yüklendim,” diyenle-
re bile ölümün, musalla taþýnýn, kabrin, sorgu sualin masal gibi geldiði,
bunu her hâllerinden belli ettikleri, kimin asýl dünya ehli olduðunun or-
tada olduðu ama hâlâ yüzleri kýzarmadan “iman” ettiklerini zannedip,
kalpleri deðil de sembolleri -nefsi, heva ve hevesi için kiþisel menfaati i-
çin- diretenler, malzeme olarak kullananlar... 

Çaðýmýzýn en vahþi ve en çeliþkili yönü: Var da yok; Öyle de böyle;
Orada da burada da; Olur da olmaz; Bak da bakma... Zavallý cennet,
acaba bunlarý kabul edecek mi? Ama onlar kendilerinden çok emin. Asr
mý? Orada baþka þey söylenmek isteniyor efendim, ümmet müstesna...
Yukarýda kelaynaklar da kargalara karýþmýþ, terkediyorlar bu diyarlarý,
Kaf daðýnýn ötesindeki güleryüzlü ülkeye... Mistik ilâhi öðretilerin ol-
duðu ülkeye.

Çin’de son yýllarda üretimde ve servet alanýnda inanýlmaz yollar kate-
diliyor. Fakat bununla birlikte ahlâki yapýda yozlaþmalarýn baþladýðý söy-
leniyor. Eskilerin, son 30 yýlda, Konfüçyüs’ün öðretilerine baðlý kalarak
çok çalýþtýklarý dürüstçe çalýþtýklarý ve ortaya muazzam bir üretim koy-
duklarý gözlemlenirken, yeni neslin rotlarýnýn gevþediði, Konfüçyüs öð-
retilenlerden habersiz kalarak ahlâki sapmalar yaþadýklarý Çin yetkilileri-
nin teþhisleri. 

Çinli yöneticiler, ilhamlarýný Konfüçyüs’ün öðretilerinden aldýklarýný
söylüyorlar. Baþta Devlet Baþkaný Zemin olmak üzere diðer yöneticiler,
ekonominin getirdiði Mekanik ve Madeni kültürün toplumda ahlâki de-
ðerleri bozmasýný önlemek ve bireycilik yerine toplu menfaatlerin öne çý-
karýlmasý amacýyla Konfüçyüs öðretilerini yaygýn þekilde eðitim ve med-
ya yoluyla kitlelere aþýlamaya çalýþýyorlar. Bütün Asya’da, Batý’nýn soðuk,
madeni ve metalik kültürüne karþý Konfüçyüs öðretileri yeniden diriltili-
yor. Bölgedeki müslümanlar bile ondan etkileniyor. Baþta Çin olmak ü-
zere Asya ülkelerinde yakýn bir gelecekte bambaþka bir Asya Medeniye-
tinin doðuþundan bahsediliyor.

Ýngiltere’nin Baþbakanlýk danýþmanlarýndan ünlü Teorisyen Peter Man-
delson’un “Üçüncü Yol” Teorisi ve Huntington’un “Medeniyetler Çatýþ-
masý” tezi aslýnda Doðu’nun ahlâkçý ve lâhuti silkeleniþini içermektedir.
Özellikle Harvard profesörü Huntington, uzak doðu’daki islâmi ve
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gitmek istemiyorum.” Bu cevabý alan Konfüçyüs derhal öðrencilerine dö-
nerek: “Bunu daima hatýrlayýn çocuklarým, demek ki zalim hükümetler,
hükümdarlar, devlet adamlarý kaplandan daha yýrtýcý ve daha korkunç-
tur. Bir bölgede yýrtýcý hayvanlar da olsa eðer o bölgenin yöneticileri, i-
darecileri adâletli ise insanlar o bölgeyi terk etmez.” demiþ (10)

“Kötülük yapmamak yeterli deðildir, iyilik de yapmak gerekir” diyen
Konfüçyüs, bir elin verdiðini öteki elin bilmemesi gerektiðini ifâde et-
miþtir. Konfüçyüs, “Fedakârlýklar gizli kaldýðý sürece, karanlýk gökteki
parlayan yýldýzlar gibidir” demiþtir.

Gök inancýna yani bir tek Allah inancýna sýký sýkýya baðlý olan Konfüç-
yüs, bu konuda þöyle demiþtir: “Göðü (Allahý) gücendiren bir kimsenin,
dua edip sýðýnacak baþka yeri olamaz.”

Konfüçyüs kendi ülkesinin çeþitli kademelerinde baþarýlý çalýþmalar
yaptýktan sonra 55 yaþýna geldiðinde ülkesini terkederek 15 yýl baþka di-
yarlarda insanlarý irþâd etti. Daha sonra tekrar ülkesine döndüðünde hay-
li yaþlanmýþtý. Baþa gelen yeni hükümdar tarafýndan Konfüçyüs’e, devlet
kademesinde üst düzeyde görev alma teklifi geldiyse de O bu teklifi ka-
bul etmemiþtir. Son günlerin huzur içerisinde bir tepede geçirmiþtir.

Konfüçyüs M.Ö. 478 yýlýnda 72 yaþýnda vefât etmiþtir. Þu an mezarý
Cifu þehrindeki Kung mezarlýðýndadýr. Öldüðünde öðrencileri mezarýnýn
baþýnda aylarca yas tutmuþlardýr. Þöhreti öldükten sonra bütün dünyaya
yayýldý. Aradan binlerci yýl geçmesine raðmen bugün bile milyonlarca in-
san onun sözlerinden istifâde etmektedirler.

KONFÜÇYÜS ÇÝN’E NE KAZANDIRDI?

Dünya, geçmiþin özlemini mi duyuyor acaba? 1400 yýllýk eskiler deni-
liyor ama Güneþ’in yüzbinlerce yýldýr dünyaya ýsý ve ýþýk verdiði unutu-
luyor. Gerçeklere kulak týkamak için “Eski kafalar, eski zihniyetler” de-
niliyor ama, içinde yaþanýlan dünyanýn daha eski olduðu unutuluyor. 

Modern çað þu an yaþanýlan gerçeklerin ýþýðýnda eski öðretilerin özlemi-
ni çekiyor. 3 bin yýllýk sözler en yeni adamýn odasýnýn baþ köþesinde yön
gösteriyor. Eski öðretileri, eski yaþamlarý anlatan kitaplar yok satýyor. Ü-
niversite mezunlarýnýn çoðaldýðý ama kitap okuyanlarýn azaldýðý; medeni-
yetin ilerlediði ama acýmasýzlýk ve adâletsizliðin arttýðý; zenginliðin ve ser-
vetin arttýðý ama ahlâkýn azaldýðý; doðruyu söyleyenlerin çoðaldýðý ama
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Bu bölümde, baþarýlý olmuþ insanlarýn kýsa ve öz yaþam öyküleri sunul-
muþtur. Bu insanlar isimleriyle bir dünya markasý olmayý baþarmýþlardýr.
Yakýndan tanýdýðýmýz dünyaca meþhur markalar gerçekte hep bir isim-
den doðmuþtr. Týpký bizdeki AKBANK yani Sabancý’larýn kurduðu A-
DANA KAYSERÝ BANK gibi. Yalnýz, bu insanlarýn bir özelliði var, ön-
cekiler gibi yoðun acýlarla pek kývranmamýþlar. Ýçlerinde sadece bir kaçý
acýlara sabýrla göðüs gerip baþarýyý yakalamýþlar.

Bu bölümde bir çok markanýn nasýl oluþtuðunu ve nereden geldiðini
görüp þaþýracaksýnýz.

Arabalardaki vitesi ilk o buldu. O dönem için yeni bir buluþ olarak ka-
bul edilen geriye giden araba üretti. Canýndan çok sevdiði genç yaþtaki
iki erkek kardeþi Ferdinand ve Marcel’i kaþbetti. Ýsmi dünyanýn en ünlü
otomobili oldu. Soldan direksiyonu ilk o yaptý.
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Konfüçyüst, budist, taoist yüce yaratýcý inançlý ahlâkýn Batý’yla ciddi, ka-
çýnýlmaz bir çatýþmaya gireceðini ifâde etmiþtir.

Konfüçyüs’ün Çin üzerindeki inkâr edilemez etkisi 2500 yýl sonra Ba-
týlýlarýn korkulu rüyasý olabiliyor. Hayatýn bütün deðerlerini Yüce Yara-
týcý’ya ve iç vicdana baðlayan öðreti karþýsýnda Batý’nýn ahlâki dejenere
taktik tuzaklarý bir bir etkisiz kalýyor. Kültüre sempati ve ardýndan ürün
pazarlanmasý taktikleri, Doðu ve Asya’daki ilâhi ahlâk sayesinde pek tu-
tacaða benzemiyor. Þimdilerde batý rüzgârlarý esintisi görülüyor gibi olsa
da, Doðu’ya has ahlâk öðretlilerinin yine þimdilerde canlandýrýlýyor olma-
sý, müslümanlarla Konfüçyüstlerin karýþýk olduðu “Uyanan Ejderha”  e-
konomik örgütünden belli oluyor.

Kaynaklar: Büyük Adam Olmak. Cemil Ongun. Kung - Fu. Ajladies
Jonathan. (Konfüçyüs)

1) Büyük Adam Olmak. Cemil Ongun. Ýnkilâp.
2) Konfüçyüs. Bilge Felsefe. Radyo Kültür.
3) Bir Bilgenin Portresi. Aydabir. 1972.03.
4) Meþhur Filozoflarýn Bilinmeyen Yönleri. Ruh ve Madde. Fritz Lindeman.

1974.7.
5) Yabancý Meþhur Adamlar. Doðan.
6) Büyük Adam Olmak. Cemil Ongun. Ýnkýlâp.
7) Büyük Adamlar. Varlýk.
8) Konfüçyüs. Bilgeler. Mustafa Uluçay. Özyürek.
9) Dünyanýn Bilge Adamlarý: Konfüçyüs. Doðan Kardeþ.
10) Kung - Fu. Ajlais Jonathan. Perth Library. Australia.
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1903’te Marcel’in, 1905’te Ferdinand’ýn ölümüyle birlikte Louis Rena-
ult, uzun bir zaman acý ve üzüntü içinde kaldý. Ýki yýl sonra kendini to-
parladý. Fabrikasýný tek baþýna yönetti. Ülkesinin en büyük otomobil ü-
reticisi oldu.

Amortisör, yumuþak fren, sol direksiyon Renault’un bulduðu yenilik-
lerdi. 1920 yýlýndan sonra otomobillerinin uluslararasý üstünlüðü kabul
edildi, kýsa mesafedeki yarýþlarýn gözdesi oldu. Otomobi sahasýndaki bir
çok yeniliklerin yaný sýra günden güne yeni model araçlar piyasaya süren
Renault’un bulduðu Vivaxatre, Fransa’nýn her yerinde taksi olarak kulla-
nýlmaya baþlandý.

Ýkinci Dünya Savaþý Louis Renault’un hiç iþine gelmedi. Hitler, Alman-
ya’da iktidarý ele geçirmiþ, hýzla Avrupa’nýn diðer ülkelerini nasýl alacaðý-
nýn planlarýný yapýyordu. Bir kaç yýl sonra ömrü boyunca çalýþýp didine-
rek maydana getirdiði fabrikalarý Hitler’in askerlerinin eline geçti. Daha
sonra da fabrikasý bombalandý. Renault, bu durumu çaresiz bir halde
gözyaþlarý içinde izledi.

Kendisi Almanlarýn yenilip, ülkesinin kurtuluþunu görebilirdi. Ama 70
yaþýnda öldüðünde, Renault otomobil markasýnýn nasýl dünyanýn bir nu-
maralý markasý haline geldiðini göremedi.
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Louis Renault 1877’de Paris’te doðdu. Daha öðrenciyken eli meka-
nik araçlara yatkýndý. Biriktirdiði paralarla üç tekerlekli bir araç sa-

týn aldý. 20 yaþýna geldiðinde bu aracý Paris’in dýþ mahallelerinde eski bir
garajda parçalara ayýrdý. Pek çok ayrýntýsýný inceledi. Þimdiye kadar ya-
pýlmýþ olan piyasadaki bir iki araçta çok büyük eksiklikler gördü. Bu ek-
siklikleri giderdiðinde ortaya “Voiturette” isminde otomobili çýktý.

Yeni ürettiði otomobilinde þimdiye kadar herkesin yabancý olduðu
özellikler vardý. Örneðin 3 ileri vites ve 1 geri vites o zamana kadar bi-
linmeyen özelliklerdi. Hele arabanýn geriye hareket ettirilmesi hepten
önemli problemdi. Bu problemi Louis Renault giderdi. 

Renault’un ürettiði bu yeni otomobil birkaç sipariþ aldý. 25 yaþýnda
araba üretmeye baþlayan bu adam, ileride dünya otomobil sanayiine is-
miyle damgasýný vuracak olan adamdý. Kardeþleri Ferdinand ve Marcel
ile birlikte Renault Fröres þirketini kurarak, buluþu için patent aldý.

Motorlu yarýþ sporlarýn kendi adýna iyi reklem olacaðýný kestiren Rena-
ult yarýþlara katýldý. Kendi arabasýyla yaptýðý ilk yarýþý, 175 km’lik Paris-
Troville yarýþýydý. Bu yarýþta birinci geldi. Bu yarýþ, ürettiði arabalarýn sa-
týþýný hýzlandýrdý. Önceleri toplam beþ otomobil sattý. Bir kaç yýl içinde
yani 1905’lerde onlarca araba sipariþi aldý. Bunlarýn bir kýsmýný kýsýtlý im-
kânlarýyla üretip sattý. Bu satýþtan eline iyi paralar geçti. 

Zamanla iþini geniþletti. Bu fabrikada bir iki yýl içinde 100 kiþi çalýþtýr-
maya baþladý. Bir yýl sonra yarýþ için ürettiði spor bir araba Paris-Berlin
yarýþlarýnda birinci gelerek büyük alkýþ aldý. Daha sonra kardeþi Mar-
cel’in yaptýðý dört silindirli “K” modeli bir otomobil Paris-Viyana yarýþla-
rýnda birinci geldi.

Renault’un otomobili Paris’te taksi olarak yaygýnlaþmaya baþladý. Oto-
mobilin seri üretimine geçti. Dýþ ülkelerde ABD’de, Londra’da, Berlin’de
þubeler kurdu. Gemi ve uçak motorlarý da üretti.

“3 Vitesin Mucidi” 

LOUÝS RENAULT Nasýl Baþardý?
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Þirketi’nde çalýþmaya baþlayan Porcshe, uçak motorlarý dahil, aðýr þavaþ
toplarý taþýyan araçlarda üretti.

Hitlerin araç danýþmanlðýný da yapan Ferdinand Porcshe, halkýn satýn
alabileyeceði bir otomobil cinsi tasarladý. Hitler’in ona emrettiði tarzda-
ki arabanýn koþullarýný söyledi: 100 km hýz 5 kiþilik yer, 100 km’de en
fazla 8 litre benzin tüketimi, 1000 markýn altýnda satýþ fiyatý.

Wolks halk; wagen wagon (araba) yani halk arabasý Wolkswagen ve böcek
manasýna gelen Porcshe otomobillerini üreterek bu alanda bir ilki yarattý.

Alman Nasyonel Sosyalist Partisi’ne üye olup, oradan da SS’lere katý-
lan ünlü Porsche otomobillerinin sahibi Ferdinand Porsche, askeri araç ü-
retimi de yaptý. Ýkinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla buna aðýrlýk verdi.
Alman devletinin en büyük Ulusal Onur Madalyasýný aldýktan sonra pro-
fesör ünvaný da kazandý. Tasarladýðý Walkswagen’i, savaþ cipi ve yüzer a-
raç tiplerinde de üretti.

