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ÖNSÖZ
Dr. Russell Herman Conwell 19. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan çok enteresan
bir Amerikal›d›r. 1843 y›l›nda do¤an Conwell 1925 y›l›nda hayata
gözlerini kapam›ﬂt›r.
Bir gün genç bir delikanl› ona gelmiﬂ ve üniversiteye gitmek istedi¤i
halde paras› olmad›¤›ndan bunu yapamad›¤›n› söylemiﬂti. O an
Conwell, hayat›nda ulaﬂmak istedi¤i yeni bir hedef seçmiﬂti.
Haketti¤i halde üniversiteye gidemeyen varl›ks›z ö¤renciler için bir
üniversite kurmaya karar vermiﬂti. ﬁüphesiz bu onun için çok ciddi bir
meydan okumayd›. Çünkü bir üniversite kurabilmesi için birkaç
milyon dolara ihtiyaç vard›.
Dr. Conwell'in hayat›n› çok derinden etkileyen birkaç hikaye vard›. Bu
hikayeleri ve ö¤retilerini mesaj›n herkese ulaﬂmas› için ﬂehir-ﬂehir,
bölge-bölge gezerek anlatt›. “Elmas Tarlalar›” adl› bu kitap onun
ö¤retilerinin bir araya topland›¤› bir eserdir. Dr. Conwell’in bu kitapta
toplad›¤› ö¤retiler o kadar çok kiﬂinin dikkatini çekti ve o kadar çok
kiﬂi para vererek onu dinlemeye geldi ki, Dr. Conwell toplad›¤› bu
parayla gerçekten haketti¤i halde üniversiteye gidemeyen ö¤renciler
için bir üniversite kurdu. ‹ﬂin ilginç taraf›, üniversite kurarken sadece
birkaç milyon dolara ihtiyaç varken, toplad›¤› para alt› milyon dolar›
bulmuﬂtu. Bu parayla Philadelphia’daki meﬂhur Temple
Üniversitesini kurdu.
Dr. Conwell baﬂard›¤› imkans›z gibi görünen bir iﬂle hepimize
söyledi¤i “Herkes kendi elmas tarlalar›n›n üzerinde oturuyor” fikrini
de ispatlam›ﬂ oldu. Bu eser hiçbir zaman eskimeyecek ... Ça¤lar
boyunca de¤iﬂmez bir klasik olarak kalacak ...
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“F›rsatlar hep karﬂ›n›za ç›kmaz, ço¤u f›rsatlar hep orada
yan›baﬂ›n›zda durmaktad›r. Yapaca¤›n›z tek ﬂey onlar› görmektir”,
diyor Dr. Russell Conwell. Baﬂar›ya ulaﬂmak için hemen hemen
herkese rehber olan ve ilham veren bir ﬂeyler vard›r. Bana rehber
olan ve ilham veren en önemli kitaplardan birisi ﬂu anda elinizde.
Ayr›ca Russel Conwell'in mevcut ö¤retilerine, beni etkileyen ve
baﬂar›y› yönlendiren önemli faktörleri içeren, baz› hikaye ve
bölümleri de ilave ettim.
Kitapta hiçbir gurup, toplum veya görüﬂ hedef al›nmam›ﬂt›r. Ancak,
zenginli¤i ve toplumsal refah› negatif olarak etkileyen yanl›ﬂlara karﬂ›
sitem vard›r.
Kitab›n ö¤retileri sadece ve sadece baﬂar›l› olmay›, kiﬂisel ve
toplumsal zenginli¤i art›rmay› hedeflemektedir.
Keyifli okumalar diliyorum.
A¤ustos - 2006
Melik Duyar
Dünya Haf›za ﬁampiyonu
MEGA HAFIZA
www.MegaHafiza.com
www.MegaEgitim.com
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Foto¤raf: Conwellana-Templana Üniversite Arﬂivinden

1862’de, Yale’de henüz 20’sine ulaﬂmam›ﬂ bir ö¤renciyken,
Lincoln’nün ordusunda, Amerikan iç savaﬂ›na kat›lan Conwell,
1864’de sivil hayata döndü¤ünde Albany Hukuk Okulunu bitirip
lisansl› avukat olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Conwell iyi bir yazard›. 1869’da sivil savaﬂ›n geçti¤i yerleri yeniden
ziyaret ederek, o korkunç sahnelerin geçti¤i güney bölgelerindeki
yerlerin foto¤raflar›n› ve raporlar›n› New England gazetesine
göndererek yay›nlatt›. Bu çal›ﬂma ona, Boston Evening Traveller
gazetesinde yazarl›k pozisyonu kazand›rd›¤› gibi, Boston’da
yay›nlanan haftal›k American Traveller dergisinde de düzenli yaz›lar
yazmas›n›n kap›s›n› açt›.
Conwell 1870 y›l›nda, Mezopotamya’da bulunan Dicle ve F›rat
nehirlerinin aras›nda yer alan vahay›, deve kervanlar›yla geçirip,
Amerikal› turistleri, ilginç baﬂar› hikayeleri anlatarak e¤lendiren bir
rehberden söz edildi¤ini duydu. Conwell o zamanlar 27 yaﬂ›ndayd›
ve bu efsanelerden oldukça etkilenmiﬂti. Onu derinden etkileyen ve
kendisine rehber kabul etti¤i en ünlü masal ise, Farsl› çiftçi Ali
Hafed’in Budist bir rahip ile olan diyaloguyla otaya ç›kan hikayeydi.
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Bu hikaye elinizde tuttu¤unuz bu kitab›n da ana temalar›ndan birini,
hatta baﬂlang›c›n› oluﬂturuyor.
Boston’daki avukatl›k yaﬂam›ndan sonra, Lexington yak›nlar›nda
bulunan eski bir kilisenin dan›ﬂmanl›¤›n› yapt›. Optimistik bir
sempatiyle, bu eski kilisenin sat›l›p yeniden yap›lmas› gerekti¤ini
kongreye tavsiye etti. Kilise iﬂlerindeki dan›ﬂmanl›¤› ve tavsiyelerinin
de¤erlili¤i üzerine, 1882’de Philadelphia’dan bir papaz yard›mc›s›
gelip, ona Philadelphia’da Berks ve Mervine caddelerinde bulunan
ve yeni imar edilen Grace Baptist Kilisesine papaz olmay› teklif etti.
43 y›ll›k hizmetinin 34 y›l›n›, bu kilisede papaz olarak hizmet verdi. 40
kitap yazd›. Okul ve kilise ﬂark›lar› yazd›. Ve, ﬂimdi yeri Temple
Üniversitesi olan Samaritan hastanesini kurdu. Tüm bunlar insanl›¤a
adanm›ﬂ bir ömür, bir vizyon ve Conwell’in becerilerinin
organizasyonundan baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
1884’te, o meﬂhur Berks ve Mervine caddesinde bulunan
kilisedeyken, bir akﬂam, bir genç ona gelerek, din yönetimi üzerine
çal›ﬂmak istedi¤ini iletti. O da haftada bir akﬂam ona zaman ay›r›p,
bilgilerini paylaﬂaca¤›n› ve ö¤retece¤ini söyledi. Anlaﬂt›klar› akﬂam,
tek genç yerine yedi genç birden gelince, Conwell’in “Elmaslar›” n›n
hemen orada, evinde, Philadelphia’da oldu¤unu gördü ve bir okul
kurdu¤unu farketti. Buna “Temple” okulu ad›n› verdi.
Conwell’in s›n›f› her geçen gün artmaya baﬂlad›. Önce bir-iki oda
kiralan›rken, sonralar› binalar kiralanmaya ve onun ö¤retileri için
gelen gençlerle dolmaya baﬂlad›. Nihayet, 1888’de ünlü Temple
üniversitesi kuruldu. Conwell, üniversitenin baﬂkanl›¤›na seçildi ve bu
görevini 38 y›l sürdürdü.
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Onun meﬂhur “Elmas Tarlalar›” konuﬂmas›, Amerika’n›n en ünlü
konuﬂmalar› aras›na girerek tarihe geçti ve 1925 y›l›ndaki ölümüne
kadar bu konferans 6,000 defa verildi. Ayr›ca, radyolarda,
gazetelerde yay›nland›. Hala bu konferans›n makale ve kasetleri
genç kuﬂaklara vizyon vermesi anlam›nda, uygulanabilir iyimser bir
sunum olarak okutulmakta ve dinletilmektedir.
Bu konferans› 5,000 defa sunduktan sonra, Philadelphia Müzik
Akademisi taraf›ndan, Pennsylvania’ya yerleﬂenlerin ﬂükranlar›n›n
göstergesi olan alt›n anahtarla ödüllendirildi. Biri, Massachusetts
eyaletinin Worthington ﬂehrinde bulunan, Conwell Native
Township’te bir okula; di¤eri ise, Philadelphia’da olmak üzere iki
okula ismi verildi.
Philadelphia okullar bölgesi yönetim binas›n›n do¤u taraf›nda bir
büstü dikilmiﬂtir. Pennsylvania Harrisburg’ da merkezi bulunan
E¤itim Departman› Merkezi’ne onun ad› verildi. Ve en önemlisi ise,
Temple Üniversitesinin ana binas›n›n ad› da “Conwell Hall” dur.
Muhtemelen en önemli ödülü 1923’de ald›. 10,000 Dolarl›k
Philadelphia ödülünü al›p, o y›l borçlu vatandaﬂlara ba¤›ﬂlamas›yla
ününe ün katt›.
Bugün, Russell Herman Conwell, kurucusu oldu¤u Temple
Üniversitesinin ana kampusunda bulunan “Kurucunun Bahçesi”nde
yatarken, askerlere, vaizlere, yazarlara, hatiplere, e¤itimcilere ve
tüm insanl›¤a, gerçekten kendi yatt›¤› yer gibi, “Elmas Tarlalar›”
vizyonunu vermeye devam ediyor.
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Foto¤raf: Melik Duyar - 1995

Çeﬂitli televizyon kanallar›nda yapt›¤› haf›za gösterileriyle tan›nan ve
Dünya haf›za ﬂampiyonlar›ndan olan Melik Duyar, Türkiye'de ilk defa
"Ö¤renmeyi Ö¤renmek" kavram›n› ve düﬂüncesini ortaya atarak
"Haf›za ve Beyin E¤itimi"ni baﬂlatm›ﬂt›r.
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹nﬂaat Mühendisli¤i bölümünden 1980
y›l›nda mezun olan Duyar, ayn› konuda master çal›ﬂmas›n›
tamamlam›ﬂ, ayr›ca özel ö¤renci olarak Makine Mühendisli¤i fark
derslerini de alm›ﬂt›r. 1986 y›l›nda Malezya hükümetinden ald›¤›
bursla Kuala Lumpur INTAN Enstitüsünde "Kamu Yönetimi"
konusunda çal›ﬂm›ﬂt›r.