Ýkinci dünya savaþýnda Hitler’in yenilmesinden sonra Porsche tutuk-
landý. Fransýz cezaevine kondu. Fakat bir þey gözden kaçýyordu. Bu adam
yahudiydi. Hitlerin danýþmaný olmasýna ve SS’lere katýlmasýna raðmen
bu adam bir yahudiydi. Bu yüzden olsa gerek binlerce zavallý masum in-
sanlarýn, çoluk çocuk, kadýn erkek, genç yaþlý cayýr cayýr yakýlmasýna rað-
men Porsche kefaletle serbest býrakýldý. 65 yaþýna geldiðinde kendini
Porsche otomobil fabrikasýna adadý. Oðlu Ferry de kendisine yardým et-
ti. Ýlk spor arabasýný da piyasaya sürdü bu arada. Þu an Porsche iþletme-
lerinin merkezi stutgart olarak bilinir. Yine ayný þehirde, stutgart’ta 75
yaþýnda öldü.

Ferdinand Porsche, Hitler’in Partisi Nasyonel Sosyalist Ýþçi Partisi’ne ü-
ye olmasýnda hiç bir kastý olmadýðýný söylemiþti. Yapýlan katliamlarý da
her defasýnda kendi imkânlarý dahilinde önlemeye çalýþtýðýný, hatta yaþa-
yanlar arasýnda buna þahit olanlarýn bulunduðunu, sonuçta kendisinin de
bir yahudi olduðunu ifade ederek þu açýklamalarda bulunmuþtu: “Hiç bir
zaman siyasetle uðraþmadým. Partiye üye olmamdaki sebep, araç üretici-
si olarak danýþman seçilmemdi. Sadece iþime gücüme baktým. Bir kiþinin
dahi öldürülmesinden sorumlu deðilim. Ben herkes için bir þeyler üret-
meye çalýþtým. Hiç bir zaman da Hitlerin yaptýklarýný tasvip etmedim.
Hiç bir zaman sami karþýtý (Antisemit) olmadým, olmam da mümkün de-
ðil. Çünkü ben de sâmiyim. Ben ülkem Almanya için çalýþtým.” 
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Ferdinand Porsche 1875’te Almanyanýn Behemya kentinde doðdu.
Babasý yoksul bir musluk tamircisiydi. Çocukluðunda babasýnýn

yanýnda, elinde tamir takým çantasýyla çoðu kez iþlere gitti. Bu arada tek-
nik iþlere karþý meraký iyice arttý. Sadece iþ zamaný deðil, boþ zamanýnda
da teknik ve elektrik tamirleriyle uðraþýyordu.

Liseyi bitirdikten sonra Teknik Üniversite’ye gitmek istedi, fakat kay-
dolamadý. O da dýþarýdan dinleyici öðrenci olarak derslere katýldý. Büyük
bir dikkâtle dersleri dinleyen Porsche ileride pahalý ve kaliteli bir araba ü-
reteceðini nereden bilebilirdi ki? Bugün bile Türkiye’de en meþhur, en e-
lit ve en pahalý arabalardan biri porsche marka otomobildir. Kaldý ki
Wolkswagen tipi kaplumbaða arabalarýný çizen de, motorundan bujisine
ve þekline kadar üreten de aslýnda Ferdinand Porcshe’dir. Kaplumbaða,
halk arabasý olarak Hitler’e mal edilir. Hatta bu arabalarýn dizaynýný Hit-
ler’in çizdiði söylenir, fakat bu büyük bir yanýlgýdýr. 

Porcshe’de otomobil meraký tâ genç yaþlarda baþladý. Elektrik motor-
larý üreten bir firmada iþ buldu. Orada 2 yýl çalýþtýktan sonra, o zamanýn
tanýnan Þirketi Lohner otomobil  þirket’inde çalýþmaya baþladý. Burada
kendi tasarýmý olan otomobilini yapma fýrsatý yakaladý. Elektrik moto-
runda iyice uzmanlaþan Porcshe, istenildiði tarzda yerleþtirilebilen dingil-
li elektrik motoruyla çalýþan otomobil üretti. Paris fuarýnda kendi üretti-
ði bu tarz otomobilleri sergilediðinde herkes hayran kaldý. Lohner- Porc-
she olarak tanýndý bu otomobiller. Elektrik motorunu benzinle besleyen
bir tür deðiþik motor üretince, motor takýmýndaki bir iki parçaya gerek
kalmýyordu.

Yine o dönemin meþhur þirketlerinden olan Daimler Otomobil

“Kaplumbaðanýn Mucidi” 

Ferdinand PORSCHE Nasýl Baþardý?

Musluk  tamircisi babanýn oðluydu, üniversite-
ye kayýt olamadý. Ancak dinleyici öðrenci olarak
Viyana Teknik Üniversitesi’ndeki derslere girdi.
Dünyada hâlâ kullanýlan bir þeyi buldu
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Gerard Philips, Volfram telli metalik bir lamba yaptý. Ayrýca bir tek
parçadan çekilerek yapýlmýþ telli bir lamba da yaptý. Bu teknik buluþ
dünyada satýþ rekoru kýrdý. Küçük lambalardý ama argon gazýyla doldu-
rulduðu için çok aydýnlýk veriyordu, ekonomikti de.

Günde 100 bin adet bu lambalardan üreten hayýrsever Philips, çok pa-
ra kazandý. Kazancýnýn çoðunu da eðitim ve çocuklarýn geleceðine har-
cadý. Ýþçilerin sayýsý 5 bini geçmiþti.

Philips, ayrýca cam, hidrojen gazý, mini paketler, mukavva kutular ü-
reten fabrikasýný kurdu. ABD ve Fransa’da da þubeler açtý.

Philips, artýk bir dünya markasý olmuþtu. Satýþ faaliyetleri bütün dün-
ya üzerine yayýldý. Bozulmayan, saðlam, dayanýklý radyo ve tüplerini de
üreten Philips, buradan da elde ettiði gelirlerle kendi ülkesinin çocukla-
rýna daha fazla kaliteli eðitim fýrsatý yarattý. 

Delft Üniversitesi’nden onursal doktor ünvaný taþýyan Gerard Philips,
“Eðitim, bir ülkenin kalbidir, çocuklar da bu kalbi besleyen kan damla-
cýklarýdýr. Eðitimi, kýymet verilen çocuklar yaþatýr, ayakta tutar. Eðer ço-
cuklara kýymet verilmezse böyle bir ülke kendi adýna karar veremez, baþ-
kalarý bu ülke adýna karar verir. Çünkü bu ülkenin yetiþmiþ insan gücü
yoktur.” diyor.

Çok çeþitli elektronik eþyalar “Philips” imzasý taþýr. Gerard Philips, 80
yaþýna geldiðinde þirket yönetimini kardeþi Anton’a býraktý.

85 yaþýnda ölen Gerard Philips, arkasýnda büyük bir hizmet çemberi
býraktý. Hemen 1 hafta sonra da karýsý Willigen hayata gözlerini yumdu.
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Gerard Philips 1860’da Hollanda’da doðdu. Liseyi bitirdikten son-
ra ticaretle uðraþan babasýna yardýmcý oldu. Sonra Delft Teknik Ü-

niversitesi’nde makine mühendisliði okudu. 

Mezun olunca Glasgow Üniversitesinde doða felsefesi üzerine araþ-
týrmalar yaptý. Çeþitli elektrik þirketlerinde çalýþan Philips, kýy-

metli projelere imza attý.

Amacý ampul üzerine bir fabrika kurmaktý. Babasýndan aldýðý birkaç
kuruþ ve kendisinin biriktirdiði parayla “Philips Company” þirketini 35
yaþýnda kurdu. Kaliteli üretime çok önem verdi. 

Yüksek kaliteli mal üretmek gerektiðini söyleyen Philips, genç giriþim-
cilere de þu kýsa tavsiyede bulunmuþtur: “Kalitenin olduðu yerlerde her
zaman yüksek üretim rakamlarýna ulaþýlýr. Üretilecek malda ucuz malze-
me kullanýlýrsa, üretim kalitesizleþir; o yüzden kaliteli emek, kaliteli mal
demektir.”

37 yaþýnda Willigen adýndaki bir hanýmla evlenen Philips’in toplam 3
çocuðu oldu. Karýsýyla beraber bir dayanýþma vakfý kurdu. Eðitim ve ya-
þam þartlarýný iyileþtirmek isteyen bu iyi yürekli çift, gerçekten de dedik-
lerini yaþadýklarý sürece yaptýlar. Lojmanlar inþaa ettiler, hastaneler kur-
dular yeni eðitim sistemi için para harcadýlar, iþçi çocuklarýný yüksek eð-
tim seviyesinde yetiþtirdiler. 

Philips-Willigen Eðitim Fonu kurdular, bu iki insan hayýrlý ve faydalý
iþler yaparken Allah da onlarýn iþini açýyordu. Philips’in bulduðu telli
lamba yeni ve ilk defa görülen bir buluþtu.

“Elektriðin Dev Ýsmi” 

GERARD PHÝLÝPS Nasýl Baþardý?

Sosyal adalete önem verdi. Dünyada ilk iþçi
evlerini (Lojman) inþaa eden adam... Ýþçi çocuk-
larýný kendi eliyle okuttu. Eðitim fonu kurdu. Ka-
rýsýyla beraber yaptýklarý yardýmlaþma ve daya-
nýþma çalýþmalarý sonucu binlerce kiþinin duasý-
ný aldýlar.
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delinmiþ arka topuklarý yana kaymýþ ayakkabýdan kurtulamadý. Bu yüz-
den yürürken yalpaladýkça utanýyordu.

Ayakkabý tamircisinde çalýþýrken iþini iyi yapýyor, mesleði kavramaya
çalýþýyordu. Ara verilip öðle yemeði yendikten sonra az ilerideki aðacýn
altýna geçip tek baþýna oturuyordu. Düþünüyordu... Kendi yaþamýný, baþ-
ka insanlarýn yaþamýný, ülkesinin içinde bulunduðu durumu, mahrumi-
yeti, fakirliði, babasýnýn durumunu kardeþlerinin durumunu, annesizli-
ðin ýzdýrabýný...

Hepsini bir film þeridi gibi gözlerinin önüne getirdi.
Adi Dass, gün gelip dünyanýn bir numaralý ismi olacaðýný hayal bile e-

demezdi. Ama içinde hep bir kýpýrtý vardý. Çok çalýþýyordu, insanlarla iyi
geçiniyordu, tanrýya her gün dua ediyordu. Ama bunlarý, yapmasý gere-
ken þeyler olduðu için yapýyordu.

Yine bir gün iþyerindeki öðle arasý tatilinde yemeðini yedikten sonra
her günkü aðacýn altýna çekilip tek baþýna oturdu. O sýrada hemen kar-
þýsýndaki tepenin patika yolunda yokuþ aþaðý inekler ve keçiler inmeye
baþladý. Keçi ve ineklerin ayaklarý dikkatini çekti, “Keþke benim de böy-
le ayakkabýya ihtiyacým olmasaydý, böylesi daha iyi olurdu” diye aklýndan
geçirdi. Arkalarýndan bakakaldý hayvanlarýn. Ýþte ne olduysa her þey o
anda oldu. Adýmýný ileriye atýp geri çekerken, ayaklarýný hafifçe yukarý
kaldýran hayvanlarýn tabanlarýný arkadan gördü. Bu durum onda bir þey
hatýrlattý. Fakat o an iþ saati gelince düþüncesi yarým kaldý. Yani Arþimet
gibi Eureka, Eureka (Buldum! Buldum!) diye baðýrmadý. Arþimet bir
gün hamama gitti. O, garip þekilde tuhaf oyunlarý seven bir adamdý. Ha-
mamda da suyla ve sabun köpükleriyle oynamaya baþladý. Bu tuhaf a-
dam, bir ayaðýný suya sokuyor, bir kolunu daldýrýyor, þapur þupur suyla
oynuyordu. Bazen kafasýný içi su dolu küvete daldýrýp, glu! glu! diye ses-
ler çýkartýyor ve bunu yapmaktan pek de hoþlanýyordu. Arþimet ayaðýný
suya soktuðunda bir anda küvetin taþtýðýný gördü. 

Vücudunu az daldýrdýðýnda sular az, çok daldýrdýðýnda fazla kabarýyor-
du. Birden irkildi, “hýýýýhh!” diye bir ses çýkardý, gözleri faltaþý gibi açýl-
mýþtý. Bir anda Yunanca Eureka, Eureka (buldum! buldum!) diye çýlgýn-
ca baðýrarak kendisini çýrýlçýplak sokaða attý. Sokakta koþarak evine doð-
ru yöneldi. Bu esnada tanýk olduklarý manzara karýþýsýnda dýþarýdaki in-
sanlar hayretler içerisinde donakaldý. Herkes çýrýlçýplak gezen bu adamýn
manyak, deli olduðunu sandý, O, hala “Buldum! Buldum!” diye baðýrý-
yordu. Bir müddet sonra hamamdan çýrýlçýplak dýþarý fýrlayan bu acayip
adamýn manyak deðil bir bilgin olduðu anlaþýldý.
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“Güzel yaþamak ve kazanmak istiyorsanýz, mâzeret ve bahaneleri
bir kenara atmalýsýnýz. 100 yýl önce de geçim zorluðu vardý, siz þu

an hangi tarihteyseniz sizden 100 yýl sonra da olacaktýr. Herþey, sizin is-
teyip istemediðinize ve coþkunuza baðlý. Size hitap eden kitaplar okuma-
yý asla ihmâl etmeyin.”

Adolf Dassler 3 Kasým 1900’de Almanya’nýn Bavyera eyaletinde doð-
du. Babasý sýradan bir iþçiydi. Evlerinde mum kullanýyorlardý. Ýçecek su-
larýný 3 km uzaktaki bir kuyudan 2 saat sýrada bekleyerek alýyorlardý.
Hepsi ayný sofraya oturduklarý zaman yemeðe dokunmadan önce diz çö-
küp, Allaha, verdiði nimetler için þükür ve dua ediyorlardý. Aile içinde ne
bir kavga ne de gürültü olurdu. Evlerine sükûnet hakimdi. Fakirlerdi,
yoksullardý ama huzurlarý vardý. Arkadaþlarý kýsaca ona “Adi” derlerdi.
Evleri izbe kupkuru bir yerdi. Dýþarý çýktýðý zaman burnunu tutmak zo-
runda kalýrdý. Etraftaki laðým sularý o kadar pis, iðrenç kokardý ki sanki
burnunun direði kýrýlacak gibi olurdu. Evleri kuruydu ama gönlü, ruhu,
içi yemyeþildi Adi’nin. Ýnsanlara selâm vermeden geçmiyordu, coþkuluy-
du. Yeþillikler arasýndaki patika yolda yürümeyi severdi. Kimseye zararý
dokunmazdý. “Ah keþke param olsa da þu zavallý çocukcaðýza yardým e-
debilseydim.” dediði günleri bir kenara yazdý, bu sözleri bir borç olarak
kabul etti. Zamaný gelecek bu borçlarýný fazlasýyla ödeyecekti.

O kadar yoksulluk çekiyorlardý ki bir gün yükselmek, zengin adam ol-
mak istiyordu. Hiç bir zaman Çocukluðunda ve gençliðinde uçlarý

“Sporcukarý Giydiren Üç Çizgili Adam” 

ADÝ DASS Nasýl Baþardý?

Babasý ayakkabý fabrikasýnda sýradan bir iþ-
çiydi. Küçük yaþta annesini kaybetti. Ülkesinde
fakirlik ve geçim zorluðu had safhadaydý, adým
baþý dilenci vardý. Babasý onu okula göndereme-
di. Geçim zorluðu çektikleri için bir ayakkabý ta-
mir atelyesinde çýrak oldu. Soðuk havalarda sý-
caðý ve sýcak yemeði ancak çalýþtýðý iþyerinde
gördü. Sonra, üç çizgi attý, dünyayý fethetti.
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savaþýnýn hemen sonrasý, yani harap olmuþ bir Almanya; fakir fukaralýk-
ta beli bükülmüþ, çeyrek ekmeðe hasret kalmýþ Alman insaný. Ýlk çýktýðý
zamanlarda çivi pençeli futbol ayakkabýsý diye söylenen ayakkabýlar, þim-
di kramponlu diye söylenmeye baþlandý. Adi Dass, sonraki yýllarda Al-
man Futbol Takýmýný, Dünya Futbol Þampiyonluðu’na hazýrlarken onla-
rýn ayaklarýný kramponlu ayakkabýlarla donattý. Bu ayakkabý eskinin de-
yimiyle çivi pençesi yani kramponlarý sayesinde her tür zeminde anýnda
sâbit duruþ saðlýyordu.

Futbol ve atletizm alanýndaki ürün baþarýsýndan cesaret alan Dass, bu
arada evlenmiþ, bir tane de erkek çocuðu olmuþtu. Bütün ürünlerinde
bulunan, baþkalarýyla karýþtýrýlmayacak üç çizgi, ürünlerinin tanýnmasý
ve reklâmýnýn olmasý açýsýndan büyük deðer taþýyordu. 1950’lerde tele-
vizyonun da yaygýnlaþmasýyla þirket hýzla tanýnýp büyüdü. Dass’ýn eþi
Ketty de kocasýnýn þirketinde çalýþýyordu. Adi, sürekli sporcularla görü-
þüyor, yeni ürün tasarýlarý için onlarýn beðenilerini dinliyordu.

1980’li yýllara gelindiðinde beþ çocuða sahip bir adamdý. Eþi ve beþ ço-
cuðuyla birlikte þirketin bütün kýsýmlarýnda ailece görev aldýlar.

Dünyada bir futbol fýrtýnasý esmeye baþladý. Federal futbol liglerinin
baþlamasýyla, futbol topu üretimine giren Dass, bu konuda da baþarýlý ol-
du. Dünyada ilk kez “Þampiyonluk Ligleri Resmi Üreticisi ve Satýcýsý”
ünvânýný aldý. Bu ünvâný daha sonra coca cola gibi markalarda göreceðiz.
“Dünya Kupasý Resmi içeceði” þeklinde.

Dass’lar giyim sektöründe de çýkýþ yaptý. Dünyada ilk kez üç çizgili A-
didas Eþofman takýmý üretti. Adidas kramponlu ayakkabý, Adidas futbol
topu, Adidas eþofman takýmý, Adidas tiþört milyonlarca sattý.

Ürettiði ürün ve dünyaca ünlü markayla milyarlarca dolar kazanan bu
adam yaptýðý hayýrlarla, 75 yaþýna geldiðinde etrafýnda insanlardan sevgi
çemberi oluþturmuþtu.

“Sporcularý Giydiren Üç Çizgili Adam” diye anýlan, bir zamanlarýn fa-
kir ve yoksul genci, 78 yaþýna geldiðinde, insanlarýn gözyaþlarýnýn sel gi-
bi aktýðý evinde hayata gözlerini yumdu. Sonradan anlaþýldý ki bu adam
hiç kimsenin haberi olmamasý koþuluyla 500 öðrenciye karþýlýksýz burs
vermiþ, yüzlerce fakiri doyuracak yoksullar evi inþaa ettirmiþ.

“Beni doðduðum yere gömün” diye vasiyet býrakan bu iyi insan arka-
sýnda yardým yaptýðý, kendisini duayla anacak milyonlarca insan býraktý.
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Ýþte týpký Adi Dass da böyle hiç beklenilmeyen bir anda orijinal fikir ya-
kaladý. Ýþ çýkýþý yaptýðý ilk þey hayvanlarýn otladýðý alana gitmek oldu. Ke-
çilerin ve ineklerin ayaklarýnýn altýna baktýðýnda ön uçlarýnýn geriye doð-
ru sivrilip, tabanda doðal bir yükseklik meydana getirdiðini gördü. Hat-
ta bu çýkýntý yükseklik köpeklerde dahi vardý. “Acaba...”dedi; aslanlarda,
leoparlarda, pumalarda hep ayný model vardý. Belki de bu ayak tabanla-
rýndaki çýkýntý yükseklik hayvanlarýn hýzlý koþmalarýný da saðlýyordu.

Adi Dass 28 yaþýndaydý. Elinde biraz birikmiþi vardý. Kardeþi Rudolfla
da konuþtu. Rudolf, “Tamam!” dedi. Onlar için milâd olacak bir karar
vermiþlerdi. Derhal faaliyete geçtiler. Projelerinden kimseye bahsetmedi-
ler. Evlerinin bir köþesine tamir malzemeleri aldýlar. Çivi ve pençe de al-
mayý unutmadýlar.

Yýl 1928. Adidas ve Puma markalarý iþte böyle doðuyordu.

Kardeþi Rudolf ile birlikte ilk çivi pençeli yani kramponlu ayakkabýla-
rý üretmeye baþladýlar. Özellikle sürat koþusu (atletizm) üzerine ürettik-
leri bu ayakkabýlar spor dünyasýnda devrim yarattý. Tasarýmý tamamen
Adi ve Rudolf Dass’a ait bu ayakkabýlar Amsterdam Olimpiyatlarýnda
kullanýldý. Adi Dass’ýn ürettiði bu ayakkabýlar, bir sporcunun aldýðý dün-
yaca meþhur ödüller sayesinde üne kavuþtu. Amerikalý sporcu Jesse O-
wens, Berlin Olimpiyat Oyunlarýn’da uzun atlamada, 200 m sürat koþu-
su ve 400 m bayrak koþusunda spor tarihine adýný altýn harflerle yazdý-
rýrken ayaðýnda Adi Dass’ýn ayakkabýlarý vardý.

Týrmanýþ hýzlý oldu Adi Dass için. 7 yýl boyunca 7 santim bile büyüme-
yen, fakat yedinci yýlýn ilk 3 haftasýnda 40 metre olan Bambu aðacý mi-
sâli, 30 yýl acýlarla, sefalet içinde yaþadýktan sonra otuzuncu yýlýn ilk 3
haftasýnda servet sahibi oldu.

20 yýl sonra bir tartýþma sonucu abisi Adi Dass’tan ayrýlan Rudolf, “Pu-
ma” adýnda kendine ait bir þirket kurdu. Adi Dass da “Adidas” adý altýn-
da ürünlerini sunmaya baþladý. Sembol olarak ayakkabýlarýnda “Üç çizgi”
kullandý. Neden böyle üç çizgi kullandýðý bilinmiyor. Kimileri onun bu
üç çizgi yaklaþýmýný, “trinity” yaklaþýmýna baðlýyor, yani üçlü teslis. Ken-
dini hatýrladý hatýrlayalý babasý, kardeþi Rudolf ve kendisi dýþýnda dünya-
da baþka hiç kimseleri yoktu, ne akrabasý ve ne de baþka bir yakýný. Bu
yüzden baþarýsýný dine olan güçlü inancýnda gördü.

“Adidas” ve “Krampon” isminin doðduðu tarih 1950’dir. Ýkinci dünya
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Siemens bütün bunlarý gerçekleþtirdiðinde 45 yaþlarýndaydý.

Çalýþanlarýn þirkete ortak olmalarý gibi bir yaklaþýmý ilk defa Siemens
gerçekleþtirdi. 1926’da radyonun Almanya’ya iyice tanýtýlmasýndan son-
ra, bu cihazýn çok çeþitli parçalarýný üretti. Film sektörüne de girip, film
þeridi üretimi yaptý.

Çalýþanlarýn, satýlan her maldan kâr almalarý usulünü baþlatan Sie-
mens, gelecek yýllardaki üreticilere prim usulü denilen bir metodu aþýla-
yacaktý. Satýlan maldan elde edilen kârýn bir kýsmýnýn iþçiye verilmesi
prim oluyordu ve maaþ yerine ücret ödeniyordu. 

Çalýþma Ekonomisi okuyanlar bilirler, maaþ ve ücret farklý þeylerdir.
Ücret politikasýnda ek güvenlik önlemleri maaþtaki gibi deðildir ama Av-
rupa’yý da bugünkü Avrupa yapan onlarýn akýlcýl maaþ yerine ücret poli-
tikalarý olmuþtur. Bu bir tür, personeli memur zihniyetinden kurtarýp, ü-
retime ek katkýlar saðlamaktýr. Çalýþma saatlerinde de adâletli bir yön-
tem bulan Siemens, pazar tatil olmakla birlikte 8 saatlik çalýþma saatini
7 saate indirdi ve cumartesi öðleden sonralarý tatil verdi.

Almanya’da Adolf Hitler diye bir hýzlý adam çýkmýþtý ortaya. Bir hayli
de taraftarý vardý. Sanayi ve banka çevreleri her nedense bu adamý des-
tekleme kararý almýþlar, bunu Carl Siemens’e de iletmiþlerdi. Siemens
“Hayýr!” demedi, Hitler’i destekledi, hatta bu kýzgýn, badem býyýklý kü-
çük adamýn þansölye seçilmesinde rol oynadý. Hitler’in silahlanma prog-
ramýnda çok yardýmlarý dokundu. Savaþ sýrasýnda kullanýlacak elektronik
araçlar sattý. O sýralar devlet baþkaný Hindenburg’du. Hindenburg, Hit-
ler’e destek veriyordu. Siemens de Hindenburg’u destekliyordu.

Birinci sýnýf savaþ yararlýlýk Haç Ödülü ile mükâfatlandýrýlan Siemens,
eðer 1940’da ölmeyip de Hitler’in yüzbinlerce Yahudi’yi çoluk çocuk de-
meden canlý canlý yaktýðýný görseydi herhalde bu adama destek vermez-
di. Carl Siemens 68 yaþýnda öldü. 
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Werner Siemens’in oðlu olan Carl Siemens 1872’de Almanya’nýn
Berlin þehrinde doðdu. Liseyi bitirdi, ama o hep eliyle uðraþtýðý

teknik iþlere meraklýydý. Münih Teknik Üniversitesi’ne kaydoldu. Öðre-
nimini ABD, Ýngiltere, Fransa’da sürdürdü. Babasýnýn maddi durumu i-
yiydi. Zaten baba Werner Siemens de bir mühendisti.

Carl Siemens öðrenimini tamamladýktan sonra babasýnýn atölyesinde
çalýþmaya baþladý. Burada kendini yetiþtirdikten sonra Londra’ya giderek
kendisine ait Siemens Brothers þirketini kurdu. Babasýyla bir olup aile
þirketi haline gelen Siemensler, elektrik ve akýmý üzerine yeni buluþlar
gerçekleþtirdi.

Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda askere çaðrýldý. Askere gitti, fakat ordu,
bir süre sonra Siemens’i aile þirketlerini ilerleterek, orduya mekanik ve e-
lektrik cihazlarý üretmesi için evine gönderdi. O da seyyar telsiz ve tel-
graf üretti. Carl Siemens, Siemens Company adý altýnda þirket kurduktan
sonra ileride bütün dünyanýn tanýyacaðý AEG, Siemens, Auer gibi mar-
kalarý oluþturdu. Þirketini daha da büyülterek Siemens Elektro’yu kurdu.
Yurt dýþýndaki ilk þirketini Japonya’da oluþturdu. Kendi ülkesinde orduy-
la kurduðu iyi iliþkiler sayesinde hükümete telefon, telgraf, teleks sattý.
Carl Siemens, demiryollarý ve karayollarýndaki sinyalizasyon sistemini
kurma iþini de alýnca hýzla büyümeye baþladý.

Carl Siemens, Alman Demokrat Partisi’nin genel baþkanlýðýný da yap-
tý. Ekonomi alanýndaki tecrübelerinden dolayý Ekonomi Kurulu baþkan-
lýðýna getirildi. Ülkesinde ayný bizim ülkemizdeki Türk Standartlar Ens-
titüsü gibi Alman Verimlilik Denetim Dairesi oluþturdu. Dünya Ekono-
mi Konferansý’nda Alman heyetinin baþýnda bulundu.

“AEG, Auer, Simens Gibi Dev Ýsimlerin Babasý” 

CARL SIEMENS Nasýl Baþardý?

Hitleri “Þansölye” seçti. Ona büyük faydalarý
oldu. Birinci Sýnýf Savaþ Yaralýlýk Haçý Ödülü’nü
aldý. “Ülkem için yaptým” dedi, ama onun bu sa-
vaþ özelliði pek sevilmedi.
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Genç delikanlý tam iki buçuk ay boyunca geminin ambar ve kazan da-
iresinde çalýþtý. Bu arada çalýþan insanlarý da yakýndan izledi. Hayatýn hiç
de kolay olmadýðýný gördükçe ümitsizliðe kapýlýr gib oluyordu, Fakat
yalnýz kaldýðý gecelerde aldýðý dini terbiye sebebiyle saatlerce ibadet edip
yüce yaratýcýya dualarda bulunuyordu. 

Ýçli bir adamdý Robert Bosch. Dünya hayatýnýn geçiçi olduðunu çok i-
yi biliyordu. O, bu dünyada iyilik ve dürüstlüðün geçer akçe olduðuna i-
nanýyordu, Anýlarýnda, basamak basamak yaþam merdivenini týrmanýr-
ken çektiði çile ve ýzdýraplarý, dürüst kalabilmenin zor ve mutsuzluðunu
bir bir anlatmýþtýr. 

“Ben, hiç bir vakit servet peþinde olmadým. Sadece muhtaç olmama pe-
þinde oldum. Bir kuruþ bile haksýz ve haram para kazanmýþ olduðuma i-
nanmýyorum. Yaratýcýnýn verdiði servetimin kuruþuna kadar olaný helâl-
dir. Her geçen gün geçmiþime arkamý dönüp baktýðýmda gözyaþlarýma
hakim olamýyorum. Ömür, çöldeki aðýr aðýr giden bir mahsun kervan gi-
bi ilerliyor. Bu durumun acý tarafý, hiç birimizin bunun farkýnda olmayý-
þýmýz.”

Robert Bosch Amerikaya geldiðinde Kaptanla vedâlaþýp, “Allah yardým-
cýnýz olsun!” dedikten sonra bu yeni kýtaya ayak bastý. Önceleri, barýna-
cak yeri olmadýðý için kuytu köþelerde sabahladý. Her doðan günde kala-
balýk þehirde iþ aradý durdu. Aylarca iþ bulamadý. Bir ara þehrin dýþýndaki
bir villanýn bahçivanlýðýný yaptý. Mal sahipleri çok zengin olmalarýna rað-
men bu gence yemek bile ikrâm etmiyorlardý. O da burayý terketti.

Amerika sokaklarýnda yarý aç yarý tok dolaþýp dururken bir taraftan da
ana baba ve kardeþlerini düþünüyordu. Ne yapýp edip bir iþ bulmalýydý.
Bir mekanikçi maðazasýnýn önünden geçerken dikkatini bir þey çekti. Ma-
ðazanýn camekanýnda þimdiye kadar hiç görmediði þekillerde mekanik
parçalar vardý. Kendisi de tamirci olduðu için bu tuhaf þekillerdeki demir
parçalarýný doðrusu çok merak etti. 

Tam içeri girmek üzereyken bir atlý araba maðazanýn önünde aniden gü-
rültüyle duruverdi. Arabanýn üzerinden maðazaya hýzla atlayan adam bir
taraftan da baðýrýyordu: “Bay Smith! Bay Smith! Bay Edison bir þeye ih-
tiyacýnýz olup olmadýðýný soruyor. Eðer ihtiyacýnýz varsa sekiz  maðazaya
mal getireceðiz, listenizi verin!.” Maðaza sahibi, yardýmcýsýna dönerek,
“Barni ihtiyaç listemizi kasadan çýkarýver de þu deli çocuða uzat” dedi.
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Robert Bosch Almanya’nýn Albeck köyünde bir köylü çocuðu olarak
1861’de dünyaya geldi. Kendisinin dýþýnda 11 kardeþi vardý. Ailesi-

nin gelir kaynaðý, bir kaç arabacýnýn gecelediði vakit atlarýn temizlenmesi
için býraktýklarý bir kaç kuruþtu. Geçinemeyeceklerini anlayan ailesi, daha
büyük bir kasabaya taþýndý. 

Burasý eski yerlerine nisbeten biraz daha canlýydý. Kasabanýn panayýr gi-
bi meydan pazarý vardý. Bu meydanda bir hayli para dönüyordü. 