1988-89 y›llar›nda A.B.D.den ald›¤› Humphrey bursu ile Minnesota
Üniversitesinde "Ekonomi" konusunda lisans üstü e¤itim görmüﬂ ve
ayr›ca "Liderlik E¤itimi" alm›ﬂt›r. Bu y›llarda haf›za gücüyle ilgili
bilimsel araﬂt›rmalara ilgi duyan Duyar, daha sonra 1994 y›l›nda
kat›ld›¤›, ‹ngiltere Beyin Vakf› taraf›ndan Londra'da düzenlenen
Dünya Haf›za ﬁampiyonas›nda, "Fotografik Haf›za" dal›nda dünya
ﬂampiyonu olarak alt›n madalya alm›ﬂ ve dünyan›n say›l› haf›zalar›
aras›na girmiﬂtir. Bu ﬂampiyonada ayr›ca "iskambil kartlar›n›n takibi"
ve "kar›ﬂ›k bilgilerin takibi" konusunda dünya üçüncüsü olarak iki
tane bronz madalya kazanan Duyar, "rakamlar›n takibi"nde de
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dünya dördüncüsü olmuﬂtur. Duyar ayn› y›l ‹ngiltere'de yay›nlanan
“The Book of Genius” kitab›nda Dünyan›n en iyi haf›za gücüne sahip
olanlar listesinde ilk onda gösterilmiﬂtir.
Yazar, 1994-95 y›llar›nda Avrupa Toplulu¤u taraf›ndan verilen Jean
Monnet bursu ile ‹ngiltere'de Exeter Üniversitesinde "Avrupa
Toplulu¤u Ekonomisi" dal›nda bir baﬂka master çal›ﬂmas›n› daha
tamamlam›ﬂt›r.
‹skenderun Demir ve Çelik fabrikalar›nda E¤itim Merkezi Yöneticili¤i
ve Dünya Bankas›n›n çeﬂitli projelerinde e¤itimci olarak görev alm›ﬂ
olan Duyar, yaklaﬂ›k 1988 y›l›ndan beri tüm çal›ﬂmalar›n› haf›za, h›zl›
ö¤renme, beyin e¤itimi, zihinsel potansiyeli geliﬂtirme ve yarat›c›
düﬂünme teknikleri üzerine yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ olup, bu konularda
araﬂt›rmalar yapmakta, yeni eserler haz›rlamakta ve çeﬂitli e¤itimler
vermektedir. ﬁu anda "Mega Haf›za"n›n baﬂkan› olan Duyar ayn›
zamanda Harp Akademilerinde ve Polis Akademilerinde de “Beyni
Etkin Kullanma ve Yarat›c› Düﬂünme” dersleri vermektedir.
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‹Ç‹NDEK‹LER

Birinci Ders: Her Baﬂlang›c›n Bir Öyküsü Vard›r
Yaﬂl› Hintli rahip, “Bir elmas, kat›laﬂm›ﬂ bir damla güneﬂ ›ﬂ›¤›d›r.”
dedi. Gerçekten de bir elmas karbonunun, güneﬂin bir tortusu
oldu¤u bilimsel olarak do¤rudur. Sonra, Ali Hafed'e, baﬂparma¤›
büyüklü¤ünde bir elmasa sahip olursa ülkeyi sat›n alabilece¤ini ve
bir elmas madenine sahip oldu¤unda o büyük zenginli¤in sa¤lad›¤›
nüfuzla çocuklar›n› tahtlara kral olarak oturtabilece¤ini söyledi. Ali
Hafed elmaslarla ilgili her ﬂeyi, de¤erinin ne kadar önemli oldu¤unu
dinledi. O gece yata¤›na yoksul bir adam olarak yatt›. Çünkü
elmaslarla ilgili bilgiler, onun art›k hayat›ndan memnun olmamas›na
neden olmuﬂtu. Dinlemekle bir ﬂey kaybetmemiﬂti; ama art›k
yoksuldu ve bu yoksullu¤undan korktu¤u için, hayat›ndan memnun
de¤ildi. “Bir elmas madeni istiyorum.” dedi kendi kendine ve tüm
geceyi uyumadan geçirdi...
‹kinci Ders: Zengin Olmak Yaln›zca Öykülerden ‹baret De¤ildir!
Annesi dedi ki: “Bak Charlie, mutlu olmak da zengin olmak kadar iyi
bir ﬂeydir.” “Evet.” dedi Charlie: “Fakat zengin ve mutlu olmak çok
daha iyi bir ﬂeydir.” Her ikisi de hakl›yd›. Charlie tek çocuk oldu¤u ve
annesi de dul oldu¤u için delikanl›n›n tercih etti¤i yolu seçtiler. Bu tip
iﬂler her zaman böyle olur...
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Üçüncü Ders: Öncelikle Önyarg›lar›n›zdan Kurtulun!
Zengin ve büyük varl›k sahibi olma f›rsat›n›n ﬂimdi burada, bu
kitapta benim yazd›klar›m› okuyan herkesin ulaﬂabilece¤i bir yerde
oldu¤unu tekrarl›yorum. Bu kitapta Tanr›'n›n gözünde do¤ru
oldu¤una inand›¤›m ﬂeyleri anlatmaya çal›ﬂ›yorum. E¤er yaﬂad›¤›m
y›llar benim sa¤duyu sahibi olmam aç›s›ndan herhangi bir de¤ere
sahipse, “Elmas Tarlalar›” bu kitab› okuyanlar›n da ellerinin alt›nda.
Ve çok zengin olmak için sizin de f›rsatlar›n›z›n oldu¤unu ve olaca¤›n›
biliyorum...
Dördüncü Ders: Hiç Ölmeyecekmiﬂ Gibi Çal›ﬂ›n!
Para güçtür ve ona sahip olmak için, makul ﬂekilde hevesli olmakta
hiçbir sak›nca yoktur. Öyle olmal›s›n›z; çünkü onunla, o olmadan
yapabilece¤inizden çok daha fazla iyilik yapabilirsiniz. ‹nançlar›n›zla
ilgili kutsal kitaplar›n›z› para basm›ﬂt›r. Okullar›n›z›, üniversitelerinizi,
ibadethânelerinizi parayla inﬂa ediyorsunuz. Ö¤retmenlerinizin ve
din adamlar›n›z›n geçimini parayla sa¤l›yorsunuz. Az gelirli insanlar›
örnek göstererek, di¤erlerinin de az gelirlerinin olmas›n› arzu etmek
haks›zl›kt›r. Çok geliri olan› örnek al›p di¤erinin de çok gelir elde
etmelerini arzu etmek ve bu amaç için çal›ﬂmak esas olmal›d›r.
Hayat›n›zda bunun bir istisnas›n› görmemiﬂsinizdir. En fazla geliri
olan kiﬂi, kendisine verilen bu güçle daha fazla iyilik yapabilir. Tek bir
ﬂartla ki, elbette, kendisine verilme amac›na uygun bir ﬂekilde
paran›n kullan›lmas› için ruhunun da do¤ru olmas› gerekir...
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Beﬂinci Ders: ‹yi Kul Olmak ‹çin De Zengin Olmak Gerekir!
Evet genç adam, biraz daha yaﬂland›¤›nda baﬂka mezhepten
birisinin de sana Kutsal Kitap'› okumas›na güvenebilece¤ini
ö¤reneceksin. Sen baﬂka bir mezhebe dâhilsin. Ancak, teoloji
okulunda size kelimelere yap›lan vurgunun önemli bir tefsir oldu¤u
ö¤retiliyor. ﬁimdi bu Kitap'› al›p kendin oku, ama do¤ru vurguyu ver.
“Kutsal Kitap'› ald› ve gururla okudu: 'Para aﬂk› tüm kötülüklerin
kökenidir' Sonra do¤rusunu anlad›. Bir kimse Kutsal Kitaplar› do¤ru
anlad›¤›nda, mutlaka gerçe¤i de anlar. Bu yüzden, do¤ruyu anlad›¤›
zaman mutlak gerçe¤i anlad›¤›n› söylüyorum. 'Para aﬂk› tüm
kötülüklerin kökenidir.' Paray› çok h›zl› ya da dürüst olmayan
yollardan elde etmeye çal›ﬂan bir kiﬂi, ﬂüphesiz pek çok tuza¤a
düﬂecektir.
“Para aﬂk›.” Bu nedir? Bu, paray› putlaﬂt›rmakt›r ve putperestlik de
her yerde Kutsal Kitaplar ve insanlar›n sa¤duyular› taraf›ndan
k›nan›r. Onun kullan›lmas› gereken amaçlar› düﬂünmek yerine,
dolara tapan kiﬂi, yani yaln›zca paray› putlaﬂt›ran kiﬂi, paras›n›
mahzende istifleyen ya da herhangi bir yerde saklayan veya
dünyaya faydas› bulunabilecek bir yerde kullanmay› reddeden cimri,
ölümüne kadar paraya sar›lan bir kiﬂi için de tüm kötülüklerin
kökenini bar›nd›r›r.
Alt›nc› Ders: En Tatl› Kazanç Emek Harcad›¤›n›z Kazançt›r!
Mirasla paraya konman›n ya da çocuklar›n›za yaln›zca para
b›rakman›n hiçbir faydas› yoktur. E¤er onlara iyi bir e¤itim verip
inançl›, dürüst ve asil bir kiﬂilik; geniﬂ bir arkadaﬂ çevresi ve onurlu
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bir isim b›rak›rsan›z, bu, onlar›n paraya sahip olmalar›ndan çok
daha iyidir. Di¤erleri hariç, yaln›zca paraya sahip olmalar›, hem
kendileri ve hem de ülke için daha kötü olacakt›r. Genç adam, e¤er
size miras olarak para kalm›ﬂsa, bunu yard›m olarak görmeyin. Y›llar
boyunca, eme¤inizin olmad›¤› o para, miras hakk›n›z olsa da sizi
insan hayat›n›n en iyi ﬂeylerinden mahrum edecektir. Bizim
kuﬂa¤›m›z›n zenginlerinden, deneyimsiz o¤ullar› ve k›zlar› kadar
ac›nacak baﬂka bir insan s›n›f› yoktur. Zengin insanlar›n çocuklar›na
ac›yorum. Onlar, dünyadaki en iyi ﬂeyleri asla bilemeyecekler.
‹nsan›n en de¤erli ad›mlar›ndan birisi, kendi hayat›n› kazanmas›d›r...
Yedinci Ders: Para Kazanma ‹ste¤i, Haz›r Sermayeden Daha
Önemlidir
Diyeceksin ki: “Sermaye olmadan baﬂlang›ç yapamazs›n›z”. Genç
adam, unutma ki, e¤er insanlar›n neye ihtiyaçlar› oldu¤unu bilirsen,
bir servete iliﬂkin herhangi bir miktardaki bir sermayenin sana
verebilece¤inden daha fazla bilgiye sahip olmuﬂ say›l›rs›n...
Sekizinci Ders: Büyük Adam Olmak ‹stiyorsan›z, Halka Hizmetkâr
Olun!
“Ne zaman büyük olacaks›n›z”? “Siyasî bir makama seçildi¤im
zaman!” Genç adam, bizim yönetim biçimimizde, makam sahibi
olman›n, küçüklü¤ün bir delili oldu¤u dersini almayacak m›s›n›z?
Büyük adamlar, bazen makam sahibi olurlar; fakat bu ülkenin
ihtiyac› olan ﬂey, bizim yapmalar›n› söyledi¤imiz ﬂeyleri yapacak
adamlard›r. Halk›n hâkim oldu¤u bu ülke, halk taraf›ndan, halk için
yönetilmektedir. Böyle oldu¤una göre, makam sahibi olan kiﬂi halk›n
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hizmetinde demektir. Kutsal kitaplar, bir toplumun efendisinin, o
topluma hizmet edenler oldu¤unu söyler. Kutsal kitaplar der ki:
“Gönderilen, kendisini gönderenden daha büyük olamaz”! ‹nsanlar
hâkimdir ya da hâkim olmal›d›r. E¤er öyleyse, büyük adamlar›n
makam sahibi olmalar›na ihtiyac›m›z yoktur. E¤er Amerika'daki
büyük adamlar makam sahibi olursa, önümüzdeki on y›l içinde
sadece bir imparatorlu¤a dönüﬂürüz...
Dokuzuncu Ders: Adalet Zenginli¤in ve Refah›n Temelidir
Bir kamu görevlisi olarak çal›ﬂt›¤›m y›llarda, ne kadar bilgi, tecrübe
ve yetene¤e sahip oldu¤unuzun önemli olmad›¤› ortamlar gördüm.
ﬁu yükselmeniz için kimleri veya hangi politikac›lar› tan›d›¤›n›z›n
önemli oldu¤u çal›ﬂma ortamlar›. “Bizden olanlar ve olmayanlar” gibi
saçma sapan söylemlerin geçerli oldu¤u ortamlar. Ah, ﬂu
politikac›lar, baﬂar›l› olmak için “adaletli” olmalar› gerekti¤ini bir
bilebilseler. D›ﬂ görünüﬂü ve yaﬂam tarz› inançl› bir insan›
and›rmas›na ra¤men, makam›n› ve o makam›n kendisine sa¤lad›¤›
avantajlar› kaybetme korkusunun Allah korkusundan daha fazla
olmas›ndan dolay›, hak hukuk tan›mayan ve haks›zl›klar yapan çok
yöneticiler gördüm...
Onuncu Ders: Melik Duyar’›n Elmas Tarlalar›
ﬁöyle bir düﬂündüm. Babam dahil, en yak›n›mdaki eﬂim benim
saçma sapan iﬂlerle u¤raﬂt›¤›m› düﬂünüyordu. Bir an “acaba onlar
m› hakl›” diye düﬂündüm. Böyle anlarda baﬂkalar›n›n göremedi¤i ve
sadece sizin gördü¤ünüz elmas tarlalar›n›zdan uzaklaﬂabilirsiniz
dostlar›m. Sonra kendimi toplad›m ve ...
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zun y›llar önce, bir grup ‹ngiliz yolcu ile birlikte Ba¤dat'tan
kiralad›¤›m›z yaﬂl› bir Arap'›n rehberli¤inde, Dicle ve F›rat
nehirlerinden aﬂa¤›ya do¤ru gidiyorduk. Yolculu¤umuz
s›ras›nda, bu rehberin baz› zihinsel özelliklerinden dolay› bizim
berberlerimize benzedi¤ini de s›k s›k düﬂünmeden edemiyordum.
Görevi yaln›zca nehir boyunca bize rehberlik etmek ve karﬂ›l›¤›nda
para almak olan bu yaﬂl› adam, görevinin bunlarla s›n›rl› olmad›¤›n›,
ayn› zamanda bize garip ve gizemli, eski ve modern, yabanc› ve
bildik hikâyeler anlatarak e¤lendirmek de oldu¤unu düﬂünüyordu.
Bunlar›n ço¤unu ﬂimdi unuttum desem yalan olmaz. Çünkü, ço¤u
de¤ersiz olan ve ilham vermeyen hikayelerdi. Ancak bunlardan biri
var ki, onu asla unutamad›m ve unutmayaca¤›m da!
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Yaﬂl› rehber, devemizi yular›ndan tutup bizi bu tarihi nehrin
k›y›s›ndan götürürken, onu dinlemekten yoruluncaya kadar bana
arka arkaya hikâyeler anlat›r, dinlemeyi b›rakt›¤›mda hiddetlense de
onun bu tavr›ndan hiç rahats›z olmazd›m. Bir defas›nda, baﬂ›ndaki
Türk fesini ç›kart›p benim dikkatimi çekmek için havaya do¤ru
savurdu¤unu hat›rl›yorum. Bunu, yar›m yumulmuﬂ gözümün ucuyla
görebiliyordum. Baﬂka bir hikâye anlataca¤› korkusuyla, gözlerimi
dört aç›p ona bakm›yordum. Ancak, en sonunda dayanamay›p ona
bakar bakmaz, hemen baﬂka bir hikâye anlatmaya baﬂlam›ﬂt› bile.
Dedi ki: “Sana ﬂimdi çok özel arkadaﬂlar›ma saklad›¤›m bir hikâye
anlataca¤›m.”
“Özel arkadaﬂlar” sözcüklerini vurgulayarak söyledi¤inden midir
nedir, onu dinlemeye baﬂlam›ﬂt›m bile. Size bir s›r vereyim: O
zamandan beri, onun anlatt›¤› bu son hikâyeyi dinledi¤ime çok; ama
çok memnunum. Hatta, üniversitedeki bu konferans›ma konu
oldu¤u için, ﬂu anda, burada, benim bu hikâyeyi o zaman dinlemiﬂ
olmamdan 1.674 genç adam›n da memnun oldu¤unu görmekten
dolay› içtenlikle minnettarl›k duyuyorum.
Yaﬂl› rehber, bir zamanlar ‹ndus Nehri yak›nlar›nda, Ali Hafed
ad›nda eski bir Farsl›n›n yaﬂad›¤›n› anlatt›. Ali Hafed'in çok büyük bir
çiftli¤e sahip oldu¤unu, meyve bahçelerinin, hububat tarlalar›n›n ve
bahçelerinin oldu¤unu; faizde paras›n›n bulundu¤unu, varl›kl› ve
hayat›ndan memnun bir adam oldu¤unu söyledi. Hâlinden
memnundu; çünkü zengindi. Zengindi, çünkü hayat›ndan
memnundu. Bunlar›n her ikisi de birbirine eﬂde¤er, biliyorsunuz.
Bir gün, bu yaﬂl› Farsl› çiftçiyi do¤unun bilge insanlar›ndan olan eski
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Budist rahiplerinden birisi ziyaret etti. Ateﬂin yan›na oturup yaﬂl›
çiftçiye dünyam›z›n nas›l yarat›ld›¤›n› anlatt›. Bu dünyan›n bir
zamanlar yaln›zca bir sis kümesi oldu¤unu ve Tanr›'n›n, parma¤›n›
bu sis kümesinin içine dald›r›p sonra yavaﬂ yavaﬂ döndürmeye
baﬂlad›¤›n›, h›z›n› giderek art›rd›¤›n› ve en sonunda da bu sis
kümesini içi dolu bir ateﬂ topuna döndürdü¤ünü söyledi. Daha
sonra, bu top yuvarlan›p evrende ilerleyerek, di¤er sis kümeleri
aras›ndan yanarak kendine yol açm›ﬂ, d›ﬂ›ndaki nem s›cak yüzey
üzerine sel gibi ya¤mur olup ya¤›ncaya ve d›ﬂ kabu¤u so¤utana
kadar buharlaﬂt›rm›ﬂt›. Sonra kabuktan d›ﬂar›ya do¤ru f›ﬂk›ran
içerideki alevler bu harika dünyam›z›n da¤lar›n›, tepelerini, vadilerini,
ovalar›n› ve bozk›rlar›n› oluﬂturmuﬂtu. ‹çteki bu eriyik hâldeki kütle
patlayarak d›ﬂar›ya ç›k›p çok h›zl› so¤udu¤unda granite, daha yavaﬂ
so¤udu¤unda bak›ra, daha yavaﬂ so¤udu¤unda gümüﬂe, daha
yavaﬂ so¤udu¤unda alt›na dönüﬂmüﬂ ve alt›ndan sonra da elmaslar
oluﬂmuﬂtu.
Yaﬂl› rahip, “Bir elmas, kat›laﬂm›ﬂ bir damla güneﬂ ›ﬂ›¤›d›r.” dedi.
Gerçekten de bir elmas karbonunun güneﬂin bir tortusu oldu¤u
bilimsel olarak do¤rudur. Sonra, Ali Hafed'e baﬂparma¤›
büyüklü¤ünde bir elmasa sahip olursa ülkeyi sat›n alabilece¤ini ve
bir elmas mâdenine sahip oldu¤unda o büyük zenginli¤in sa¤lad›¤›
nüfuzla çocuklar›n› tahtlara kral olarak oturtabilece¤ini söyledi.
Ali Hafed elmaslarla ilgili her ﬂeyi, de¤erinin ne kadar önemli
oldu¤unu dinledi. O gece yata¤›na yoksul bir adam olarak yatt›.
Çünkü elmaslarla ilgili bilgiler, onun art›k hayat›ndan memnun
olmamas›na neden olmuﬂtu. Dinlemekle bir ﬂey kaybetmemiﬂti;
ama art›k yoksuldu ve bu yoksullu¤undan korktu¤u için, hayat›ndan
memnun de¤ildi. “Bir elmas madeni istiyorum.” dedi kendi kendine
ve tüm geceyi uyumadan geçirdi...
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Sabah erkenden rahibi arad›. Deneyimlerimden biliyorum ki, bir
rahip sabah erkenden uyand›r›ld›¤›nda çok aksi olur. Ali Hafed yaﬂl›
rahibi rüyas›ndan uyand›rd›¤›nda, ona hemen,
“Bana elmaslar› nerede bulabilece¤imi söyler misin?” diye hayk›rd›.
“Elmaslar!, Elmaslardan ne istiyorsun?” diye sordu sinirle rahip.
“Çok zengin olmak istiyorum.” diye yeniden hayk›rd› Ali Hafed.
“O zaman git ve o elmaslar› bul. Yapman gereken tek ﬂey bu; git ve
onlar› bul. Ancak o zaman onlara sahip olursun.” dedi ve k›vr›l›p
yeniden yatmaya baﬂlam›ﬂt› ki, “Fakat nereye gidece¤imi
bilmiyorum?” diye yalvar›r bir ses tonuyla yeniden sordu Ali Hafed.
“E¤er yüksek da¤lar aras›nda beyaz kumlar üzerinden akan bir nehir
bulursan, o beyaz kumlarda her zaman elmas bulursun!” diyerek,
yan›tlad› rahip h›zla.
“Böyle bir nehir oldu¤una inanm›yorum?” diye itiraz etti¤inde Ali
Hafed; rahip,
“Evet, o nehirlerden çok var. Tek yapman gereken, gidip onlar›
bulmak. O zaman onlara sahip olursun.” diyerek, cevap verdi. Ali
Hafed, “Gidece¤im.” dedi.
Böylece, Ali Hafed çiftli¤ini satt›, paras›n› ald›, ailesini bir komﬂuya
emanet etti ve elmas aramaya gitti. Düﬂündü¤üm gibi, aramas›na
Dolunay Da¤lar›’ndan baﬂlad›. Daha sonra Filistin'e gitti. Sonra
Avrupa'ya ve en sonunda da tüm paras› bitti¤inde, üstü baﬂ›
paramparça, periﬂan ve yoksul hâlde ‹spanya'da, Barcelona'daki bir
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sahil koyunda durdu. Herkül sütunlar›n›n aras›ndan bakt›¤›
denizden, büyük bir gelgit dalgas› yuvarlanarak geldi ve yoksul,
üzgün, ac›l› ve üstelik ölmekte olan bu adamda, kendisini bu gelen
dalgan›n içine atma iste¤ini öylesine kabartt› ki, dayanamad› ve bir
daha bu hayata geri dönmemek üzere tepesi köpüklü dalgalar›n
alt›nda batt› gitti.
Yaﬂl› rehber bana bu son derece üzücü hikâyeyi anlatt›ktan sonra,
benim üzerinde oldu¤um deveyi durdurup baﬂka bir devenin
üzerinden kayan yükleri düzeltmeye gitti. O gitti¤i zaman, bu hikaye
üzerinde düﬂünme f›rsat› buldum. Kendi kendime, “Bu hikâyeyi
neden ‘özel arkadaﬂlar›na’ saklam›ﬂ ki?” dedi¤imi hat›rl›yorum.