Fakat Bosch ailesi burada yabancý olduklarý için eziliyorlardý. Bu arada
küçük Robert bir demir atelyesinde çalýþmaya baþladý. 

Bosch, bulunduðu çevrede anne, baba ve 12 kardeþ, çok zor þartlar al-
týnda geçindiklerini görünce kendi hâlerine üzülüyordu. Kendi hâli ney-
se de, anne ve babasýnýn ezik ve baþý eðik oluþlarý onu kahrediyordu. Bu-
nun için de kafaya koydu, ABD’ye çalýþmaya gidecekti.

Robert Bosch, elindeki küçük bir parayla, ailesiyle vedâlaþarak bir yük
gemisine bindi. Bu gemi ABD’ye direkt gitmiyordu. 

Bir sürü ülke dolaþmasý gerekiyordu. Bu da geminin Amerika’ya çok
geç varacaðýný gösteriyordu. Bu durumda Robert Bosch haftalarca ne yi-
yip ne içecekti? 

Hemen kaptanla görüþtü. Kaptana “Efendim benim maddi durumum
iyi deðil. Ben size geminin temizlik iþlerinde yardýmcý olsam bana yemek
verir misiniz?” dedi. Kaptan, babacan ve iyi yürekli bir insandý. 

Bu genç çocuðun gönlünü kýrmayarak arzusunu yerine getirdi.

“Ýnsanlarýn Güvenini Kaybetmektense
Para Kaybetmeyi Tercih Ederim”  Diyen Adam

ROBERT BOSCH Nasýl Baþardý?

Alp daðlarýnda bir köylü çocuðuydu. Ýyi bir di-
ni eðitim aldý. 12 kardeþtiler. Geçim derdi yü-
zünden Almanya’dan kalkýp ABD’ye çalýþmaya
gitti. O da Henry Ford gibi Edison’un yanýnda iþ
buldu. Çok çalýþtý. Dürüstlüðe önem verdi. Çün-
kü ailesi onu böyle yetiþtirmiþti.
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Rudolf Dizel: “Allahýn çizdiði yolda hayýr vardýr. Geçim darlýðýndan
çok acý duydum. Okurken ayný zamanda geceleri çalýþtým. Günde ancak
bir öðün yemek yiyebildim. Hayatýmý güç bela kazandým. Ama hâlim-
den hiç bir zaman þikâyetçi olmadým. Bulduðum bütün boþ zamanlarda
sürekli okudum.”

Ýþte gelecekte bu sözleri tarihe geçecek olan bu insanlar ellerinde çekiç,
Edison’un atelyesinde bir þey üretmeye çalýþýyorlardý. Robert Bosch atel-
yeye girer girmez, Thomas Edison’u sordu. “Benim, buyrun!” dedi Edi-
son. Durumunu anlatan bu gence Edison þöyle dikkatle bir baktý. 

Onun aradýðý tek þey inançlýlýk ve dürüstlülüktü. “Buyrun önce sýcak
bir çay içelim” diyen Thomas Edison’a heyecandan, “Çok teþekkür ede-
rim bayým!” diyebildi Robert Bosch.

Küçük bir denemeden sonra Edison’un yanýnda çalýþmaya baþladý. Dü-
rüst, ciddi ve sýký sýkýya çalýþmasý sayesinde Edison’un yanýnda hem mes-
leðini ilerletti hem de para kazancý iyi oldu. Kazandýðý paradan bir çoðu-
nu ailesine gönderiyordu. Diðer çalýþma arkadaþlarýyla çok iyi dost ol-
muþtu. Bir aile gibilerdi Edison’un atelyesinde. 

Hem artýk sýcak yatacak yeri ve yiyecek yemeði de vardý. Ýçinden,
“Tanrý Edison’u korusun” diye geçirdi.

Uzun bir müddet burada huzur içinde çalýþtý. Ýþ bitiminde Edison ve
diðer iþ arkadaþlarýyla birlikte ormanýn içlerine sohbet ederek yürüyüþ
yapýyorlardý. Bu yürüyüþlerden Robert Bosch müthiþ derecede istifâde e-
diyordu. Duymadýðý yeni þeyler duyuyordu. Birlikte olduðu bu insanla-
ra büyük coþku içerisinde minnettardý. Çünkü hep hayýrlý ve güzel iþler-
den bahsediyorlardý.

ABD’de güzel anlar ve anýlar yaþayan Bosch, nihâyet Stutgart’a döne-
rek küçük bir atelye açtý. Daha sonra arkadaþýnýn kýz kardeþi olan Anna
Kayser ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu.

Robert Bosch bir kalfa ve bir çýrakla açtýðý atölyesini 10 yýl içinde 45
kiþi çalýþtýran bir þirket hâline getirdi. 

Tabii, bu o kadar kolay olmadý. Açtýðý atelyesinde her türlü elektronik
eþyayý, telefon telgraf, paratoner (sivri uçlu yýldýrýmsavar) gibi cihazlarý
monte ediyorlardý. Bosch, gazlý motorlar için ürettiði manyetoyu daha da
geliþtirerek firmalarýn dikkatini çekti. Bir ara büyük bir ekonomik sýkýn-
týya düþtü. 
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Genç Robert gördükleri karþýsýnda çok þaþýrmýþtý, “Bu adý geçen Edison
acaba benim duyduðum þu ünlü Edison mu?” diye kendi kendine sordu.
O sýralar Thomas Edison 37 yaþýnda idi. Yani 24 yaþýndaki Robert Bosch
ile aralarýnda 13 yaþ vardý, Edison tam da mesleðinin ve ününün zirvele-
rine doðru týrmanýyordu.

Maðazadan içeri dalan genç adam, “Bayým özür dilerim, þu bahsettiði-
niz Edison ünlü Thomas Edison mu?” diye sordu. Maðaza sahibi bay
Smith, baþýný kaldýrýp sesin geldiði yöne baktýðýnda karþýsýnda tuhaf ve
de garip kýlýklý bir genç gördü. “Evet evlât, þu senin adýný duyduðun ün-
lü Thomas Edison.” dedi. 

Kendisini nerede bulabileceðini soran Robert Bosch’a adam, Thomas
Alva Edison’un yerini târif etti: “Þehrin biraz dýþýna çýkacaksýn. Aðaçlýk
bir saha görürsün, aðaçlarýn arasýnda lojmanlýk bir kaç ev, bir kaç da de-
po dikkatini çekecektir. Ýþte orasý Edison’un hem evidir hem de iþyeri.”
Robert Bosch hemen oraya gitti.

Bosch, söylenen adrese yaklaþtýðýnda tak tak çekiþ sesleri, zýmpara ses-
leri, mekânik aletlerin kendine has gürültüleri ile karþýlaþtý. O esnada o-
rada çalýþan insanlar da basit insanlar deðildi. Örneðin bunlardan birisi
Henry Ford’tur. (Ford otomobillerinin mucidi). Bir diðeri Wright Kar-
deþlerdir (Gökyüzüne kapý açan, uçaðýn mucitleri). Diðeri Rudolf Dizel-
dir (Dizel motorlarýnýn mucidi). Bu insanlar hep acý ve ýzdýraplarla, inanç
ve sabýrla baþarýlý olmuþlardýr. Sizlere bu üç iyi adamlarýn hayatla ilgili ký-
sa sözlerini aktarmak istiyorum.

Henry Ford: “Ne yapabiliriz? Ýnsanlýðýn bir hiç uðruna telef olmasýný
nasýl önleyebiliriz? Ben Amerikada refah içinde yaþarken dünyanýn baþka
yerinde insanlarýn aç olmasý, oluk oluk kanlarýnýn akmasý beni üzüyor,
kahrediyor. Bu yüzden yüzbinlerce dolar, harcayýp yardým ve dayanýþma
kampanyasý baþlatýyorum.”

Wright Kardeþler: “Genç yaþta babamýzý kaybettik. Annemize baka-
bilmek, onun ýzdýrap veren hastalýðýna çâre olabilmek uðruna evleneme-
dik. Hayatta yapayalnýzdýk. Ne bir akrabamýz ne de bize kol kanat gere-
cek kimsemiz vardý. Ama hiç bir zaman yaþama ve yaratýcýya isyân etme-
dik. Çünkü anne babamýz bize þunlarý söylemiþti: “Her insan ölecektir.
Önemli olan ne kadar yaþadýðýnýz deðil, nasýl yaþadýðýnýzdýr. Siz içinizde-
ki inancý yitirmeyin. Her zorluðunuzda sabýrlý olun, tanrýya sýðýnýn”

Sýfýrdan Zirveye Çýkanlar292...



Johann Jacobs, Almanya’nýn Bremen þehrinde doðdu. Annesinin
yüzünü hiçbir zaman göremedi. O daha 2 yaþýndayken kadýncaðýz

aðýr bir hastalýktan öldü. Köy okulunu bitirip yetiþkin hâle geldiðinde ge-
çim sýkýntýsýndan ABD’ye göçmeyi düþündü. Fakat, “Almanya’da da ka-
zanabilirim” diyerek 16 yaþýnda bir toptancýnýn yanýna ayakçý çýrak olarak
girdi. Jacobs, büyüyüp tüccar olmak istiyordu. 

Buyüzden de çok titiz ve dürüst çalýþtý yýllarca. Patronu, Jacobs’un
kahve çeþitleri ve kavurma iþlemindeki üstün yeteneðini hemen

farketti. Onu, 20 yaþýna geldiðinde kalfa olarak toptancý bürosuna aldý.
Burada 7 yýl baþarýlý çalýþmalarda bulunan Jacobs’a imza yetkisi bile veril-
di. 28 yaþýna geldiðinde kazandýðý bir miktar para da olmuþtu, bu paray-
la kendi iþini kurmak istedi.

Bremen’de çok farklý bir dükkân açan Jacobs, sattýðý ürünlerle ilgi çek-
ti. Kakao, çay, kahve, çikolata, bisküvi, kaymak gibi ürünleri satmaya
baþladý. Dükkânýna ilginin olduðu þüphesizdi. Fakat dükkânýnýn yeri çok
ýssýzdý. Bu yüzden neredeyse iflâs edecekti. Bir miktar borç para bularak
kentin iþlek, ana caddelerinin birine taþýndý. Böylece rahat bir nefes aldý,
çünkü çok müþterisi olmaya baþladý. Öyle ki, müþteriler özellikle önem-
li günlerde kapýnýn dýþarýsýna taþmaya baþladý. Bu arada reklâma ve el i-
lânlarýna önem verdi.

30 yaþýna geldiðinde yoksul bir terzi kýzýyla evlendi. Ýþleri iyi gidiyor-
du. Kazandýðý bütün parasýný bir kahve kavurma tesisine yatýrdý. O za-
manlar kahve kavrulurken, kimse kahve cinsine göre ayrým yapmadýðý i-
çin kalite düþük oluyordu. Jacobs ise kahve cinslerine göre kavurma iþle-
mi yapýnca ortaya daha kaliteli ürün çýkýyordu. 

“Kahve Kralý”

JOHANN JACOBS Nasýl Baþardý?

Ýki yaþýndayken annesi öldü. Köylü çocuðuy-
du. Bir yoksul terzi kýzýyla evlendi. Toplancý ve
perakendecilerde yýllarca ayak iþlerine koþtur-
du. Yahudi olduðu için Hitler’in gazabýna uðradý.
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Bu büyük firmalarýn taleplerini karþýlamak için aldýðý yedek parça ma-
kinelerden kaynaklandý bu sýkýntýsý. Ancak 7 yýlda kendini toparlayabildi.

Kendisinin ürettiði manyeto artýk bir motorlu araca takýlabiliyordu. Ý-
cat ettiði bu cihaz yani manyeto, ateþleme hýzý bakýmýndan daha çok a-
vantaj saðladýðý için rakip firmalarýn ürünlerinden üstündü. Bosch bir
kaç yýl içinde dünyadaki bütün otomobil fabrikalarýndan sipariþ almaya
baþladý. Sene 1910’da artýk koca koca fabrikalarýn sahibi olmuþtu. Ame-
rika’da Edisonun yanýnda çalýþtýðý zamanlarda ondan iþ ahlâký ve iþ adâ-
letini görmüþtü. O da ayný þekilde iþçilere adâletli davrandý.

Para ödemelerini alýnlarýnýn teri soðumadan günü gününe saati saatine
ödüyordu.

1915’te Bosch ürünleri dýþ ülkelere satýlýyordu. Dünyanýn bir çok ye-
rinde kendi þirketleri ve temsilcilikleri vardý. Robert Bosch dýþ ülkelerden
saðladýðý tüm gelirini yardýma, dayanýþmaya ve eðitime harcadý, baðýþla-
dý. Bu arada kendisini sarsacak iki önemli problem de yaþadý. Oðlunun
biri öldü. Bu acýya dayanamayan karýsý, aðýr deprasyonlar geçirerek has-
taneye düþtü.

1927’de “Bosch Yardým Vakfý”ný kurarak, evlenecek olanlara ve emek-
li olacaklara  daha rahat bir yaþam sunmak amacýyla bu vakýftan yardým
yapýlmasý kararýný aldý. 

Robert Bosch’un fabrikalarý buzdolabý ve çeþitli elektrikli ev âletleri de
üretiyordu.

Yaþlý Bosch, þu meþhur sözünü hep tekrar ederdi: “Ýnsanlarýn güvenini
kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim!”

1942’de 80 yaþýnda öldüðünde geride karýnca gibi çalýþan dev fabrika-
lar býraktý.
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1955 Washington doðumlu Bill Gates hareketli, oyun oynamayý
seven ama son derece iyi niyetli, saf, eline vur ekmeðini al cinsin-

den bir çocuktu. 12 yaþlarýndayken arkadaþý Paul Allen ile birlikte bilgi-
sayar tipi cihazlarla oynamayý çok severdi. Yaþý ilerledikçe bilgisayar üze-
rine çalýþmalar yaptý. Ýnformatik kurslarý aldý. Bu kurslarda nasýl iletiþim
saðlanacaðý, günlük hayata pratik uygulamalarýn nasýl yansýtýlacaðý hak-
kýnda biliþim dersleri veriliyordu.

1970’lerde bilgisayar cihazlarý þimdiki gibi küçük ekran deðildi, daha
büyük boyutlardaydý. PC denilen bilgisayarlarý yani personel Computer
(Kiþisel Bilgisayar) henüz ortalýkta yoktu. Ýþte bu bilgisayarý ileriki yýllar-
da çýkaracak olan da henüz 15 yaþýndaki Billi Gates’tir.

Billi Gates, bedava bilgisayar kullanabilmek için bir þirketin bilgisaya-
rýndaki yazýlým ve grafik hatalarýný kontrol ediyordu. Böyle yaparak bil-
gisayar konusunda farkýnda olmadan uzmanlaþýyordu. 20 yaþlarýna gel-
diðinde Altair þirketinde çalýþmaya baþladý. 

Sonra birden, bu genç delikanlý bir program dili geliþtirdi. Bilgisayar
kullanýcýlarý bundan sonra cihazlarýný kendileri programlayabilecekti.
Bunun adýna da BASÝC denmiþti. Çalýþtýðý þirket, bunu daha çok geliþ-
tirmesi için kendisiyle anlaþtý. Fakat Bill Gates böyle yapmadý, arkadaþý
Allen ile birlikte New Mexico’da Microsoft adlý þirketi kurdu. 

Burada COBOL, FORTRAN, PASCAL program dillerini geliþtirerek,

“Öðretmen Çocuðu”

BÝLL GATES Nasýl Baþardý?

Ýki arkadaþýyla oyun için kurduklarý 5 m2’lik
bilgisayar bürosu, bugün binlerce metrekare a-
lana yayýlmýþ milyonlarca kiþi çalýþtýrmaktadýr.
Dünyanýn heryerinde milyonlarca kiþi onun yazý-
lýmlarýný pazarlýyor. BASIC, FORTRAN, CO-
BOL, PASCAL, WORD, EXCEL, WÝNDOWS
gibi yazýlým ve program dilleri bu saf adama 30
milyar dolar kazandýrdý. 
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Eve teslim servisini de kuran Jacobs, 11 çeþit kahveyi sipariþ üzerine
yanýnda çalýþanlar vasýtasýyla evlere ulaþtýrýyordu.

Ýþlerinin iyi gitmesi Jacobs’a cesaret verdi. Fakat ne yazýk ki o yýllar,
Hitler’in Yahudiler üzerinde çoluk çocuk demeden yaptýðý kýyým yýllarýy-
dý. Jacobs da yahudiydi, korktu, panikledi. Gerçi hiçbir zaman aleyhte iþ-
ler peþinde olmamýþtý, sadece iþine gücüne bakýyordu.

Hitler hükümeti savaþ ekonomisini bahane ederek neyi var neyi yok el
koymuþtu. Bütün iþletmesi ve kahve deposu artýk ona ait deðildi. Binbir
zahmet ve zorluklarla anasýz babasýz büyüyerek namusuyla iþ kuran Ja-
cobs’un bir de zavallý bir karýsý vardý. Karýsýnýn ailesi de yoksuldu. Onlar-
dan da geçim yardýmý bekleyemezdi. Jacobs iflâs etti. Benzer durumlarý
Birinci Dünya Savaþý’nda da yaþamýþtý. Ama o zaman sadece kahve stok-
larýna el koymuþlardý. O yine pirinç ve þeker satarak geçimini saðlamýþtý.

Savaþýn, Hitler’in aleyhine olmasýyla beraber, Almanya’ya giren Ame-
rikalýlara bir kaç kilo kahve ýsýtýp, karýsýyla beraber satmaya baþlayan Ja-
cobs, kýsa sürede iþlerini yoluna koydu. Bir firma kurdu, firmasýnýn ismi
de hazýrdý: Jacobs Kaffee.

Üzerinde “Jacobs’un Kahvesi” yazýlý motorsikleti þehrin sokaklarýnda
gezdiren Jacobs, bir yandan da insanlara sýcak kahve ikrâm ediyordu. Ye-
niden canlanan Jacobs, þehrin dýþýndaki sipariþleri de karþýlýyordu. “Ja-
cobs’un Kaliteli Bremen Kahvesi” sloganýyla, ambalaj içindeki kahvesini
maðazalara daðýtmaya baþladý. Karýsýyla birlikte çok bitkin düþmüþlerdi
ama baþarýlý da oldular. Jacobs, “Kaffee Company” adlý þirketini kurun-
ca aracýlar yoluyla kahvesi, küçük küçük dýþ ülkelere de gönderildi. Ýyice
tanýnan “Jacobs Kahvesi” artýk bir dünya markasý hâline gelmiþti. Türki-
ye’de de Jacobs kahvesi en lüks, en pahalý kahve olarak bilinir.

Kahve kralý Johann Jacobs 90 yaþýnda doðduðu þehir Bremen’de öldü.
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1908’de Almanya’nýn Nürnberg þehrinde doðan Max Grundig
yoksul bir ailenin çocuðuydu. Çalýþmaktan her gece periþan bir va-

ziyette eve gelen baba, yaþamýn bu yüküne daha fazla dayanamayarak bel
fýtýðýndan yaþamýný yitirdi. Baba Grundig’in böyle acý içinde ölüvermesi,
oðul Max Grundig’i çok sarstý. 12 yaþýnda olmasýna raðmen babasýnýn,
çalýþtýðý yük ve eþya ambarlarýnda ne þartlar altýnda ezildiðini çok iyi bi-
liyor, üzüntüsünden bir þeyler yapmak istiyordu. Ne yazýk ki buna zaman
yetmedi. Ýþte bu acý ve keder Grundig’i hýrslandýrdý. Para kazanmak, a-
dam gibi yaþamak, hiç olmazsa gün yüzü görmemiþ zavallý annesine gü-
zel ve mutlu günler yaþatmak istiyordu.

Grundig’in annesi kocasýnýn ölümüyle birlikte dört çocuðuyla ortada
kaldý. Kadýncaðýz periþan bir hâlde ne yapacaðýný bilemedi. Bir fabrika-
da ancak düþük bir ücretle temizlik iþi bulabildi. Sekiz saatten fazla çalý-
þan bu kadýn, çocuklarý için çýrpýnýyordu.

Kafasý iþlemez, saf diye söylenen Max, gerçekten de görüntü itibariyle
öyleydi. Okul derslerine de kafasý pek çalýþmazdý. Fakat el iþleriyle uðraþ-
mayý seviyordu. Makinelere karþý sevgisi ve tutkusu vardý.

Ýnsan bir þeyi kafaya koydu mu, bir iþe giriþip o iþte kararlý olduktan
sonra iþçi de olsa mühendis de olsa ülkesi çapýnda, dünya çapýnda tanýnan,
bilenen bir insan olabilir; kendine ve baþkalarýna faydalý iþler yapabilir.
Hele ki Türk çocuklarý kafalarý ve zekâlarý itibarýyla dünyaya açýlacak çap-
tadýr. Türk çocuklarý, Türk gençleri eðer isterlerse, bir zamanlar dedeleri-
nin ihtiþamlý ve coþkulu devirlerini tekrar yaþatabilirler, yüksek teknoloji ve
uygarlýk alanlarýnda dünya çapýnda kahramanlar ve mucitler olabilirler. Þu
gerçek unutulmamalýdýr ki bireyler, anne, babalar kendilerine karþý olan

“Radyo ve Televizyonun Efsaneleþmiþ Ýsmi”

MAX GRUNDÝG Nasýl Baþardý?

Zor koþullar altýnda büyüdü. Babasý ambar iþ-
çisiydi. Kendisi enaz 12 yaþýndayken babasý ve-
fât etti. Zavallý annesi dört  çocuðuna bakabil-
mek için bir fabrikada temizlikçi olarak çalýþtý.
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General Electric gibi dev þirketlerden yüzbinlerce dolarlýk sipariþler aldý.
Bill Gates 1980’da sadece 10 kiþilik çalýþma grubuyla 3 milyon dolarlýk
satýþ gerçekleþtirdi.

Microsoft’un tasarladýðý MS- DOS yani Microsoft Disc Operating
System (Diskli Çalýþan Sistem) 15 yýl öncesine kadar dünyada satýþ rekor-
larý kýrdý. Tam  tamýna 120 milyon nüsha satan Gates, kafayý kullanarak
ürettiklerini saklý tutarak diðer yazýlým donaným üreten þirketlere de sat-
tý. Ýleri zamanlarda personel sayýsýný 1000’e çýkaran Microsoft, Avrupa’da
þubeler açmaya baþladý.

Bill Gates, iþ ciddiyetine önem veriyordu. Bu þirkette iþini en çok cid-
diye alan grup da Hindistan’dan çaðrýlan bilgisayarcýlardý. Hindistanlý o-
lan bu zeki beyinler, denilebilir ki Microsoft’u asýl geliþtirenlerdir.

Fare (Mouse) ilk kez 1983’te Microsoft’ta kullanýlmaya baþlandý. Buna
MSWORD (Microsoft-Word) dendi. Bu metin iþleme programýnda “Mo-
use” diye birþey kullanýlýnca, Avrupa’da Word Metin Ýþleme Sistemi çok
satmaya baþladý.

Microsoft’un yazýlým alanýndaki baþarýsý, Macintosh isimli bilgisayara,
Word ve daha sonra Excel sistemlerini uyarlamasý ve geliþtirmesiyle oldu.

1990’dan sonra grafik sistem üzerindeki MS-DOS’un bir versiyonu o-
lan Windows geliþtirildi. Windows, 1990’da pisaya sürüldüðünde tartýþ-
masýz olarak bilgisayarda tek lider oldu.

Hâlen yaþýyor olan Billi Gates’in kiþisel servetinin 15 milyar dolarý bul-
duðu söyleniyor. Yýllýk cirosu 4 milyar dolar olan Microsoft’un borsada-
ki deðeri 30 milyar dolar.
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Kendi parasýyla birlikte “Grundig Company” adlý þirketi kurdu. Rad-
yo kanallarýný çeken transformatörü üreten genç adam, satýþ patlamasý
yaþadý. Akýl almaz bir yekilde kâra geçti. Ve bir anda zengin oldu.

Grundig ilk büyük fabrikasýný kurduðunda 40 yaþýndaydý. O yýl yeni
düðmeleriyle, ses ayarlarýyla, orta ve uzun dalgalarla birlikte kýsa dalga-
yý da bulan Grundig, radyoda çýðýr açtý. Onun getirdiði yenilik, radyo-
nun en uzak mesâfelerden dinlenebilmesini saðlýyordu. Âdeta dünyanýn
sesi radyosuydu.

1950’li yýllardan sonra Grundig, dünyanýn en büyük radyo üreticisi oldu. 

1952 yýlý, Almanya’da televizyonun ortaya çýktýðý yýldýr. Grundig, he-
men televizyon ve alýcýlarýný üretmeye baþladý. Kendi ülkesinde þube aç-
makla kalmadý, dýþ ülkelere de þubeler açtý. Fiyatlarý en mâkul düzeyde
tutarak satýþlarý arttýrmýþ, kârý yükseltmiþti.

1970’li yýllarda kurduðu “Grundig Yardým ve Dayanýþma Vakfý” aracý-
lýðý ile çeþitli yardýmlar yaptý. Vakýfýn baþýna da herhangi bir usulsüzlük
yaþanmamasý için kendisi geçti.

Grundig, iþ hayatýnda herkesin kendi hareketlerini kontrol etmesini is-
terdi. Ýþçilerini seçerken dürüstlüklerine önem verdi.

Grundig’in annesi þimdi rahata kavuþmuþ, yüzü gülüyordu. Zaten bir
vakfýn kurulmasý gerektiðini oðluna o söylemiþti.

Bu meþhur adamýn çok ilginç özel hayatý vardý. 4 kez evlilik yaþamýþ,
her bir eþinden birer çocuðu olmuþtu.

Meþhur Grundig televizyon ve radyolarý Türkiye’de de kaliteli marka
olarak kulanýlmaktadýr. Daha düne kadar yaþayan bu efsâne isim
1992’de 84 yaþýnda hayata gözlerini yumdu.  
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sorumluluklarýný yerine getirmedikleri, çocuklarýnýn üzerine titremedikle-
ri sürece gökyüzünde millet olarak daha çok hayalet avcýlýðý yaparýz. Yani
durmadan suçu devlette ve yönetimde buluruz. Gücüne ve seviyesine
bakmadan sekiz, on çocuk yapan anne babaya devlet ne yapsýn? Unutul-
mamalýdýr ki dünyanýn bir numaralý bilgisayar devi Microsoft’ta 60 tane
Türk genci çalýþmaktadýr. Demek ki istense olabiliyor.

Max Grundig’in, her zaman milletiyle övündüðü söylenir. Ailesinin yok-
sulluðundan ve kendine imkân tanýyamamalarýndan hiç gocunmamýþ, on-
lara surat asmamýþtýr. Ýçinde bulunduðu mahrumiyetten ve sefâletten do-
layý hiç bir zaman devleti suçlu görmemiþtir. 

O, insanlarýn üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirdiklerinde ka-
zanabileceklerine inanýyordu. Annesini, babasýný ve kardeþlerini çok sevi-
yordu. Her zaman yoksul hamal babasýyla övünmüþtür. Grundig, ailesine
olan sevgi ve düþkünlüðüyle nâm salmýþtýr. Onun Almanya’ya olan sevgi
ve coþkusu da meþhurdur.

Max Grundig, ailesinin içinde bulunduðu zorluðu bilerek, yaþadýðý þe-
hirdeki dükkânlarda iþ aramaya baþladý. Sonunda bir dükkâna çýrak ola-
rak girdi. dükkân sahibi çok iyi bir adamdý. Bu genci görür görmez gö-
zü tutmuþtu. Bu genç çocuðun sözlerinden ve davranýþlarýndan çok
memnun olmuþtu. Dükkân sahibi onu çocuðu gibi seviyordu . Grundig
kibar ve duygusal bir gençti. Ayný zamanda da iyi bir gözlemciydi.Dük-
kân sahibinin bir de tamir atölyesi vardý. Grundig arada bir, oraya da iþ
icâbý giderdi. Orada tüm gördüklerini kýsa sürede not alýrdý. Böylelikle
bilgi ve becerisini artýrýrdý. Grundig kibar, duygusal ve alçakgönüllü bir
insan olmasýna raðmen gurur ve onuruna saygý gösterilmesini isterdi. Ý-
yilik damarý dumura uðramýþ birinin mihneti altýna girmeyi istemezdi.

Satýþ dükkânýnda bir iki yýl çalýþtýktan sonra tamir atölyesine alýnan bu
sorumluluk sahibi genç, 18 yaþýna kadar burada çalýþtý. Daha sonra ter-
biyesi ve duygusallýðý sayesinde ayný atölyenin daha büyük üretim fabri-
kasýna yönetici olarak atandý. En büyük tutkusu Almanya’da daha henüz
o yýlý, yani 1926’da yayýna geçen radyo iþini yapmaktý. Çünkü el beceri-
si kuvvetliydi, radyoyu da seviyordu, imkâný olsa kendi eliyle yüzlercesi-
ni üretebilirdi. Ancak elinde biriktirdiði çok az parasý vardý. Bir gün iþ-
ten çýkýp eve dönerken bir tanýdýðýyla karþýlaþtý. Hemen aklýndan geçeni
ona anlattý. Adamýn hâli vakti yerindeydi, çýkardý Grundig’in ihtiyacý o-
lan parayý verdi. Ýþte bu an Grundig için milâd oldu. 
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Romadaki havacýlýk derneði ve Breda fabrikalarýyla yakýn iliþkiler içinde
olmuþtur. Bu fabrikalarda Enzo’nun da ortaklýðý vardý. Lemans yarýþla-
rýnda Formula 1 en yüksek dereceyi aldý. Üç yýl sonra da Ascari En Üs-
tün Spor Otomobil alanýnda Ferrari dünya þampiyonu oldu.

Enzo Ferrari þirket yönetimi konusunda muhafazakârdý. Yani bir aile
gibi ana baba geleneklerine uydu. Halkýn arasýna da girdiðinde yine bu
imajýný korudu. Otomobil yarýþçýlýðý konusunda en büyük baþarýlara im-
zâ atan Ferrari, þirketinin parasal sorunlarýyla da boðuþtu. Þirket hissele-
rinin birazýný satýnca rahatladý.

Ferrari, Mussolini’den ikinci defa, üstün baþarý madalyasý olan “Com-
mendatore” ödülünü aldý.

Torinolu FIAT þirketi Ferrari þirketinin %50 hissesini satýn aldý.

Güney Afrikalý Jody Schecter, 1980’de Ferrari’ye son dünya þampiyon-
luðunu kazandýrdýktan sonra, Enzo Ferrari, özel spor otomobili üretimi-
ne geçti. Bu otomobiller dünyanýn her yerinde efsanevi bir marka hâline
geldi. Otomobil dýþýnda Ferrari markasýyla baþka malzemeler de üretildi.

1977’de hayli yaþlanan Enzo Ferrari, þirketin biraz dýþýna çekildi, sade-
ce yarýþlarla ilgilendi.

Daha düne kadar aramýzda olan ve sakat diye yan gözle bakýlan bu a-
dam, bugün hepimizin bildiði efsanevi yarýþ otomobillerinin sahibidir.
Enzo Ferrari bir hastalýðýndan dolayý 1990’da 92 yaþýnda vefât etti.
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1898’de Ýtalyada doðan Enzo, demir tamircisi bir babanýn oðluy-
du. Sakat olduðu için askere alýnmadý. Otomobil fabrikalarýnda iþ-

çi olarak çalýþma hayatýna baþladý. Sakat olduðu için verimsizmiþ gibi gö-
züküyordu. Askerlik kontrolündeki “Çürük” damgasý onu çok üzmüþtü.
Ama bu üzüntü ileride bir dev yaratacaktý. Enzo Ferrari yarýþ arabalarý-
nýn babasý olarak tarihe geçecekti. Yürümekte zorlanan bu adam, peþin-
den hiç bir aracýn yetiþemeyeceði otomobiller üretecekti. Hatta 1920’de,
yani 22 yaþýnda Büyük Sicilya Yarýþlarý’nda, bir tarafýndan lenk olan, bu
yarým adam birinciliði elde edecekti.