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Baﬂka bir yerde
veya ülkede aç
kalmak veya periﬂan
olmak yerine, kendi
bulundu¤unuz yerdeki
“elmas tarlalar›”n›
keﬂfetmeye çal›ﬂ›n.
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Hikâyenin sanki hiçbir baﬂ›, ortas› ve sonu yoktu. Bu, hayat›mda
duydu¤um, kahraman›n daha ilk bölümde öldü¤ü bir hikâyeydi.
Hikayenin ancak bir bölümünü dinlemiﬂtim ve hikâyenin kahraman›
da bu ilk bölümde ölmüﬂtü.
Rehber geri gelip devemin yular›n› tuttu¤unda, arada hiç kesinti
olmam›ﬂ gibi hikâyenin ikinci bölümüne devam etti. Ali Hafed'in
çiftli¤ini sat›n alan adam, bir gün devesini su içmesi için bahçeye
sürdü. Deve, burnunu bahçedeki derenin s›¤ suyuna dald›rd›¤›
zaman Ali Hafed'in halefi derenin beyaz kumlar›ndan gelen tuhaf bir
›ﬂ›k par›lt›s› fark etti. Sudan gökkuﬂa¤›n›n tüm renklerini yans›tan ›ﬂ›¤›
olan siyah bir taﬂ ç›kard›. Çak›l taﬂ›n› eve götürüp ortadaki ﬂöminenin
üzerindeki rafa süs olarak koydu ve tamamen unuttu.
Birkaç gün sonra ayn› yaﬂl› rahip, Ali Hafed'in halefini ziyarete geldi
ve salonun kap›s›n› açt›¤› anda raf›n üzerindeki ›ﬂ›k par›lt›s›n› gördü.
Ona do¤ru koﬂup ba¤›rd›:
“Bu bir elmas! Ali Hafed geri mi döndü?”
“Yo hay›r, Ali Hafed geri dönmedi ve bu da bir elmas de¤il. Bu
sadece burada, kendi bahçemizde buldu¤umuz bir taﬂ.”
“Ama” dedi rahip: “Sana söylüyorum, ben bir elmas› gördü¤ümde
tan›r›m. Bunun gerçek bir elmas oldu¤undan eminim.”
Sonra beraberce eski bahçeye koﬂtular, parmaklar›yla beyaz
kumlar› kar›ﬂt›rd›lar ve ne bulsalar, be¤enirsiniz! ‹lkinden daha güzel
ve daha de¤erli taﬂlar... -Bu, tarihsel olarak da do¤rudur.- “Böylece”
dedi rehber: “‹nsanl›k tarihinin, Kimberly'den de büyük olan en
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muazzam elmas madeni olan Golconda elmas madeni keﬂfedildi.
Dünyada en büyük elmaslar olan ‹ngiltere ve Rusya'n›n taç
mücevherleri Kohinoor ve Orloff bu madenden ç›kart›lm›ﬂt›r.”
Yaﬂl› Arap rehber, bana hikâyesinin ikinci bölümünü anlatt›ktan
sonra Türk fesini ç›kart›p dikkatimi buradan al›nacak derse çekmek
için yine havada savurdu. Kendileri her zaman ders alm›ﬂ olmasalar
da bu rehberlerin hikâyelerinden ç›kart›lacak dersler vard›r.
ﬁapkas›n› sallarken bana ﬂöyle dedi: “Ali Hafed periﬂan olmak, aç
kalmak ve yabanc› bir ülkede intihar etmek yerine, evinde kal›p kendi
mahzenini ya da bu¤day tarlalar›n›n alt›n› veya kendi bahçesini
kazm›ﬂ olsayd›, 'elmas tarlalar›'na kendisi sahip olacakt›. Çünkü
sonradan o eski çiftli¤in her dönümünde, evet her kar›ﬂ topra¤›nda
o zamandan beri krallar›n taçlar›n› süsleyen mücevherler
bulunmuﬂtur”.
Ç›kart›lacak dersi hikâyesine ekledi¤i zaman, neden onu “çok özel
arkadaﬂlar›na” saklad›¤›n› anlad›m. Fakat anlad›¤›m› ona
söylemedim. Bu aksi yaﬂl› Arap'›n yöntemi, bir avukat gibi konunun
çevresinde dolaﬂmak, do¤rudan söyleyemedi¤i, “Dicle Nehri'nin
civar›nda seyahat eden kiﬂinin, ona göre Amerika'da evinde olsa
daha iyi olurdu.” fikrini dolayl› olarak söylemekti. Bunu anlad›¤›m›
ona söylemesem de, hikâyesinin bana bir hikayeyi an›msatt›¤›n›
söyledim ve çabucak anlatt›m. O, hikâyeyi ﬂu anda size de anlatmak
istiyorum.
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na 1847 y›l›nda Kaliforniya'da büyük bir çiftli¤i olan bir
adam›n hikâyesini anlatt›m. Bu adam Güney Kaliforniya'da
alt›n bulundu¤unu duymuﬂ ve alt›n tutkusuyla çiftli¤ini Albay
Sutter'a satarak geri dönmemek üzere gitmiﬂti. Albay Sutter bu
çiftlikten akan bir dere üzerine bir de¤irmen yapt›. Bir gün evin küçük
k›z›, evlerine de¤irmen ark›ndan ald›¤› biraz ›slak kum getirip onu
ﬂöminenin önünde parmaklar›n›n aras›ndan eledi. O s›rada, orada
olan bir konuk, o zamana kadar Kaliforniya'da bulunmuﬂ olan ilk
gerçek alt›n›n parlayan tortular›n› gördü. Çiftli¤e daha önce sahip
olan adam alt›n istiyordu ve yaln›zca elini uzat›p alarak ona sahip
olabilirdi. Gerçekten de o zamandan bu yana birkaç dönümlük
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yerden otuz sekiz milyon dolarl›k alt›n ç›kart›lm›ﬂt›r. Bundan yaklaﬂ›k
sekiz y›l önce bu konferans› o çiftlik üzerinde kurulu bulunan bir
ﬂehirde verdim ve bana dediler ki, oran›n üçte birinin sahibi olan kiﬂi
y›llard›r uyurken ve uyan›kken, her on beﬂ dakikada alt›n olarak,
vergisiz, iki yüz dolar kazan›yormuﬂ.
Fakat bundan daha da iyi bir örnek burada, bizim Pennsylvania'da
görüldü. Pennsylvania'da yaﬂay›p da, gördü¤ünüz baz›
Pennsylvanial›lar gibi, yine bir çiftlik sahibi olan bir adam vard›. Bu
çiftli¤e, t›pk› benim de Pennsylvania'da bir çiftlik sahibi olsam
yapaca¤›m ﬂeyi yapt›, onu satt›. Fakat çiftli¤i satmadan önce bu
k›tada petrolün ilk keﬂfedildi¤i yer olan Kanada'da çal›ﬂan kuzeninin
yan›nda kömür petrolü toplayarak çal›ﬂmay› garanti alt›na almaya
karar verdi. O zamanlar petrolü akarsulardan ç›kart›yorlard›. Böylece
bu Pennsylvanial› çiftçi, kuzenine yazarak ondan iﬂ istedi.
Görüyorsunuz dostlar, bu çiftçi tamamen aptal bir adam de¤ildi.
Hay›r, kesinlikle de¤ildi. Yapacak baﬂka bir iﬂi olmadan çiftli¤ini
b›rakmam›ﬂt›. Yeryüzündeki tüm ahmaklar aras›nda yeni bir iﬂ
bulmadan önce iﬂini b›rakan bir adamdan daha kötüsü oldu¤unu
sanm›yorum. Bu konu sadece meslek veya iﬂle ilgilidir. Boﬂanmak
isteyen bir adamla hiçbir ilgisi yoktur. Kuzenine iﬂ için yazd›¤›nda,
kuzeni ona ﬂöyle cevap verdi: “Seni iﬂe alamam, çünkü petrol iﬂiyle
ilgili hiçbir ﬂey bilmiyorsun”.
Bunun üzerine yaﬂl› çiftçi, “Öyleyse, ö¤renece¤im ve bilece¤im.” dedi
ve övgüye de¤er bir hevesle (Bu, Temple Üniversitesi ö¤rencilerinin
de özelli¤idir) tüm konu üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›. Tanr›'n›n
dünyay› yaratmas›n›n ikinci gününe, dünyan›n o zamandan bu yana
ilkel kömür yataklar›na dönüﬂmüﬂ olan o zengin bitki örtüsüyle s›k ve
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derin ﬂekilde kapl› oldu¤u zamana kadar geri gitti. Bu zengin kömür
yataklar›ndan süzülenlerin pompayla ç›kart›lmaya de¤er olan kömür
petrolünü sa¤lad›¤›n› ö¤renene kadar konu üzerinde çal›ﬂt›. Daha
sonra bunun canl› akarsularla nas›l yeryüzüne geldi¤ini ö¤rendi.
Bunun görünüﬂünü, kokusunu, tad›n› ve nas›l rafine edilece¤ini
ö¤renene kadar çal›ﬂt›. Sonra kuzenine “Petrol iﬂinden anl›yorum.”
diye bir mektup yazd›. Kuzeni de ona, “Pekâlâ, öyleyse gel.” diye
cevap verdi.
Çiftli¤ini eyalet kay›tlar›na göre o zaman›n paras›yla 833$'a (tam
para, “küsurats›z”) satt›. Yeri alan adam s›¤›rlar›n› sulamak için
düzenleme yapmaya gitti¤inde, çiftli¤in eski sahibi bu yerden henüz
ayr›lm›ﬂt›. Çiftli¤in yeni sahibi, eski sahibin y›llar önce a¤›l›n
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arkas›ndaki dere üzerine yanlamas›na bir tahta koydu¤unu gördü.
Dere üzerindeki bu keskin aç›daki tahtan›n amac›, derenin di¤er
k›y›s›na att›¤› çok kötü görünümlü bir pisli¤e s›¤›rlar›n burunlar›n›
dald›rmalar›n› engellemekti. Bu tahtayla pisli¤i bir tarafta
b›rakt›¤›nda, s›¤›rlar alttan su içebiliyorlard›.
Kanada'ya giden adam bu tahta parças›yla, yirmi üç y›l boyunca
Pennsylvania eyalet jeologlar›n›n on y›l sonra bize o zamanlar bile
yüz milyon dolar de¤ere sahip oldu¤unu söyledikleri, bir kömür
petrolü selinin önüne set çekmiﬂ oluyordu. Bundan dört y›l önce
jeologlar bu keﬂfin eyaletimizde bir milyar dolarl›k bir de¤ere sahip
oldu¤unu aç›klad›lar. Bugün, üzerinde Titusville ﬂehrinin kurulu
oldu¤u topraklara ve Pleasantville vadilerine sahip olan adam, bu
konuyu Tanr›'n›n dünyay› yaratmas›n›n ikinci gününden itibaren
günümüze kadar incelemiﬂti. Konuyla ilgili her ﬂeyi ö¤renene kadar
çal›ﬂm›ﬂt›; ama yine de üzerinde bulundu¤u ve sahip oldu¤u kömür
petrol yataklar›n›n tamam›n› 833$'a satm›ﬂt›. Ben bunu bugün çok
“anlams›z” buluyorum.