Yarýþmalarda ve ürettiði otomobil tiplerinde çok baþarýlý olduðu için Ý-
talyanýn o zamanki lideri Benito Musolini, Ferrariye 30. doðum günün-
de “Commendatore” yani “Kumandan” ödülünü verdi.

Bir müddet sonra Alfa Romeo ile bütün baðlarýný koparýp kendi Auto
Ferrari þirketini kuran Enzo, 1946’da iþyerinin bilinmeyen sebepten do-
layý iki kez yanmasý üzerine pes etmeyip, üçüncü kez atelyesini kurdu ve
bir yýl atelyeden dýþarý çýkmadý. Bir yýl sonra dýþarý çýktýðýnda yanýnda bi-
ri daha vardý: FERRARÝ FORMULA 1. Yani dünyanýn ilk ciddi yarýþ a-
rabasý; ve ünvaný: FORMULA 1.

Bu arada yoksul bir ailenin kýzý olan Laura Domenica ile evlenmiþti. Bir
erkek çocuðu oldu. 

1949’da Avrupa otomobil yarýþlarýnda Ferrarý Formula 1’in birinci gel-
mesi, bu otomobili dünyaca ünlü yaptý. Daha sonra bir yandan otomobil
üretimi devam etti, bir yandan da birincilikle sonuçlanan yarýþlar...

Kurduðu “Auto Avio Costruzinoni Ferrari” adlý þirket sonralarý dünya-
nýn en sayýlý þirketleri arasýna girip hisseleri milyon dolarlarla ölçülecekti.

“Yarýþ Arabalarýnýn Mucidi”

ENZO FERRARÝ Nasýl Baþardý?

Babasý sýradan bir tamirciydi. Bir tarafý sakat-
tý. Fakat azimliydi. Çalýþtý, çabaladý, yarýþ ve
spor arabasý üretti. Hatta 1980’de ürettiði ara-
ba, 1981’deki yarýþlarda dünya þampiyonu oldu.
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psikolojik baský karþýsýnda Fransayý terkederek Londra’ya sýðýnmak zorun-
da kaldýlar, Durumlarý çok kötüydü. Diðer çocuklarý okutamamýþtý aile,
ama hiç olmazsa bu zavallý çocuðu, Rudolf’u okutmak istiyorlardý. Bunun
için de Ausburg’daki birisinin yarým yamalak yardýmýyla oraya gönderdi-
ler. Sonraki zamanlarda baþarý merdivenini týrmanýp, tüm Avrupa’nýn dik-
katini çektiðinde bu genç adam, röportaj yaptýðý bir gazeteciye öðrencilik
yýllarýnda yaþadýklarýný anlatýrken gözyaþlarýna hakim olamayacaktý.

Acýlarla dolu þu zavallý fâni dünyada gerçekten yaþam çoðu zaman in-
saný öyle sýkýyor ki, vîcdan ve merhamet örneði, yaþamý çile ve ýzdýraplar-
la geçmiþ sevgili insan Hz Muhammedin yanýbaþýndaki o güzel insanlar-
dan biri olan Hz. Ömer öyle güzel, öyle sâde bir lâf etmiþ ki, hayatýmýn
bir çok anýnda þu satýrlarý yazarken bile ayný sözü ben de mýrýldandým:
“Keþke þu aðacýn dibindeki yeþil ot olsaydým.”

Sevgili dostlarým, yaþam öyle fâni, öyle hüzünlü ki, doðrularý hakikât-
leri, sevgileri, coþkularý, mutluluklarý ancak bu hüznü yaþayan tadabilir.
Ömrünü, insanlara faydalý olan þey için, insanlýðýn doðru yola gelmesi a-
dýna çilelerle geçirmiþ insanlara ne mutlu!. Her kim olursa olsun niyeti
berrak, ferahlatýcý olanlara Cenab-ý Allah merhamet etsin. Onun af ve
merhamet havuzu okyanuslarla bile ölçülmez. O, yarattýklarýna en fazla
merhametli olandýr. Ne mutlu dünya insanlýðýna faydasý dokunanlara, ne
mutlu yaþamýn ve ölümün hüznü karþýsýnda gözyaþý dökenlere, ne mut-
lu musalla taþýna alný ak yatanlara.

Omuzuna yüklenen zorluklar karþýsýnda “Allahýn çizdiði yollarda hayýr
vardýr.” diyen Rudolf Dizel’in intiharla son bulan yaþamý beni günlerce
düþündürdü. Neden canýna kýymýþtý bu zavallý adam? Ömrü Çalýþmak,
didinmek, anne babasýnýn acýlarý karþýsýnda ýzdýrap duymakla, insanlýðýn,
içinde bulunduðu buhranlar, bunalýmlar, savaþlar, merhametsizlikler kar-
þýsýnda bir þeyler yapmaya çalýþmakla geçen bu yürekli insan çevresinde,
“Çocuðumun istediði yiyeceði alamýyorum!” diyen babalarý gördükçe da-
ha fazla dayanamýyordu. Ruhen yýkýlmýþ, yapmak istediklerini tek baþýna
yapamamýþ Henry Ford gibi bezmiþ bir insan portresi çizen Dizel, kar-
maþýk problemler karþýsýnda daha fazla irâde gösteremeyip yaþamýna son
verdikten sonra arkasýndan eþsiz bir zafer de getiriyordu. Yüzbinlerce
çiftçinin problemini çözen bir zafer, alkýþlar arasýnda gelen bir zafer...

Henry Ford gibi Rudolf Dizel de o anki fukaralýðýna raðmen hayatýn
yükünü omuzlayarak Martha diye bir hanýmla evlendi. Birlikte
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“Allahýn çizdiði yolda hayýr vardýr. Geçim darlýðýndan çok acý duy-
dum. Okurken ayný zamanda geceleri çalýþtým. Günde ancak bir ö-

ðün yemek yiyebildim. Hayatýmý güç bela kazandým. Ama halimden hiç
bir zaman þikâyetçi olmadým. Bulduðum bütün boþ zamanlarýmda sü-
rekli okudum. Bilgilerimi geniþlettim.”

Rudolf Dizel 1858’de Fransa’da doðdu. Aslen Alman kökenli bir aile-
dendir. Babasý Thedor Dizel, annesi Elise Dizel yaþamýn zorluklarý karþý-
sýnda sýk sýk tartýþýrlardý. Bu durum küçük Rudolf’u çok üzerdi. Çok ça-
lýþkandý, henüz 12 yaþýnda iftihar madalyasý kazandý.

Parisin kenar mahallelerinin birinde yaþayan Dizel ailesi çok hýrpalandý.
Alman olduklarý için yabancý gözüyle hor görüldüler. Onlar da bu

“Dizel Motorun Mucidi”

RUDOLF DÝZEL Nasýl Baþardý?

Ýnsanca yaþamak için mücâdele veren bir baba.
Çocuklarýnýn geleceði için endiþe duyup çýrpýnan
bir anne. Ve ortada dört çocuk. Parasýzlýktan o-
kuyamayýp baþkalarýnýn himâyesinde uzak diyar-
larda tahsil yapmak zorunda kalan Rudolf Dizel,
bütün acý hatýralara raðmen baba evini özlüyor-
du. Augsburg’daki ufacýk öðrenci odasý ile baba
ocaðý arasýndaki farklarý hissediyor ve kendisini,
hayatýnýn tek anlamý teþkil edecek olan mesleðin-
den alýkoyacak olan baþka iþlerle uðraþmak zo-
runda býrakýyordu. Bunu sýrf büyük borçlar altýn-
da ezilen ana babasýnýn ýzdýrabýna karþýlýk yüreði
parçalandýðý için yapýyordu. Kýzkardeþi Lusi’nin
ölümü onu hepten yýktý. Ýnsanlýðýn acý ve kederi
onu az kalsýn intihara bile sürükleyecekti. Tek ba-
þýna ülkesi için adâletli bir sosyal yapý kurmak is-
tedi, oysa karþýsýndakiler öyle deðildi, yoruldu,
çöktü. Ama bu bahtsýz adamcaðýz arkasýnda bý-
raktýðý zaferi keþke görebilseydi.
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Ama bir sorun vardý, motor daha da geliþtirilmeye ihtiyaç duyuyordu.
Bu motor aðýr aksaktý. Aralýksýz gece gündüz çalýþan Dizel, nihâyetinde
son noktayý koydu. Dizelin bulduðu motor, her tür ucuz yakýtla çalýþtýðý
gibi, yakýt sarfiyatý da yarý yarýya azalmýþtý. Rudolf, eþi Marta’ya, “Artýk
geleceðimiz emniyette” dedi.

Makineyi görmek, anlaþma yapmak için her taraftan sanayiciler, firma-
lar, gazeteciler Rudolf Dizel’e koþtu.

Dünyadaki bütün otobüs ve kamyonlarda Dizel’in motoru kullanýlma-
ya baþlandý. Hele çiftçiler bu icatla bayram ettiler. Ýnsanlýk için üretilen
gýda miktarý, yakýt tüketiminin bu motor sayesinde azalmasýyla birlikte
hem arttý hem de ucuzladý. Ürünü yerinden kaldýrýrken sarfedilen yakýt
çok azalmýþtý.

Önemli Not: 

Rudolf Dizel’in bir gemideki yolculuðu esnasýnda kendini okyanusun
derin sularýna atýp intihar ettiði ihtimali dýþýnda bir ihtimal daha var: Di-
zel’in, gemide gece hava almaya çýktýðý bir sýrada denize atýlmýþ olabile-
ceði... Çünkü mezarý dahi yoktur. Cesedi bulunamamýþtýr. Fakat neden
öldürüldüðü de meçhûldür.

Luciano Benetton 1935’in mayýsýnda Ýtalya’daki Trevilo þehrinde
dünyaya geldi. Babalarýnýn ölümüyle birlikte ailece zor duruma

düþtüklerinden okulu terkederek bir giyim firmasýnda çalýþmaya baþladý.
Kýzkardeþi Gülyana da bir tekstil þirketinde kazak dikme iþi buldu.

“Dünyayý Giydiren Adam”

LUCÝANO BENETTON Nasýl Baþardý?

Küçük yaþta babasýný kaybetti. 4 kardeþiyle
yalnýz kaldý, en büyükleri O’ydu. Ailesinin geçi-
mini yüklenmek zorunda kaldý. Bir giyim depo-
sunda taþýyýcý olarak iþ buldu. 14 yaþýnda para-
sýzlýktan okulu býraktý.
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Rudolf’un babasýnýn evinde yaþamak zorunda kaldýlar. Rudolf’un babasý
hayat karþýsýnda fazla direnebilen bir insan deðildi. Kurnazlýklarý, dalâve-
releri bilen bir adam deðildi Baba Thedor. Hatta sosyal hayatýn bozuklu-
ðundan býkýp tasavvufa yöneldiði söylenir.

Rudolf Dizel, fýtrate göre yaþanmasý gerektiðini ifade ederek þunlarý söy-
lemiþ: “Kalbinde gerçek yaratýlmýþ sevgisi duymak ve bunu gerçekleþtir-
mek için þucu bucu olmaya gerek yok. Alt da yakýn üst de: sað da yalan
sol da. Ýnsan üstünlüðü ancak adaletli ve faydalý yaþamakla olur. Ýnsanlara
yardýmýmýz gösteriþ için olmamalý. Biz tam tersine insanlýða þu geçici alem-
de yardým etmeli, beþeriyetin durumunu düzeltmeye çalýþmalý, sefâleti ve
yoksulluðu elimizden geldiði kadar azaltmaya uðraþmalýyýz. Çünkü yok-
sulluk edepsizliðe de yol açar, insanlar yapmak istemedikleri þeyleri yap-
mak zorunda kalýrlar. Ýnsan hakký yemeyin, birbirinize merhamet edin.”

Rudolf Dizel, günlerce býkýp usanmadan üzerinde çalýþtýðý motoru icât
etmek istiyordu. “Otuz yaþýndayým, sanki daha fazla yaþamýþ gibiyim.
Þimdiye kadar bir baþarý göstermediðim için çok üzülüyorum, Fakat ü-
midimi kaybetmedim. Bu motor deðilse bile baþka bir motoru mutlaka
geliþtireceðim. Hedefe mutlaka vâsýl olacaðým” diyordu.

Amonyak motoru ile uðradýðý baþarýsýzlýk ona öylesine kýymetli tecrü-
beler kazandýrmýþtý ki, yeni makine þu an hiç olmazsa kaðýt üzerinde çi-
zilebilirdi.

Son zamanlarda bu uðraþýlarýnýn yanýnda ortayan çýkan dayanýlmaz baþ
aðrýlarý onu mahvediyor, korkunç acýlar veriyordu. Çoðu geceler karýsý
Martha, þahit olduðu manzara karþýsýnda öylesine kederlidir ki, bir hatý-
ratýnda þunlarý söylemiþti: “Zavallý bahtsýz adam çektiði baþ aðrýlarý yü-
zünden geceleri acý acý gözyaþý dökerdi. Ama hiçbir an þahit olmadým Al-
laha karþý þikayetçi olduðunu. Bu durum karþýsýnda kahroluyor, üzülü-
yordum. Eþim acýlar içinde kývrandýkça her zaman, “Allahýn çizdiði yol-
larda hayýr vardýr” derdi.” 

1893 yazýnda yeni yaptýðý motor hazýrdý. Önce püskürtülmüþ mazotun
havada yanýþý gözlenecekti. Kolu, Dizel çekti. O anda büyük bir patlama
oldu. Gördüler ki yakýt, havada kendiliðinden ýsýnýn etkisiyle tutuþmuþ-
tu. Ýþ tamamdý. Dizel oradaki yetkililerle el sýkýþtý.

Bu icâdýyla dünyada bir devrim gerçekleþtiren Dizel artýk eþi ve iki ço-
cuðuna daha iyi imkânlar saðlayabilirdi.
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“United Colors of Benetton” parolasý altýnda sunulan ürünler 1993’ten
sonra büyük patlamalar yaptý.

Yokluktan zirveye yükselen Benetton, dünyanýn her köþesindeki maða-
zalarýyla sýfýrdan nasýl baþarýlabileceðinin en güzel örneðidir. Yaþanýlan
sorunlarý kötü tâlihin bir sonucu olarak görmek yerine, çözümün bir par-
çasý olmak mutlak baþarýyý kaçýnýlmaz kýlacaktýr. Böyle yapýp sabreden-
ler ve mücadele verenler iþte karþýmýzda duruyor, hepsi de baþarmýþ vazi-
yetteler, siz niye baþaramayasýnýz!..

Luciano Benetton, eþi ve 4 çocuðuyla birlikte hâlen yaþamaktadýr.

1887’de New Mexico’da doðan Conrad Hilton, çocukluðunda ba-
basýyla beraber, yoldan gelenlerin uðraðý olan yerlerinde müþteri-

lerle ilgilendi, at bakýcýlýðý yaptý. 15 yaþýna geldiðinde askeri okula gitti,
oradan Santa Fe’ye giderek Santa Fe Kolejinde 4 yýl okudu ve mezun ol-
du. 20 yaþýnda Socorro Maden Akademisi’ne kaydoldu. Burada 3 yýl o-
kuyan Hilton, mezun olur olmaz ailesinin yanýna döndü. Babasý iþi biraz
daha geniþletmiþti. At bakýcýlýðý yaptýklarý yerlerinde bir de küçük pan-
siyon açmýþtý.

Açýlan bu yeni pansiyonla Conrad Hilton ilgilendi. Kýsa zamanda iyi
para kazandýlar. Bulunduklarý yerden 30 km uzarlýkta olan bir baþka
pansiyonu da satýn aldýlar. Bir pansiyon derken ikinci, üçüncü pansiyon-
larýný da satýn aldýlar.

Hilton, minik bir kasaba bankasý kurdu. Bankacýlýktan kazandýðý de-
neyimlerle emlâk iþine de girdi. Fakat bu iki iþ de onu pek sarmadý. Bu
arada 28 yaþýnda babasýný kaybeden Conrad, bütün birikimiyle Texas’ta
üç tane küçük otel satýn aldý. 

“Adýný, Gökyüzüne Uzanan Binalara Kazýyan Adam”

CONRAD HÝLTON Nasýl Baþardý?

Babasý at bakýcýsýydý. “Allaha güveniyorum”
dedi, gerisi geldi.
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Benetton çalýþtýðý iþyerinde iþini severek yapýyor, fedakarlýktan kaçýn-
mýyordu. Bu iþ artýk onun mesleðiydi, iþini ciddiye alarak yapýyordu. Bir
zaman sonra iþyeri sahibinin dikkatini çeken Luciano Benetton kumaþ
kýsmýna alýndý, maaþýna da zam yapýldý.

Kendisi ve kýz kardeþinin kazancý eve yetiyordu, hatta bir miktar para
da artýyordu. Bu bir miktar parayý har vurup harman savurmadýlar, “Ke-
ser döner sap döner, gün gelir hesap döner,” diyerek bir kenara koydular.
Bilselerdi ki bu “bir miktar” paranýn onlarý dünyanýn tekstil patronu ya-
pacaðýný.... Ak akçe kara gün içindir sözü tam bu aile içindi sanki. Çün-
kü Benetton’nun ileride karþýsýna öyle fýrsat çýkacaktý ki ak akçeye, tuz
yalamýþ koyunun suya ihtiyaç duyduðu gibi ihtiyaç duyacaktý.

Kýz kardeþiyle birlikte 10 sene tekstil fabrikalarýnda çalýþan Benetton,
bir akþam kardeþini yanýna çaðýrarak, “Gülyana, biz neden küçük bir ka-
zak atelyesi açmayalým? Biz de üretebiliriz. Çok sýkýntýlar, yokluklar çek-
tik, hep böyle mi kalacaðýz, bizim de güzel yaþamaya hakkýmýz var,” de-
di. Kardeþi “Hayýr,” demedi, teklife sýcak baktý. Zaten baþka seçeneði de
yoktu ki.

Ne varki Benetton dükkân açmaya cesaret edemedi. Çünkü bunun i-
çin iþten çýkmalarý gerekecek ve ellerindeki bütün paralarýný yatýrmak zo-
runda kalacaklardý, Barýndýklarý yer de kiraydý, olasý bir aksilikte en kü-
çük bir destekleri yoktu, öylece ortada aç susuz kalakalýrlardý, üstelik iki
tane daha kardeþi vardý. Dükkân açmayýp, evlerinin bir köþesinde akþam-
larý diktikleri, o zamana kadar kimsenin þahit olmadýðý tarzda boyama
tekniðiyle ürettikleri kazaklar büyük ilgi gördü. Bunu tâkip eden zaman-
larda Benetton’un evi bir tekstil imâlât atölyesine döndü.

Benetton 1960’da iþçilikten istifâ etti. Artýk kendisi mal üretmeye baþladý,
alýcý da hazýrdý. Bir yandan kendi kullandýðý boyama teknikleriyle mal üretip
satarken, diðer yandan da evlilik hazýrlýklarý yaptý. 1961’de de evlendi.

Bir iki yýl geçmeden binlerce mal üretip satmaya baþladý. Ama yerleri
dar geliyordu. Hemen fabrika inþaasý baþlattý. Fabrika biter bitmez, di-
ðer büyüyen kardeþleri Carlo ve Gilberto’yla beraber “Gülyana Benet-
ton” adlý giysi þirketini kurdu. Hedef kitleleri gençlerdi.

Benetton 1980’li yýllarda ürün çeþidini hayli artýrdý. Renkli renkli giy-
si çeþitlerini ve bir çok rengin tek bir elbisede toplanmasýný Benetton baþ-
lattý. “All the Colors of the World” (Dünyanýn Tüm Renkleri) Sloganý bü-
yük baþarýlar getirdi.
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Yeteneklerini geliþtirdikten sonra burada bir banka satýn alarak banka-
cýlýðýn sunduðu imkân ve fýrsatlardan yararlanmak istemiþ. Ýçindeki bü-
yük istek ve heyecanla bankanýn birine 75 bin $ teklif vermiþ. Bankanýn
sahipleri Hilton’un bu teklifini önce kabul edip kapora almýþlar. Hilton
havalara uçmuþ sevinçten. Fakat anlaþma yapýlacaðý gün banka sahipleri
Conrad Hilton’a þunlarý söylemiþ: “Bay Hilton biz fiyatý 80 bin $ yaptýk.
Kapora da verdiniz, gelin 80 bin $ verin bitsin bu iþ” Hilton büyük bir
üzüntü içerisinde, omuzlarý çökmüþ vaziyette kaldýðý otelin yolunu tutar.
Çünkü zaten 75 bin dolarý da borç harç içerisinde temin etmiþti. Banka
sahipleri açgözlülük edip ondan 80 bin dolar istemeselerdi þimdi banka
sahibi olmuþ olacaktý.

Conrad Hilton kaldýðý otele geldiðinde odasýnýn kiraya verildiðini öð-
renir. Ve de otel tamamen doludur. Otelin bir odasý günde üç kere kira-
lanmýþtýr. Çevredeki iþçiler, özellikle petrol iþçileri bu otelde dinlenip,
tekrar iþlerine dönmektedirler. Yani bu bir nevi iþverenin iþçiye daha çok
verim alýnmasý için tanýdýðý Siesta hakkýydý. Bu durumu gören Conrad
Hilton’un aklýna birden parlak bir fikir gelir. O sýrada da otel sahibi pet-
rol iþine girmiþtir ve oteli satmak istemektedir. Hilton hemen çýkarýp 40
bin dolar ödeyerek oteli satýn alýr. Kalmak için yer bile bulamadýðý oteli
satýn alan Hilton. böylece dünya oteller imparatorluðunun ilk temelleri-
ni atmýþ olur.

Bu gerçek yaþam öyküsünden çýkartýlabilecek ders þu olabilir: Ýnsan sa-
dece kafasýndaki riske yoðunlaþmamalý, etrafýnda olup bitenlere de dö-
nüp bakmalý. Belki gerçek fýrsat o an yoðunlaþtýðý riskli iþte deðil de he-
men arkasýndaki baþka bir iþtedir. Çok daha az sýkýntý çekerek ve çok da-
ha az para harcayarak çok daha büyük baþarýlar elde edilebilir. Her bü-
yük baþarý, büyük sýkýntýlardan geçecek diye bir kural yoktur.

2: Meþhur Adamlarýn Bilinmeyen Yönleri. Ak. Dale Carnegie 
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Otel iþinde yükselmeye baþladý. “Hilton Hotel Company” adlý bir þir-
ket kurdu. Bu iþleri yaparken þunlarý da söylemeyi ihmâl etmiyordu:
“Tanrýya güvenmek ve çalýþma azmini göstermek koþuluyla her iþin üste-
sinden gelinebilinir.”

Bu inançla 1920’lerde riskli iþlere girip baþýný da aðrýttý. Ama en so-
nunda sabrýyla baþarýlý oluyordu. Otellerinin sayýsý giderek artýyordu.

1950’ler Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý yýllar olduðu için pek çok otel if-
lâs etmiþti. Hilton, bu otellerin her birini satýn aldý. Bu satýn alýþlar onun,
dünya oteller krallýðýna doðru ilerleyiþiydi. Amerikanýn en büyük, en ün-
lü oteli Stevens otelini 3 milyon dolar vererek satýn aldý, 5 milyon dolar
tutarýndaki, bu otele ait borçlarý da otel adýna temizledi. Aslýnda bu alýþ-
veriþten büyük kazançlar elde etti. Bir kaç yýl içinde Newyork’taki Wal-
dorf-Astroya ve Plaza otellerini de satýn aldý.

Conrad Hilton, Mary Barron ile evlenip üç çocuk sahibi olmuþtu. Ýkin-
ci karýsý Za Gabor’dan da bir çocuðu olmuþtu.

Hilton, otellerinde personel temizlik ve ciddiyetine çok önem verdi. Te-
miz, nezih, parlak oteller zinciri kurdu. Hilton Ýnternotional Þirketi’ni
kurarak Güney Amerika’da da baþarýlar elde etti. 1960’ta otelleri Avru-
pa’nýn her yerine daðýldý. Artýk öyle seviyeye gelmiþti ki, dünyanýn 70 ül-
kesinde oteller zincirine sahipti.

Hilton ve Conrad otelleri diye ün salan iþletmeleriyle adýný gökyüzüne
kazýtan bu adam, yaþlanmaya baþlayýnca iþleri oðlu Barron devraldý.

Mary Frances adlý kadýnla üçüncü evliliðini yapan Hilton 1980’de 92
yaþýnda Kaliforniya’nýn Santa Monika þehrinde vefât etti. Arkasýnda doðu
ülkelerine kadar uzanacak olan dev oteller býrakmýþtý. Bugün otel denilin-
ce akla “Hilton Otel” gelir. Hilton otelleri efsaneleþmiþ bir isme sahiptir.

Conrad Hiltonun son nefesinde aðzýndan þu sözler çýkmýþtýr:  “Duþ
perdesi banyonun içine sarkýtýlmalý.”

CONRAD HÝLTON’U “HÝLTON” YAPAN SIR NEDÝR?

Hilton, küçük bir kasabýnýn küçük bir odasýnda bankacýlýk yaparken,
kazandýðý paralarla iþini biraz ilerletmek istemiþ. Bunun için atlamýþ Tek-
sas’a gitmiþ. Teksas da o zamanlar, yani 1915’lerin Teksas’ý olduðu için
þimdiki gibi o kadar büyük bir kent deðilmiþ. 
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tahmini çýkartýlabilinirdi. Herkes onun bu görüþüne kahkahalarla güldü,
onu alaya aldý.

Gallup birkaç bin kiþi üzerinde yaptýðý ankette Roosvelt’in baþkan se-
çileceðini söylemiþti. Þeçimler oldu. Sonuç, Gallup’un dediði gibi çýktý:
Roosevelt ABD baþkaný. Ünlü Literary dergisi yanýlmýþtý, hem de büyük
bir farkla. O tarihten sonra Literary dergisi kamuoyu araþtýrmalarýný bý-
raktý.Gallup kendini kanýtladýktan sonra Avrupa’ya açýldý, Ýngiliz Kamu-
oyu Enstitüsü’nü kurdu. Sonralarý radyo dinleyicileri arasýnda da araþtýr-
malar baþladý. Artýk bütün dünya da kamuoyu araþtýrmalarý þubesi açýl-
maya baþladý. 

1947’de Uluslararasý Kamuoyu Araþtýrmalarý Enstitüsü’nün baþýna ge-
çen Horace Gallup, burada baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtirerek dünyaca
tanýnmaya baþlandý.1948’deki ABD baþkanlýk seçimlerinde Thomas De-
wey’in kazanacaðýný kamuoyuna bildirdi, fakat Harry  Truman çok az bir
farkla kazandý. Bunun sebebi de Gallup’un anket yoklamalarýný çok er-
ken yapýp sonuçlandýrmýþ olmasýydý. Bundan sonraki seçimlerde örneðin
1953 seçimlerinde Eisen Hover’in “Baþkan” seçileceðini söyledi,doðru
çýktý.

Seçim öncesi kamuoyu yoklamalarýnýn dev adamý olarak tanýnan dün-
yaca ünlü Gallup, Kamuoyu Yoklamalarý Ýçin Rehber Kitaplar Serisi’ni
de hazýrladý. 1960‘larda örnekleme yöntemiyle geliþtirdiði sistem bütün
dünyaca tutuldu.

Türkiyede seçimler öncesi doðru tahminleriyle tanýnan ve onun adýný
taþýyan Gallup Kamuoyu Yoklama Þirketi, hâlen dünyanýn bir çok yerin-
de anket çalýþmasý yapmaktadýr.

Horace Gallup 1984’te isviçre’de öldü.
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Horace Gallup 1901’de Amerika’nýn Jefferson þehrinde dünyaya
geldi. Çocukluðunda kendinden büyüklerle sohbeti severdi. Her-

kesi çok iyi gözlemlerdi. Hislerinde Allah vergisi bir enerjisi vardý. Arka-
daþlarý arasýnda bu yönüyle ün salmýþtý. Henüz 15 yaþýndayken sanki in-
san sarrafý olmuþtu.Liseyi bitirdikten sonra gazetecilik ve psikoloji eðiti-
mi aldý. 

Gallup doktora tezini toplumun genel eðilimlerini ölçme ve tahmin ü-
zerine hazýrladý. ABD’de kamuoyu yoklamalarý ile ilgili ilk araþtýrma ha-
zýrlýðý yapan Gallup oldu. Bu arada Opheliya Smith isimli bir bayanla ev-
lendi.  Bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.

Drake Üniversitesi bünyesinde ilk defa “ Kamuoyu Yoklamalarý Ensti-
tüsü” kuran   Horace Gallup oldu Daha sonra North Western Üniversi-
tesi’ne geçerek çalýþmalarýný burada yürüttü. Sonraki dönemlerde piyasa
araþtýrmalarý uzmaný olarak tanýnmaya baþlandý. Hatta 1973’te ABD Pi-
yasa Araþtýrmalarý Kuruluna Baþkan seçildi. 34 yaþýna geldiðinde Colom-
biya Üniversitesi’ne Profesör olarak atandý. Kamuoyu yoklamalarý ve Psi-
koloji üzerine çalýþmalar yaptý.

1936’da zamanýn þöhretli dergisi Literary Digest, Baþkanlýk seçimle-
rinde önce sýký bir kamuoyu yoklamasý çalýþmasý baþlattý. Ellerindeki ge-
niþ imkânlar sonucunda 5 milyon kiþi üzerinde anket yaptý. Anket sonuç-
larý,ABD Baþkaný olarak Cumhuriyetçi Alfred Landon’u gösteriyordu.
Öte yandan zavallý Gallup, hocalýktan aldýðý bir kaç kuruþla iki bin kiþi
üzerinde anket yaptý. Ona göre, yani onun aldýðý akademik eðitime ve
ABD halkýnýn psikolojik havasýna göre Amerikan vatandaþlarýnýn temsi-
li bir kesitine oluþturan birkaç bin anket sonucu, halkýn tamamýnýn

“Kamuoyu Yoklamalarýnýn Kahini”

HORACE GALLUP Nasýl Baþardý?

Ýlk anketini yaptýðý çalýþmalarda alaya alýndý,
horlandý. Ama gördüler ki her seçim de tahmin-
leri doðru çýkýyordu. Yaþadýðý sürece tahminle-
rinde bir kez yanýldý.
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Ürettiði temizlik malzemeleri artýk en zengin insanlarýn evlerinin baþ
köþesindeydi.

1900 yýlýna gelindiðinde iyiden iyiye geliþip büyüyen Henkel, 60 bin
metrekare tutarýnda dev bir fabrika arazisi satýn aldý. 1910’da yüzlerce iþ-
çisiyle artýk dünyanýn tanýdýðý Henkel markasý yerine oturmuþtu.

Patron Henkel, sosyal adâlete önem verdi. Þirketinde çalýþanlara yaþlý-
lýk sigortasý baðladý. Kutsal günlerde ek ücretler verdi. Tüm iþçilerinin
temizlik malzemelerini ücretsiz daðýttý. Kurduðu vakýfla yüzlerce öðren-
ciyi okuttu, dünyada hayýrlý iþler yaptý.

Bir seferlik kaynatma ile zahmetsizce çamaþýrlarý bembeyaz yapan bir
karýþým elde etti. Perborat Silikat sözcüklerinin ilk üç harfinin kýsaltýlmý-
þý olan PERSÝL, kendi kendine çamaþýr yýkayan dünyada ilk deterjandýr.
“Persil her zaman Persildir” Sloganýyla milyonlarca mark kazandý. 6 yýl i-
çinde 50 kat artan geliriyle HENKEL hafýzalara kazýndý.