Bir örnek daha vermeliyim. Bunu Massachusetts'te buldum ve orada
buldu¤uma üzgünüm; çünkü oras› benim ayn› zamanda
memleketimdir. Massachusetts’teki anlataca¤›m bu genç adam,
düﬂüncemin baﬂka bir aﬂamas›n› ortaya koyuyor. Bu genç adam
Yale Üniversitesi'nde madenler ve madencilik konusunda ö¤renim
görüyordu. Bir maden mühendisi olarak o kadar ustal›k kazanm›ﬂt›
ki, üniversite yetkilileri onu s›n›flar›n›n gerisinde olan ö¤rencileri
çal›ﬂt›rmas› için iﬂe dahi alm›ﬂlard›. Son y›l›nda bu iﬂten o zaman›n
paras›yla haftada 15$ kazan›yordu. Mezun oldu¤unda, ücretini
haftada 15$'dan 45$'a yükselttiler ve ona ö¤retim üyeli¤i teklif ettiler.
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Onlar bunu yapar yapmaz, genç adam do¤ruca eve, annesinin
yan›na gitti.
Delikanl›n›n ücretini 15$'dan 15.60$'a ç›karm›ﬂ olsalard›, orada kal›p
bundan gurur duyacak olmas›na ra¤men, bir defada 45$'a
yükselttiklerinde ﬂöyle dedi: “Anne, ben haftada 45$'a çal›ﬂmam.
Benim gibi bir beyne sahip olan birisinin haftada 45$'a çal›ﬂmas› ne
demek! Ben maden iﬂini çok iyi biliyorum. Kaliforniya'ya gidip alt›n
madenleri ve gümüﬂ madenleri iﬂine girer ve çok zengin olurum”.
Annesi dedi ki: “Bak Charlie, mutlu olmak da zengin olmak kadar iyi
bir ﬂeydir”. “Evet” dedi Charlie: “Fakat zengin ve mutlu olmak, çok
daha iyi bir ﬂeydir”. Her ikisi de hakl›yd›. Charlie tek çocuk oldu¤u ve
annesi de dul oldu¤u için delikanl›n›n tercih etti¤i yolu seçtiler. Bu tip
iﬂler her zaman böyle olur.
Massachusetts'teki varlar›n› yoklar›n› sat›p, California yerine
Wisconsin'e gittiler ve delikanl› orada yine haftada 15 $'a Superior
Copper Maden ﬁirketi'nde çal›ﬂmaya baﬂlad›. Fakat sözleﬂmesindeki
bir ﬂarta göre, ﬂirket için bulaca¤› madenlerden hisse de alacakt›.
Hiç maden buldu¤una inanm›yorum. Keﬂke bu bak›r ﬂirketinin hisse
senetlerine sahip olan birisinin yüzünü görebilseydiniz! Bir ﬂeyler
bulmuﬂ olmalar›n› çok isterdiniz. Bu genç adam›n orada çal›ﬂt›¤›
s›ralarda bu ﬂirkette hisseleri bulunan ve bugün bilet paras›n›
denkleﬂtiremedikleri için buraya geri dönememiﬂ olan dostlar›m var.
Bu genç adam oraya gittikten sonra, bir daha kendisinden haber
alamad›m. Ak›betinin ne oldu¤unu ve hiç maden bulup bulmad›¤›n›
bilmiyorum, fakat buldu¤unu da hiç sanm›yorum.
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Ancak iﬂin di¤er yan›n› biliyorum. ‹lk çiftlik sahibi çiftlik evinden pek
ç›kmazd›; fakat çiftli¤in sonraki sahibi patates kazmaya gitti. Yeni
sahibi çiftli¤i sat›n ald›¤›nda, patatesler zaten büyümekteydi ve yaﬂl›
çiftçi bir sepet patates getirirken, sepet taﬂ duvar›n kenarlar›
aras›ndan geçmedi. Bilirsiniz, Massachusetts'te çiftliklerimiz
neredeyse tamamen taﬂ duvarlarla çevrilidir. Orada taﬂlar› koyacak
biraz yere sahip olabilmek için, ön giriﬂ kap›lar›nda çok ekonomik
olmak zorundas›n›zd›r. Sepet s›k›ﬂ›nca, yaﬂl› çiftçi onu yere koyup bir
kenar›ndan, sonra da di¤er kenar›ndan sürükledi ve sepetini
sürüklerken, bu taﬂ duvar›n üst d›ﬂ köﬂesinde kap›n›n hemen
yan›nda sekiz inç kare büyüklü¤ünde do¤al bir gümüﬂ blok fark etti.
Konu hakk›nda çok bilgili olup haftada 45 $'a çal›ﬂmayan maden,
madencilik ve mineraloji uzman›, Massachusetts'teki bu çiftlik evini
satt›¤›nda pazarl›¤› yapmak için bu gümüﬂün hemen yan›na
oturmuﬂtu. Bu çiftlikte do¤up büyümüﬂtü. Bu taﬂ yüz ifadesini
yans›t›p sanki, “‹ﬂte burada yüz bin dolar uzan›p alman› bekliyor.”
diyene kadar gelip geçtikçe koluyla silmiﬂti. Fakat o taﬂ› hiç
almam›ﬂt›. Taﬂ Newburyport, Massachusetts'te bir evdeydi ve
buralarda hiç gümüﬂ olmazd›. Hepsi çok uzaktayd›. Neredeydi, ben
bilmiyorum. Ancak o da bilmiyordu. Arad›¤› ﬂeyin baﬂka bir yerde
oldu¤unu biliyordu. O, ayn› zamanda bir maden ve mineraloji
ö¤retmeniydi.
Dostlar›m, bu hata çok yayg›n olarak yap›l›r. Ona gülmemiz için
hiçbir neden yok. Onun ak›betini merak ediyorum. Kesinlikle
bilmiyorum. Fakat bir Yankee olarak “tahmin” etti¤im ﬂeyi size
söyleyece¤im. Bence bu gece çevresinde arkadaﬂlar›yla birlikte
ﬂöminenin önünde oturuyor ve onlara ﬂöyle bir ﬂeyler söylüyordur;
“Philadelphia'da yaﬂayan ﬂu Conwell'i tan›yor musunuz?” “A, evet
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onu duymuﬂtum.” “Peki Philadelphia'da yaﬂayan Jones ad›ndaki
adam› tan›yor musunuz?” “Evet, onu da duymuﬂtum.”
Sonra gülmeye baﬂl›yor, gülmekten kat›l›yor ve arkadaﬂlar›na, “‹ﬂte
onlar da aynen benim yapt›¤›m ﬂeyi yapt›lar.” diyordur. Bu, tüm
espriyi mahveder. Çünkü siz ve ben de onun yapt›¤›n›n ayn›s›n›
yapm›ﬂ›zd›r. Burada oturup ona gülerken, onun da orada oturup
bize gülmeye hakk› var. Ayn› hatalar› kendim de yapt›¤›m› biliyorum.
Elbette bu, bir ﬂey de¤iﬂtirmez. Çünkü ayn› adam›n hem ö¤üt verip
hem de bu ö¤ütleri tutmas›n› beklemeyiz.
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u gece buraya gelip siz dinleyicilerime bakt›¤›mda, elli y›ld›r
sürekli gördü¤üm ﬂeyi görüyorum: Defalarca ayn› hatay›
yapan insanlar›! Ço¤u zaman, etraf›mda daha genç insanlar
görmeyi, üniversite, lise ve hatta ortaokul ö¤rencileriyle dolu
olmas›n›, onlarla konuﬂabilmeyi istiyorum. Neden böyle bir izleyici
toplulu¤u istiyorum, biliyor musunuz? Çünkü onlar çok hassas kiﬂiler.
Çünkü onlar bizim sahip oldu¤umuz önyarg›lara sahip olacak kadar
büyümediler. Henüz b›rakamayacaklar› nas›rlaﬂm›ﬂ bir al›ﬂkanl›k
edinmediler. Bizim karﬂ›laﬂt›¤›m›z baﬂar›s›zl›klarla henüz
karﬂ›laﬂmad›lar. Ve öyle bir dinleyici toplulu¤una, yetiﬂkin insanlara
verebilece¤imden daha iyisini verebilecek olsam da, yine de mevcut
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malzemeyle elimden gelenin en iyisini yapaca¤›m. Size ﬂu anda
yaﬂad›¤›n›z yerde, Philadelphia'da ya da her neredeyseniz, “Elmas
tarlalar›”na sahip oldu¤unuzu söylüyorum. Diyeceksiniz ki: “E¤er
burada 'elmas tarlalar›' gibi bir ﬂey bulundu¤unu düﬂünüyorsan›z,
ﬂehrimiz hakk›nda fazla bir ﬂey biliyor olamazs›n›z.”
Bir genç adam›n Kuzey Carolina’da elmas buldu¤una iliﬂkin
gazetede ç›kan bir hikayeyle çok ilgilenmiﬂtim. Bu, o zamana kadar
keﬂfedilen elmaslar›n en saf olan›yd› ve oraya yak›n yerlerde çok
say›da baﬂka örnekler de vard›. Mineraloji alan›nda ünlü bir
profesöre gidip bu elmaslar›n nereden geldi¤ini sordum. Profesör,
k›tam›z›n jeolojik oluﬂumlar›n›n haritas›n› ald› ve gösterdi. Ya bu
oluﬂuma adapte olmuﬂ alttaki karbonlu tabakalardan Ohio ve
Mississipi üzerinden bat›ya do¤ru gitti¤ini ya da daha büyük bir
ihtimalle Virginia üzerinden ve Atlantik Okyanusu k›y›s›ndan do¤uya
do¤ru geldi¤ini söyledi. Gerçek olan ﬂuydu ki, elmaslar oradayd›.
Çünkü bulunup sat›lm›ﬂlard›. Ve sürüklenme dönemi boyunca
kuzeyde bir yerlerden oraya taﬂ›nm›ﬂlard›. ﬁimdi Philadelphia'da
matkab›yla yeri delen birisinin hâlâ orada olan bir elmas madeninin
izini bulmayaca¤›n› kim söyleyebilir? Ah, dostlar›m! Bunun gibi bir
elmas, ancak dünyada bulunan en kârl› madenlerden gelir diye
dünyadaki en büyük elmas madenlerinden birisinin üzerinde
olmad›¤›n›z› söyleyemezsiniz.
Elmas madenlerine sahip de¤ilseniz, onlar›n sizin iﬂinize yarayacak
her ﬂeylerine yine de sahip oldu¤unuzu düﬂündü¤ümü söylemek
isterim. Çünkü ‹ngiltere Kraliçesi ‹ngiltere'deki son resepsiyonda hiç
mücevher takmayarak, Amerikan kad›n›na bugüne kadar yap›lm›ﬂ
en büyük iltifat› yapm›ﬂ oldu¤u için, elmas kullan›m› neredeyse
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ortadan kalkm›ﬂt›r. Takaca¤›n›z birkaç›n› ay›r›p kalan›n› para
karﬂ›l›¤›nda satmak en isabetli davran›ﬂ olacakt›r.
Öyleyse, zengin ve büyük varl›k sahibi olma f›rsat›n›n ﬂimdi burada,
Philadelphia'da, bu gece benim konuﬂmam› dinleyen herkesin
ulaﬂabilece¤i bir yerde oldu¤unu tekrarl›yorum. Bu ﬂartlar alt›nda
bile bu kürsüye size ezberden bir ﬂeyler anlatmak için gelmedim.