Fritz Henkel’in torunu Konrad Henkel, 1965’te þirketi dünyanýn taný-
dýðý bir holding hâline getirdi. Henkel þirketinin yýllýk cirosu 15 milyar
Euro’dur.

1932’de 80 yaþýnda ölen Henkel, arkasýnda muhteþem bir servet býraktý.

Soiçiro Honda 1906 yýlýnda Japonya’nýn Iwata köyünde doðdu.
Babasý fakir bir demirci köylüsüydü. Okulda dersleri çok kötüydü.

Ama eli, mesleki yetenek gerektiren iþlere yatkýndý. Babasýnýn da demir-
ci olmasý sebebiyle demir iþlerine büyük bir merak sardý. Ýlkokulu zar zor
bitirdikten sonra komþularýnýn da tavsiyesiyle babasý onu 15 yaþýna

“Motosikletin Kralý”

SOÝCHÝRO HONDA Nasýl Baþardý?

Maddi durumlarý iyi deðildi. Okuldaki dersler-
den anlamýyordu. Dersleri çok zayýftý. Sahte
belge ve diplomalarla mühendislik fakültesine
girdi. Yalaný 3 yýl sonra anlaþýldýðýnda, o kendini
tamir konusunda iyice yetiþtirmiþti.
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Alman kimyacý Fritz Henkel 1848’de doðdu. Okuduðu yýllarda
kimya dersine ilgi duydu. 17 yaþýna geldiðinde endüstri þehri El-

berfelt’e gitti. Boya fabrikalarýnda çýraklýk yaptý. Daha sonra burada sü-
rekli çalýþmaya baþladý. Çok çalýþkanlýðý, dürüst ve saygýlý oluþu onu, ça-
lýþtýðý iþyerinin imza yetkili müdürü yaptý. 

Henkel temizlik malzemelerinde yeni ürünler bulunmasý gerektiðini
söylüyordu. Kir sökücü kimyasal maddelerin gücü çok önemliydi. Piya-
sadaki bazý ürünlerin bu konuda yeterli olmadýðýný fark ediyordu.

Genç adam 25 yaþýna geldiðinde Edith Steinen adýndaki bir bayanla
evlendi. Bu evliliðinden toplam 4 çocuðu oldu. Temizlik ürünleri üzeri-
ne bilimsel çalýþmalarýnda karýsýnýn büyük faydalarýný gördüðünü söyle-
yen Henkel, bu þevk ve mutlulukla dünyanýn dört bir tarafýna daðýlacak,
ünlü marka hâline gelecek kimyasal buluþlar yaptý. Örneðin bunlardan
sadece bir kaçý Persil ve Vernel’dir.

Evliliðinden 2 yýl sonra iþinden ayrýlan Henkel, tanýdýðý kimyasal mad-
de toptancýsý arkadaþýna ortak oldu. Potas Silikatý ve soda karýþýmýndan
elde ettiði çamaþýr tozunu parasýzlýktan dolayý piyasaya süremedi. Baþka
bir ortakla yaptýðý anlaþma sayesinde piyasaya sürdüðü buluþu müthiþ
raðbet gördü. Bu ilgi ona çok para kazandýrdý. Ýki yýl sonra Henkel - Ci-
e isimli çamaþýr tozu iþletmesini kurdu. Küçük bir evde kurulan bu iþlet-
menin personeli sadece Henkel ile birlikte üç kiþiydi.

Fritz Henkel 32 yaþýna geldiðinde iþletmesini, daha kalabalýk, alýþveri-
þe yatkýn þehir olan Düsseldorf’a taþýdý. Buruda iþleri hýzla açýldý; yeni ü-
rünler sürdü piyasaya. Rakipleriyle baþ edebilmek için yeni tipik ambalaj
sistemi geliþtirdi. 

“Bir Ýlkokul Öðretmeninin Tek Evladý”

FRÝTZ HENKEL Nasýl Baþardý?

Kimya’ya merak saldý. Temizlik malzemeleri-
nin babasý olarak ünlendi. “Persil”i yarattý. Þu
an Türkiye’de kullanýlan birçok temizlik malze-
mesinde onun adý vardýr.
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yýllarý arasýnda 6 kez dünya rekoru kýrdý. Honda’nýn tuttuðu yarýþ pilotu
Nelson 1987’de dünya þampiyonu oldu. Ayrýca Senza ve Alain isimli pi-
lotlar da Honda motorlarý kullanarak dünya þampiyonu oldu.

Arkadaþý Fujisawa ile birlikte þirket yönetiminde daha 15 yýl öncesine
kadar yönetim kurulu baþkanlýðý yapan Honda 1993’te 86 yaþýnda Tok-
yo’da vefât etti. Fujisawa hâlâ yaþamaktadýr.

Bütün üretilen mekanik aksam ve en iþe yarar çok pahalý, kýymetli a-
raçlarý sadece ABD, Avrupa ve Japonya üretip, pazarlayýp kazanýrken di-
ðer milletler - özellikle müslüman ülkeler - ne yapýyordu, onlarýn aðzýnýn
içine mi bakýyordu? Özellikle petrol zengini ülkeler ne yapýyordu, doð-
rusu bu trajik durumu çok merak ediyorum.

Bugün bizim ülkemizde de milyarlarca lira verilip, onun arabasý sa-
týn alýnarak Japonya’ya çuvallarla para gönderiliyor, hem de fakiri

zengini büyük yüklerin altýna girerek...

Kiçiro Toyota 1894’te Yamaguçi þehrinde doðdu. Bugün hâlâ onun

“Mutlu Sonuç Veren Bir Yaþamboyu Çalýþma”

KÝÝCHÝRO TOYOTA Nasýl Baþardý?

Dokuma iþçisi yoksul bir adamýn oðluydu. Ýçki
ve sigaradan nefret ederdi. Çalýþtý, çabaladý.
Bugün çalýþmayýp laf üreten kültüre sahip geliþ-
memiþ üçüncü ülkelerinde binlerce arabasý satý-
lýyor, ülkesi Japonya’ya milyarlarca dolar kazan-
dýrýyor.
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geldiðinde araç tamir çýraklýðýna verdi. Burada baþarýlý çalýþmalarýyla
herkesi þaþýrtýyordu. hocalarýný dört gözle dinliyordu. Çýraklýk eðitimini
bitirdikten sonra bir tâmir atölyesinde düþük ücretle çalýþmaya baþladý.
Bir taraftan da para biriktiriyordu. Amacý kendi atölyesini kurmaktý.

Honda ilkokul mezunuydu. Onun dýþýnda hiç bir akademik eðitimi
yoktu. Sadece çýraklýk kurslarýna devam etmiþti. Ama bu kurslarda baþa-
rýlý olmasýna raðmen tatmin olmamýþtý. Araç mekanizasyonuyla ilgili çok
önemli bazý eksikliklerinin olduðunu biliyordu.

Honda sahte belge ve diplomalarla mühendislik fakültesine kabul edil-
di. Yalaný 3 yýl sonra anlaþýldýðýnda yeni bir otomobil taslaðý çýkaracak
kadar kafasýndaki sorulara cevap bulmuþtu.

Saçi Ýsabe isimli bir bayanla evlenen Honda’nýn 4 çocuðu oldu. Seve-
rek uðraþtýðý otomobil tamirciliði ona çok þey kazandýrdý. Nihâyet köy-
lerine pek çok uzak olmayan Hamamatsu þehrinde kendi atölyesini açtý.
Atölyesinde kendi geliþtirdiði piston üretimini yaptý. 30 yaþýnda açtýðý a-
tölyesini 15 sene boyunca iþletti. Ürettiði kendine has araba parçalarýný
satarak iyi para kazanmýþtý. Bir de Teknik Araþtýrma Enstitüsü kurdu.
Burada motorlarla ilgili deneysel çalýþmalar yaptý. Sonra piston bileziði
fabrikasýný kurdu. Burayla pek ilgilenemediði için Toyota isimli bir oto-
mobilciye sattý. kendisi Honda Motor Company’i kurdu. Yanýna Fujisa-
wa adýnda bir arkadaþýný da aldý. Ýleriki zamanlarda Fuji, üreteceði jene-
ratör ve bir çok motor çeþitleri sayesinde Honda gibi o da Fujisawa mar-
kasýyla ünlü markalar arasýna girecekti. Hatta bizim Türkiye’de hâlâ Fu-
jisawa ve Honda motorlarý kullanýlmaktadýr.

Soiçiro Honda ürettiði Honda marka motosikletleriyle piyasayý kýrýp
geçirdi. Müthiþ derecede para kazanmaya baþladý. Honda’nýn motosiklet-
leri Amerika’da da peynir ekmek gibi satýldý. Amerikada’ki satýþlarýnda
bir de slogan kullanýyordu: “En sevimli insanlara bir Honda üzerinde
rastlayabilirsiniz.”

Honda, otomobil piyasasýna da girdi. Hatta benzinin çok pahalandýðý
1975’te az benzin yakan Honda Civic marka otomobilleri uluslararasý ta-
nýndý ve iyi de iþ yaptý.

Honda Motosikletler Formula 1 Almanya Büyük Kupa Yarýþmasý’nda
yüksek derece aldý, Honda artýk uluslararasý yarýþlara da girmeye baþla-
dý. Mclaren yarýþ firmasýyla birlikte onlarca yarýþ kazandý. 1980 ile 1990
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ünlü Toyota arabalarýnýn tarihi geçmiþi, 10 yýl veya 20 yýl deðil, tam 65
dýr. Yani 1935, 1940’larda üretilmeye baþlanmýþ.

Toyota Motor Company’i kuran Kiçiro Toyota araba üretimine resmen
baþladý. Giderek daha çok otomobil üretti. Ýþin en þaþýlacak tarafý, üret-
tiði Toyota marka otomobiller, diðer ABD malý otomobilleri geride bý-
raktý. ABD, otomobillerini en fazla geri kalmýþ arap müslüman ülkeleri-
ne satabildi. Bu vakitten sonra Amerikan otomobilleri Japonya’nýn kapý-
sýndan içeri giremedi.

Kiçiro Toyota, Toyota Motor Company’in baþkanlýðýný tek baþýna yü-
rüttü. Ýkinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla otomobil üretimi Japonya’da
duraksadý. Hükümet silah üretimine aðýrlýk verdiði için, otomobil sade-
ce savaþa yönelik Jip þeklini aldý. Bunda da Kiçiro Toyota’nýn, ülkesine
faydasý büyük oldu. Savaþ esnasýnda sadece 200 özel otomobil üretebildi.

Savaþýn bitmesiyle birlikte Toyota yeniden üretime geçti. Ülkesinin ye-
niden yapýlandýrýlmasý için kamyon üretmeye baþladý. Toyota bütün ül-
keyi kapsayan satýþ kampanyalarýna girdi. Ürettiði “SA” tipi binek oto-
mobiller çok tutuldu, çok satýldý. Fakat o sýralar Jopanya’da patlak veren
ekonomik kriz nedeniyle Toyota otomobil fabrikasý, iþçilerin maaþlarýný
vermekte zorlandýðý için iþçi çýkarýmý giriþimlerinde bulundu. Fabrika i-
çinde kurulan iþçi sendikasý bunu kabul etmeyerek, iþçi çýkartýlmasýna
karþý iþçilerin, maaþlarýnda %10 fedakârlýk yapabileceklerini bildirdi. A-
ma fabrika yönetimi bunu da kabul etmedi. Ýþçiler de 2 aylýk greve gir-
di. Toyota da restini çekerek lokavt ilan etti.

Tüm bu olumsuzluklar “Toyota Otomobil Fabrikasý”ný 1950’lerde ger-
çekten bitme noktasýna getirdi. Ýþte tam bu anda ABD, Kore ile savaþa
giriþti. Toyota’dan yüzlerce kamyon sipâriþ etti. Amerika Birleþik Devlet-
leri’nin, kendi ülkesinden Kore yakýnlarýna kadar binlerce km uzaklýktan
yüzlerce kamyonu getirmesi mümkün deðildi. Bu yüzden kamyonlarý,
Kore’ye yakýn olan Japonya’daki Toyota firmasýndan aldý. ABD, parayý
peþin ödedi. Bu olumlu geliþme Toyota otomobil fabrikasýný birden zor
durumdan kurtardý. Bundan sonra artýk, Toyota baþka ülkelere de oto-
mobil satmaya baþladý. 

Kiçiro Toyota 65 yaþýnda kalp krizinden vefât ettiðinde arkasýnda Dev
TOYOTA otomobil fabrikalarý býrakmýþtý.
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otomobilleri kullanýlýyor. Babasý dokuma tezgahý yapýyordu. Liseyi biti-
rir bitirmez Tokyo Üniversitesi’ne kaydoldu. Mühendislik eðitimini ta-
mamladýktan sonra, kendisine bir iþletme kurma hayallerine girdi. Baba-
sý iþçiydi, gece gündüz demeden çalýþýyordu, O, bu duruma çok üzülüyor-
du, artýk kendi iþyerlerinin olmasýný istiyordu. Üniversitedeki aldýðý eði-
tim, gemi inþaasý olmasýna raðmen o, otomobillere merak salmýþtý. Oto-
mobiller henüz piyasada yeniydi, hatta pek sýk da görünmüyordu.

Toyota, çalýþýp biriktirdiði parayla 1930’da Amerika ve Avrupa’ya git-
ti. Ülkesine geldiðinde büyük bir coþku içinde kendine has otomobilini
üretmeye azmetti. O sýralarda Ford, General Motors ve Chrysler gibi o-
tomobil þirketleriJaponya piyasasýný ele geçirmiþ, çuvalla para kazanýyor-
lardý. Bu durum Toyota’nýn aðrýna gidiyordu, milleti için çalýþýp, kendi a-
rabalarýný kendisi üretmek istiyordu. Fakat Japonya’da bir otomobilin ü-
retilmesi için yeterli teknik, araç ve þartlar müsait deðildi. Çok heveslen-
miþti ama birden hevesi kaçtý. Ne var ki yýlmadý. 

Borcun altýna girerek dýþ ülkelerden makineler sipariþ etti. Sipariþ edi-
len makineler gümrük formalitelerine takýlýnca panik yaþadý. Hatta de-
niz gümrüðünde malzemelerin 6 ay teslim alamadý. Bu arada borçlarý da
zavallý adamý sýkýþtýrmaya baþlamýþtý. Bu durumda ne yapabilirdi? He-
men bir çâre düþünmeliydi. 

Toyota bir müddet düþündü. Kendi kendine “Ben ne yapýyorum?” diye
sordu. Ülkesi için bir þeyler yapmaya çalýþýyordu, ülkesini geliþtirmek, kal-
kýndýrmak istiyordu. “O halde devlete baþvurmalýyým” diye aklýndan geçir-
di. tam bu sýralar Japon devleti de milli hamle yapma niyetindeydi zaten.
Toyota’nýn bu problemini duyan devlet yetkilileri derhal harekete geçti.

Japonya devleti ulusal otomobil endüstrisini desteklemeye hazýrdý.
Devletin ilk yaptýðý iþ çok akýlcý ve milliyetçi bir ruh izlemesi olmuþtur,
hem de taktir edilebilir derecede. Yabancý otomobil satýcýlarýnýn Japon-
ya’daki þartlarýný güçleþtirip, otomobil üretimi yapabilecek kendi yetiþ-
miþ giriþimcilerine imkân tanýdý. Bu da Kiçiro Toyota’nýn önünü açtý.
Yurtdýþýndan getirttiði makine parçalarýyla önce motor üretimi yaptý.
Sonra dört adet motosiklet üretti. 30 yaþýnda baþladýðý otomobil yapma
giriþimi nihâyet 40 yaþýna geldiðinde gerçekleþti. 

Ürettiði aerodinamik otomobil sadece üç taneydi. Sonrasýnda mini
kamyon üretti. Aslýnda bunlar model arabalardý. Demek oluyor ki bu
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