Tanr›'n›n gözünde do¤ru oldu¤una inand›¤›m ﬂeyleri anlatmaya
geldim. E¤er yaﬂad›¤›m y›llar benim sa¤duyu sahibi olmam
aç›s›ndan herhangi bir de¤ere sahipse, hakl› oldu¤umu biliyorum;
burada oturan ve belki de bu konuﬂmaya gelmek veya toplanmak
için bir bilet sat›n almakta bile güçlük çekmiﬂ olanlar›n ellerinin
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alt›nda “Elmas tarlalar›” ve çok zengin olmak için f›rsatlar› oldu¤unu
biliyorum. Dünyada bugün, Philadelphia'n›n oldu¤undan daha
uygun hiçbir yer olmam›ﬂt›r. Dünya tarihinde sermayesi olmayan
yoksul bir adam›n, bugün bizim ﬂehrimizde oldu¤undan daha fazla
h›zl› ve dürüstçe zengin olma f›rsat› olmam›ﬂt›r. Bunun do¤ru
oldu¤unu söylüyor, böylece kabul etmenizi istiyorum. Çünkü e¤er
buraya yaln›zca ezberden bir ﬂeyler anlatmak için gelmiﬂ oldu¤umu
düﬂünüyorsan›z, burada olmamay› tercih ederim. Bu tür
konuﬂmalarla harcayacak vaktim yok. Fakat inand›¤›m ﬂeyleri
söylemek istiyorum. E¤er aran›zdan baz›lar› benim bu gece
söylediklerimden dolay› daha zengin olmazsa, zaman›m boﬂa
harcanm›ﬂ olur.
Size zengin olman›z gerekti¤ini ve zengin olman›n sizin bir göreviniz
oldu¤unu söylüyorum. Dindar kardeﬂlerimden pekço¤u bana, “Siz,
bir din adam› olarak zaman›n›z› ülkede dolaﬂ›p genç insanlara
zengin olmalar›n›, para sahibi olmalar›n› tavsiye ederek mi
geçiriyorsunuz?” diye soruyorlar. “Evet, elbette öyle yap›yorum”!
Diyorlar ki: “Bu, berbat bir ﬂey de¤il mi! Neden insanlar›n para
kazanmalar› hakk›nda vaaz vermek yerine, gerçekler hakk›nda vaaz
vermiyorsunuz?” Ben de “Çünkü” diyorum: “Dürüstçe para
kazanmak, gerçe¤i vaaz etmektir”. ‹ﬂte sebep budur! Zengin olan
kimseler, toplumda görebilece¤iniz en dürüst kimseler olabilir.
Bu gece burada olan baz› genç adamlar, “Ah! Tüm hayat›m
boyunca bana, paraya sahip olanlar›n namussuz, onursuz, kötü ve
alçak oldu¤u anlat›ld›.” diyecektir. Dostum, sizin paraya sahip
olmaman›z›n nedeni de bu iﬂte. Çünkü sizin insanlar hakk›ndaki
fikriniz böyle. ‹nanc›n›z›n temelleri tamamen yanl›ﬂ. ﬁimdi vakit
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ay›ramayaca¤›m; ama tart›ﬂmaya aç›k olmas›na ra¤men, k›saca
söylemeliyim ki, Amerika'daki zengin insanlar›n yüz tanesinden
doksan sekizi dürüsttür. Onlara para emanet edilmesinin nedeni
budur. Büyük iﬂletmeler yönetip kendileriyle çal›ﬂacak çok say›da
insan bulmalar› ve isdihdam etmelerinin nedeni de budur. Çünkü
onlar dürüst insanlard›r.
Baﬂka bir genç adam da, “Bazen dürüst olmayan yollardan
milyonlarca dolara sahip olan kiﬂiler duyuyorum.” diyecektir. Elbette
duyacaks›n›z; ben de duyuyorum. Fakat bunlar asl›nda o kadar
ender görülen durumlar ki, siz di¤er tüm zengin insanlar›n dürüst
olmayan yollardan zengin olduklar› fikrine kap›lana kadar gazeteler
haber olarak hep bunlardan bahsederler.
Dostum, e¤er bir araba temin edersen, beni Philadelphia'n›n
banliyölerine götür. Bu büyük ﬂehirde bahçeleri ve çiçekleri olan,
harika birer sanat eseri olan ve kendi evlerine sahip olan insanlarla
tan›ﬂt›r. Ben de seni ﬂehrimizdeki hem karakter hem de yat›r›m
aç›s›ndan en iyi insanlarla tan›ﬂt›ray›m. Bunu yapaca¤›m› da
biliyorsun. Bir insan, kendi evine sahip olana kadar gerçek bir insan
de¤ildir. Kendi evine sahip olan insanlar da ev sahibi oldu¤u için,
onurlu, dürüst, saf, do¤ru, ekonomik ve dikkatli olurlar.
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ir insan için, büyük mebla¤larda paraya sahip olmak tutars›z
bir ﬂey de¤ildir. Bizler baﬂkas›n›n mal›na göz dikmeniz
aleyhinde vaazlar veririz. Biliyorsunuz, bunu kürsüde yapar›z.
Ço¤u zaman bunun aleyhinde o kadar uzun vaaz verir ve “kötü
kazanç” ile ilgili tâbirleri o kadar çok kullan›r›z ki, inançl› insanlar,
bizim bir insan›n paraya sahip olmas›n›n ay›planacak bir ﬂey
oldu¤una inand›¤›m›z fikrine kap›l›rlar -ta ki yard›m için para
toplama sepeti dolaﬂt›r›lmaya baﬂlan›p para vermedikleri için
insanlara neredeyse küfredecek bir duruma geldi¤imiz âna kadar.
Hem fazla paray› “kötü kazanç” la özdeﬂleﬂtireceksiniz hem de
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insanlar›n yard›m edebilmeleri için çok paraya sahip olmalar›n›
isteyeceksiniz. Bu tür ö¤retiler ne kadar da tutars›zd›r, de¤il mi?
Para güçtür ve ona sahip olmak için makul ﬂekilde hevesli olmakta
hiçbir sak›nca yoktur. Öyle olmal›s›n›z; çünkü onunla, o olmadan
yapabilece¤inizden çok daha fazla iyilik yapabilirsiniz. ‹nançlar›n›zla
ilgili kutsal kitaplar›n›z› para basm›ﬂt›r. Okullar›n›z›, üniversitelerinizi,
ibadethanelerinizi parayla inﬂa ediyorsunuz. Ö¤retmenlerinizin ve
din adamlar›n›z›n geçimini parayla sa¤l›yorsunuz. Az gelirli insanlar›
örnek göstererek, di¤erlerinin de az geliri olmas›n› arzu etmek
haks›zl›kt›r. Çok geliri olan› örnek al›p di¤erlerinin de çok gelir elde
etmesini arzu etmek ve bu amaç için çal›ﬂmak esas olmal›d›r.
Hayat›n›zda asla bunun bir istisnas›n› görmemiﬂsinizdir. En fazla
geliri olan kiﬂi, kendisine verilen bu güçle daha fazla iyilik yapabilir.
Tek bir ﬂartla ki, elbette paran›n kendisine verilme amac›na uygun
bir ﬂekilde kullanmas› için de ruhunun do¤ru olmas› gerekir.
Öyleyse, size diyorum ki, paraya sahip olmal›s›n›z. E¤er
Philadelphia'da dürüst ﬂekilde varl›k sahibi olabilecekseniz, bunu
yapmak sizin inançlar›n›z do¤rultusunda ve Allah kat›nda kutsal bir
görevinizdir. ‹nançl› olmak için çok yoksul olman›z gerekti¤ini
düﬂünmek, çok büyük bir hatad›r.
Baz›lar›, “Yoksul kiﬂilere yak›nl›k duymuyor musunuz?” diyeceklerdir.
Elbette duyuyorum. Yoksa y›llard›r konferans veriyor
olmazd›m.Yak›nl›k duyulmas› gereken yoksullar›n say›s› çok az olsa
bile, yoksullara yak›nl›k duymaktan vazgeçmeyece¤im. Tanr›'n›n,
günahlar›ndan dolay› cezaland›rd›¤› birisine yak›nl›k duymak,
böylece Tanr› onu cezaland›rmaya devam edecekken o kiﬂiye
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yard›mc› olmak ﬂüphesiz yanl›ﬂt›r ve bunu gerçekten yard›m›
hakkedenlere yard›m etti¤imizden daha fazla yap›yoruz. Tanr›'n›n
yoksullar›na -yani kendi baﬂlar›n›n çaresine bakamayanlarayak›nl›k duymam›z gerekir. Her ne durumda olunursa olunsun,
yoksul olmak tamamen yanl›ﬂt›r. Herkesin yoksulluktan kurtulmas›
için, dürüstçe ve samimi bir ﬂekilde çal›ﬂmas› gerekir. Neyse, bu
tart›ﬂmay› ﬂimdilik bir yana b›rakal›m.
Orada arkadan birisi aya¤a kalk›p, “Bu dünyada paradan daha iyi
baz› ﬂeylerin oldu¤unu düﬂünmüyor musunuz?” diyor. Elbette
düﬂünüyorum, fakat ﬂu anda paradan bahsediyorum. Elbette
paradan daha üstün baz› ﬂeyler vard›r. Ah evet, beni tek baﬂ›ma
b›rakan a¤›r olaylardan dolay› biliyorum ki, paradan daha üstün,
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daha tatl› ve daha saf ﬂeyler vard›r. Alt›ndan daha üstün ve daha
büyük baz› ﬂeyler oldu¤unu iyi biliyorum. Tanr›'n›n dünyas›nda en
yüce ﬂey sevgidir. Fakat bol paras› olan âﬂ›k çok daha ﬂansl›d›r. Para
güçtür, para kuvvettir, para zarar kadar yarar da sa¤lar. ‹yi
insanlar›n ellerinde çok iyi ﬂeyler baﬂarabilir ve baﬂarm›ﬂt›r da!
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‹yi Kul Olmak ‹çin De Zengin
Olmak Gerekir!
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undan bahsetmeden geçemeyece¤im. Bir adam›n, “yoksul
birisi” oldu¤u için Tanr›'ya ﬂükretti¤ini duymuﬂtum. Acaba
adam›n eﬂi bu konuda ne düﬂünüyor? Onlar›n evine giren
tüm paray› kad›n kazan›yor ve adam da bunun bir k›sm›n›
verandada tüttürüyordu. Adam böyle bir kiﬂiydi. Bu türden yoksullar›
art›k görmek istemiyorum ve Tanr›'n›n da görmek istedi¤ine
inanm›yorum. Ayr›ca, dindar olmak için son derece yoksul olman›z
gerekti¤ini düﬂünen baz› kimseler de vard›r. Bu, kesinlikle do¤ru
de¤ildir. Hakeden yoksullara yak›nl›k duymal›; ama böyle bir ö¤retiyi
kesinlikle ö¤retmemeliyiz.
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Ayr›ca iyi bir Müslüman'a, H›ristiyan'a (ya da bir Yahudi'nin
deyimiyle, dindar bir kimseye) zengin olmas›n› tavsiye etmenin
karﬂ›s›nda, ça¤›m›z haks›z bir önyarg›ya sahiptir. Bu önyarg› çok
evrenseldir ve san›r›m güvenle bahsedebilece¤im kadar uzun y›llar
önce Temple Üniversitesi'nde Teoloji Fakültesi'nde bu bölümdeki tek
dindar ö¤rencinin kendisi oldu¤unu düﬂünen genç bir adam vard›.
Bir akﬂam ofisime geldi, masam›n önüne oturdu ve bana ﬂöyle dedi:
“Say›n Baﬂkan, asl›nda sizinle çal›ﬂmak benim görevimdi”. Ben de:
“Peki ﬂimdi ne oldu”? ﬁöyle cevap verdi: “Sizin Akademide, Pierce
Okulunun diploma töreninde, bir genç adam›n zengin olmay›
istemesinin onurlu bir istek oldu¤unu ve bunun, onu ölçülü, iyi bir
isim yapmaya istekli ve çal›ﬂkan k›ld›¤›n› düﬂündü¤ünüzü
söyledi¤inizi duydum. ‹nsan›n paraya sahip olma iste¤inin onun iyi
bir insan olmas›na yard›mc› oldu¤undan bahsetti¤inizi duydum.
Efendim, buraya size Kutsal Kitap’ta ‘para tüm kötülüklerin kökenidir’
denildi¤ini söylemeye geldim.”
Ona böyle bir ﬂeyi Kutsal Kitap’ta hiç görmedi¤imi söyledim ve gidip
Kutsal Kitap’› almas›n› ve bana bu sözlerin yerini göstermesini
istedim. Böylece Kutsal Kitap’› almaya gitti ve k›sa süre sonra elinde
aç›k Kutsal Kitap ile dar kafal› bir ba¤naz›n ya da inançlar›n› Kutsal
Kitap’›n yanl›ﬂ yorumuna dayand›ran bir kimsenin yobaz gururuyla
ofisime kararl› bir ﬂekilde geldi. Kutsal Kitap’› masama att› ve
kula¤›ma ba¤›rd›: “‹ﬂte Say›n Baﬂkan! Kendiniz okuyabilirsiniz.” Ona
dedim ki: “Evet genç adam, biraz daha yaﬂland›¤›nda baﬂka
mezhepten birisinin de sana Kutsal Kitap'› okumas›na
güvenebilece¤ini ö¤reneceksin. Sen baﬂka bir mezhebe dâhilsin.
Ancak, teoloji okulunda size kelimelere yap›lan vurgunun önemli bir
tefsir oldu¤u ö¤retiliyor. ﬁimdi bu Kitap'› al›p kendin oku, ama do¤ru
vurguyu ver.”
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Para aﬂk› tüm kötülüklerin
Kutsal Kitap'› ald› ve gururla okudu: “P
kökenidir.” Sonra do¤rusunu anlad›. Bir kimse Kutsal Kitaplar› do¤ru
anlad›¤›nda, mutlaka gerçe¤i de anlar.
Bu yüzden, do¤ruyu anlad›¤› zaman mutlak gerçe¤i anlad›¤›n›
Para aﬂk› tüm kötülüklerin kökenidir.” Paray› çok h›zl›
söylüyorum. “P
ya da dürüst olmayan yollardan elde etmeye çal›ﬂan bir kiﬂi,
ﬂüphesiz pekçok tuza¤a düﬂecektir. “Para aﬂk›.” Bu nedir? Bu, paray›
putlaﬂt›rmakt›r ve putperestlik de her yerde Kutsal Kitaplar ve
insanlar›n sa¤duyular› taraf›ndan k›nan›r. Kullan›lmas› gereken
amaçlar› düﬂünmek yerine, dolara tapan kiﬂi, yani yaln›zca paray›
putlaﬂt›ran kiﬂi, paras›n› mahzende istifleyen ya da herhangi bir
yerde saklayan veya dünyaya faydas› bulunabilecek bir yerde
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“PARA” de¤il,
“PARA AﬁKI” tüm
kötülüklerin
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kullanmay› reddeden cimri, ölümüne kadar paraya sar›lan bir kiﬂi
için de para tüm kötülüklerin kökenini bar›nd›r›r.
San›r›m art›k bunu geride b›rak›p neredeyse tümünüzün sormakta
oldu¤u soruyu cevaplayaca¤›m: “Philadelphia'da zengin olma f›rsat›
var m›d›r”? Onun nerede oldu¤unu görmek, ne kadar kolay bir
ﬂeydir! Onun nerede oldu¤unu gördü¤ünüz anda, o sizindir.
Arkadan bir yaﬂl› beyefendi aya¤a kalk›p diyor ki: “Bay Conwell, siz
Philadelphia'da otuz bir y›l boyunca yaﬂay›p da bu ﬂehirde herhangi
bir ﬂey yapana kadar zaman›n ak›p gitti¤ini anlamad›n›z m›”? “Hay›r,
öyle oldu¤unu sanm›yorum”. “Evet, öyle; ben denedim”. “Ne iﬂ
yap›yorsunuz?”. “Yirmi y›l boyunca burada bir market iﬂlettim ve tüm
bu yirmi y›l içinde asla bin dolardan fazla para kazanamad›m”.
“Öyleyse, bu ﬂehre ne kadar faydal› oldu¤unuzu bu ﬂehrin size
ödedi¤iyle ölçebilirsiniz. Çünkü bir insan kendi de¤erini, yani ﬂu
anda dünya için ne anlama geldi¤ini kendisine verilenle çok iyi
de¤erlendirebilir. E¤er yirmi y›l boyunca Philadelphia'da bin
dolardan fazla para kazanamam›ﬂsan›z, on dokuz y›l ve dokuz ay
önce sizi bu ﬂehirden atm›ﬂ olsalard› Philadelphia için daha iyi
olurdu. Yirmi y›l boyunca Philadelphia’da bir market iﬂletip de, “ﬂehir
merkezinin d›ﬂ›nda bir bakkal bile olsa en az beﬂ yüz bin dolar
kazanmaya hakk› yoktur” diyorsan›z, siz bugün bir marketten de beﬂ
yüz bin dolar kazanamazs›n›z! Ah, dostlar›m! E¤er yaln›zca
çevrenizdeki dört blo¤u al›p insanlar›n ne istediklerini ve sizin ne
satman›z gerekti¤ini bulsan›z; kurﬂun kaleminizle yaz›p yaln›zca
bunlar› satm›ﬂ olsan›z; elde edece¤iniz kârlar› hesaplasan›z, sonucu
hemen görürdünüz. ﬁunu unutmay›n! Sesinizin ulaﬂabilece¤i her
mesafede zenginlik vard›r.
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Birisi diyor ki: “Siz iﬂ hakk›nda hiçbir ﬂey bilmiyorsunuz. Bir vaiz asla
iﬂle ilgili bir ﬂey bilmez.” Öyleyse, size bir uzman oldu¤umu
kan›tlamam gerekecek. Bunu yapmay› sevmiyorum, fakat bir uzman
olmadan ifadem dikkate al›nmayaca¤› için yapmak zorunday›m.
Babam›n bir taﬂra marketi vard›. Bir insan›n her tür ticarî iﬂlem
konusunda her çeﬂit deneyimi kazand›¤› bir yer varsa, o da taﬂra
marketidir.
Deneyimlerimle
kesinlikle
gururlanm›yorum,
ﬂükrediyorum! Pek s›k olmasa da, babam bir yerlere gitti¤inde beni
marketin baﬂ›nda b›rak›rd›. Bu, çok defalar oldu dostlar›m. Markete
bir adam gelip bana, “Çak›n›z var m›?” diye sormuﬂtu. “Hay›r,
çak›m›z yok” demiﬂ ve ›sl›kla ﬂark› çalmaya baﬂlam›ﬂt›m. Bu adam
neden umurumda olsun ki? Bizde çak› yoktu. Sonra baﬂka bir çiftçi
gelip sormuﬂtu: “Çak›n›z var m›?” “Hay›r, çak›m›z yok.” Sonra yine
›sl›k çalmaya baﬂlam›ﬂt›m. Sonra üçüncü bir adam ayn› kap›dan
girip, “Çak›n›z var m›?” diye sormuﬂtu. “Hay›r. Neden buralardaki
herkes çak› soruyor? Bu marketi çevredeki herkese çak› satmak için
mi iﬂletti¤imizi düﬂünüyorsunuz?”
Marketinizi Philadelphia'da siz de böyle mi idare ediyorsunuz?
Sorun, o zamanlar inançl› olman›n temeli ile baﬂar›n›n temel ilkesinin
tamamen ayn› oldu¤unu henüz ö¤renmemiﬂ olmamd›. “‹nançlar›m›
ve inanç prensiplerimi iﬂe taﬂ›yamam.” diyen bir adam, ya iﬂ
konusunda embesildir ya da iflas yolundad›r, veya bir h›rs›zd›r.
Ancak bu üçünden birisi olabilir. Kesinlikle birkaç y›l içinde baﬂar›s›z
olacakt›r. ‹nanç prensiplerini iﬂe taﬂ›mazsa, kesinlikle baﬂar›s›z
olacakt›r. E¤er ben babam›n marketine iyi bir inançl› insan düzeni,
bir hizmet ve faydal› olma düzeni taﬂ›m›ﬂ olsayd›m, üçüncü adam
çak› istedi¤inde ona verecek bir çak›m olurdu. O zaman da her
inançl› insan›n yapmas› gerekti¤i gibi, hem ona gerçekten bir iyilik
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yapm›ﬂ olurdum hem de verdi¤im bu hizmet ve iyilik karﬂ›s›nda ödül
alm›ﬂ olurdum.
Satt›¤›n›z herhangi bir ﬂeyden kâr edenlerin erdemsiz oldu¤unu
düﬂünen baz› dindar geçinen insanlar vard›r. Aksine, ürünleri
maliyetlerinin alt›na satarsan›z suç iﬂlemiﬂ olursunuz. Bunu
yapmaya kesinlikle hakk›n›z yoktur. Kendi paras›na sahip olamayan
bir adama paran›z› emanet edemezsiniz. Kendi eﬂine karﬂ› dürüst
olmayan bir akraban›za güvenemezsiniz. Kendi yüre¤inden, kendi
karakterinden ve kendi hayat›ndan baﬂlamayan bir adama dünyay›
emanet edemezsiniz.
Üçüncü ya da ikinci adama bir çak› vermek, bu çak›y› satmak ve
bundan da kâr etmek görevimdi. Dürüst olmayan ﬂekilde ürünleri
maliyetinin çok üzerinde satmaya hakk›m olmad›¤› gibi, onlar› kâr
elde etmeden satmaya da hakk›m yoktur. Her ürünü, o üründen
satt›¤›m kiﬂinin de benim kadar faydalanabilece¤i ﬂekilde
satmal›y›m.
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En Tatl› Kazanç Emek
Harcad›¤›n›z Kazançt›r!
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aﬂamak ve yaﬂatmak, gerçe¤in ve gündelik sa¤duyunun
ilkesidir. Genç adamlar, beni dinleyin! Sürekli yaﬂay›n!.. Bu
hayatta herhangi bir ﬂeyin tad›n› ç›kartmak için benim yaﬂ›ma
gelmeyi beklemeyin! O y›llarda kazanmaya çal›ﬂt›¤›m milyonlara ya
da elli sentine yeniden sahip olsam, bana bu gece buradaki
mevcudiyetten daha fazla yarar› olmazd›. Evet, y›llarca belli bir
ölçüde yapmaya çal›ﬂt›¤›m gibi, paylaﬂt›¤›m için, bu gece o zamana
göre yüz kat›ndan daha fazlas›n› kazan›yorum. Bu ﬂekilde
konuﬂmamal›y›m. Bu, kula¤a biraz egoistçe gibi geliyor. Fakat
bunun için mazur görülecek kadar yaﬂl›y›m. Ben arkadaﬂlar›ma
yard›m etmeliydim, ki bunu hep yapmaya çal›ﬂt›m. Herkes de bunu
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yapmaya çal›ﬂ›p mutlulu¤a varmal›d›r. Eve o gün bir dolar çalm›ﬂ
veya birisinin dürüst hakk› olan› soymuﬂ olma duygusuyla giden hiç
kimse rahat dinlenemez ve dinlenememelidir. Böyle bir insan, sabah
yataktan yorgun kalkar ve ertesi gün iﬂe kirli bir vicdanla gider.
Milyonlara sahip olsa bile, kesinlikle baﬂar›l› bir kimse de¤ildir.
Ancak hayat› boyunca hep arkadaﬂlar›yla paylaﬂan, kendi haklar›n›
ve kendi kârlar›n› talep eden ve sa¤layan, ayr›ca di¤er tüm
insanlar›n haklar›n› ve kârlar›n› da veren bir kiﬂi her gün yaﬂar. ‹ﬂte
bu tarz büyük zenginli¤e giden muazzam yoldur. Binlerce milyonerin
tarihçesi, durumun böyle oldu¤unu göstermektedir.
Orada, Philadelphia'daki bir markette hiçbir ﬂey yapamad›¤›n›
söyleyen adam, marketini kesinlikle yanl›ﬂ ilkeyle idare etmiﬂtir.
Düﬂünün ki, yar›n sabah marketinize girip ﬂöyle soruyorum: “Bir
meydan ötede, 1240 numaral› evde oturan A komﬂusunu tan›yor
musunuz”? “Ah, evet, onunla karﬂ›laﬂm›ﬂt›m. Buradaki köﬂe
markette çal›ﬂ›yor”. “Nereliymiﬂ”? “Bilmiyorum”. “Ailesinde kaç kiﬂi
var”? “Bilmiyorum”. “Kime oy veriyor”? “Bilmiyorum”. “Hangi dine
tâbi”? “Bilmiyorum ve umurumda da de¤il. Neden tüm bu sorular›
soruyorsunuz”?
E¤er Philadelphia'da bir marketiniz olsa, bana böyle mi cevap
verirdiniz? Öyleyse, siz iﬂinizi t›pk› benim babam›n Worthington,
Massachusetts'teki iﬂini idare etti¤im gibi idare ediyorsunuz.
Komﬂunuzun Philadelphia'ya nereden taﬂ›nd›¤›n› bilmiyorsunuz ve
umrunuzda da de¤il. E¤er umrunuzda olsayd›, ﬂimdi zengin bir
adam olurdunuz. E¤er onun iﬂleriyle ilgilenecek, neye ihtiyac›
oldu¤unu bilecek kadar umursam›ﬂ olsayd›n›z, zengin olurdunuz.
Fakat siz dünyada dolaﬂ›p, “Zengin olmak için f›rsat yok.”
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diyorsunuz. Böylece tam kap›n›z›n önünde duran zenginli¤in fark›na
varmayarak çok büyük bir hata yap›yorsunuz.
Fakat oradan bir baﬂka genç adam kalk›p diyor ki: “Ben ticaret iﬂine
giremem”. “Neden ticaret iﬂine giremiyorsunuz”? “Çünkü hiç
sermayem yok”. Ah, burnunun ucundan ötesini göremeyen zay›f ve
iﬂe yaramaz yarat›k! Bu küçük ve iﬂe yaramazlar›n ortalarda dolaﬂ›p
da “E¤er yeterince sermayem olsa, ne kadar zengin olurdum!”
demelerine benzer. Bunlar› görmek insan› güçsüzleﬂtiriyor. “Genç
adam, sermayeyle mi zengin olaca¤›n›z› san›yorsunuz?” “Kesinlikle!”
Öyleyse, ben de diyorum ki: “Kesinlikle hay›r! E¤er annenizin çok
paras› varsa ve size bir iﬂ kurarsa, size sermaye vermiﬂ oldu¤u için,
siz asl›nda “onun ad›na bir iﬂ kurmuﬂ” olursunuz (Ticaretten
bahsederken söylediklerim her meslek için de geçerlidir).
Mirasla paraya konman›n ya da çocuklar›n›za yaln›zca para
b›rakman›n hiçbir faydas› yoktur. E¤er onlara iyi bir e¤itim verip
inançl›, dürüst ve asil bir kiﬂilik; geniﬂ bir arkadaﬂ çevresi ve onurlu
bir isim b›rak›rsan›z, bu, onlar›n paraya sahip olmalar›ndan çok
daha iyidir. Di¤erleri hariç, yaln›zca paraya sahip olmalar›, hem
kendileri ve hem de ülke için daha kötü olacakt›r.
Genç adam, e¤er size miras olarak para kalm›ﬂsa, bunu yard›m
olarak görmeyin. Y›llar boyunca, eme¤inizin olmad›¤› o para, miras
hakk›n›z olsa da, sizi insan hayat›n›n en iyi ﬂeylerinden mahrum
edecektir. Bizim kuﬂa¤›m›z›n zenginlerinden, deneyimsiz o¤ullar› ve
k›zlar› kadar ac›nacak, baﬂka bir insan s›n›f› yoktur. Zengin
insanlar›n çocuklar›na ac›yorum. Onlar dünyadaki en iyi ﬂeyleri asla
bilemeyecekler.
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‹nsan›n en de¤erli ad›mlar›ndan birisi, kendi hayat›n› kazanmas›d›r.
Tatl› bir han›mla evlendi¤inde, kendi evine sahip olmaya karar
vermesidir. Sonra, ayn› aﬂkla daha iyi ﬂeylere sahip olmaya yönelik
o ‹lahî istek artar. Bu motivasyonla paras›n› biriktirmeye baﬂlar. Kötü
al›ﬂkanl›klar›n› b›rak›p paras›n› bankaya yat›rmaya baﬂlar. Birikimi
oldu¤unda, bir ev bakmak için ﬂehrin kenar semtlerine gider. Paras›
yetmezse, bedelin kalan›n› tamamlamak için bankaya baﬂvurur.
Evini al›r. Sonra eﬂine gider. Bir gelin olarak, eﬂini o kap›n›n eﬂi¤inden
ilk kez geçirdi¤inde, benim bile sesimin asla eriﬂemeyece¤i aç›k bir
ifadeyle eﬂine ﬂöyle der: “Bu evi kendim ald›m. Bu ev bizim. Onu
seninle paylaﬂ›yorum”! Bu, bir insan yüre¤inin yaﬂayabilece¤i en
muazzam anlardan biridir.
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Fakat zengin bir adam›n o¤lu bu duyguyu asla bilemez. Belki kar›s›n›
daha güzel bir eve götürebilir. Ancak yol boyunca eﬂine, “Annem
bana ﬂunu verdi, babam bana ﬂunu verdi ve ailem bana bunu
verdi.” demek zorundad›r. Tabii ki, eﬂiyle evli olan kendisi de¤il; ailesi
olacakt›r. Böyle bir zengin adam›n o¤luna ac›yorum.
Massachusetts'te yap›lan istatistikler, 17 zengin adamdan birisinin
bile o¤lunun zengin ölmedi¤ini göstermektedir. Bazen yaﬂl›
Vanderbilt'in anlay›ﬂ›na sahip olmayan zenginlerin o¤ullar›na
ac›yorum. Vanderbilt babas›na gidip ﬂöyle demiﬂti: “Tüm paran›
kendin mi kazand›n”? “Evet o¤lum. Önce günde yirmi beﬂ sente bir
feribotta çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›m”. “Öyleyse” dedi o¤lu: “Senin paran›
almayaca¤›m.” ve kendisi de o Cumartesi gecesi bir feribotta iﬂ
bulmaya çal›ﬂt›. Orada bir iﬂ bulamad›. Sonra, haftada üç dolara
baﬂka bir iﬂ buldu. Elbette bir zenginin o¤lu bunu yapt›¤› zaman,
herhangi bir insan için üniversite ö¤reniminden bile fazlas›na
eﬂde¤er olan bir yoksul çocu¤un disiplinini kazan›r. Bunu yapt›ktan
sonra, babas›n›n milyonlar›na sahip ç›kabilecek hâle gelmiﬂtir.
Genelde, zenginler o¤ullar›n›n onlara büyük faydas› dokunacak bu
tür bir iﬂ yapmas›na izin vermezler. Kural olarak, zenginler o¤ullar›
veya k›zlar›n›n çal›ﬂmalar›na izin vermezler ve anneleri de! Anneler
düﬂünürler ki; zavall›, güçsüz, küçük zambak parmakl› han›m evlad›
çocuklar›n›n, dürüstçe çok çal›ﬂarak hayatlar›n› kazanmalar›
toplumsal bir lekedir. Bu tür zenginlerin çocuklar›na ise, hiç mi hiç
ac›m›yorum.
Philadelphia'daki bir ﬂölende iyi kalpli bir genç adam yan›ma oturup
bana ﬂöyle dedi: “Bay Conwell, iki ya da üç y›ld›r hastas›n›z. D›ﬂar›ya
ç›kt›¤›n›zda benim limuzinime binin, sizi Broad Street'teki evinize
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götürsün”. Ona çok teﬂekkür ettim ve belki de bu olaya bu ﬂekilde
de¤inmemem gerekse de gerçekleri anlat›yorum. D›ﬂar›da, ﬂoförü
olan bu limuzine bindim ve yukar›ya do¤ru giderken ﬂoföre sordum:
“Bu limuzin kaça mal oldu”? “Alt› bin sekiz yüz ve bunun üzerine vergi
de ödedi”. “Peki” dedim: “Bu makinenin sahibi onu hiç kendisi sürer
mi”? ﬁoför buna o kadar içten güldü ki, araban›n kontrolünü kaybetti.
Soruya o kadar ﬂaﬂ›rm›ﬂt› ki, kald›r›ma ç›kt› ve bir köﬂe lamba
dire¤inin çevresinden dolaﬂ›p yeniden caddeye indi. Caddeye geri
döndü¤ünde de tüm araba sars›lana kadar güldü ve “Bu makineyi
sürmek ha! Oraya gitti¤imizde, araban›n kap›s›n› açabilecek kadar
ﬂey bilmesi bile bir ﬂans olurdu.” dedi.
Size Niagara ﬁelalesindeki zengin bir adam›n o¤lundan
bahsetmeliyim. Konferanstan otele gelmiﬂtim ve resepsiyon
görevlisinin masas›na yaklaﬂt›¤›mda, orada New Yorklu bir
milyonerin o¤lunun durdu¤unu gördüm. Antropolojik gücün tarif
edilemez bir örne¤iydi. Baﬂ›n›n bir yan›nda, tepesinde alt›n püskülü
olan bir takke ve kolunun alt›nda da alt›n baﬂl› bir baston vard›. Bu
genç adam› tarif etmek çok zor. Arkas›ndan bakt›¤› yeri göremedi¤i
bir gözlü¤ü, içinde yürüyemedi¤i deri çizmeleri ve oturamad›¤› dar
bir pantolonu vard›, bir çekirge gibi giyinmiﬂti. Bu insan çekirge, tam
ben içeriye girdi¤imde resepsiyon görevlisinin masas›na geldi.
Göstermeyen gözlü¤ünü düzeltti ve resepsiyon görevlisiyle ak›ll› ak›ll›
konuﬂtu. Bu, havadan kaynaklanan peltekçe bir “‹ngilizce'ydi.”
“Bay›m, rica essem bana biraz kâ¤›t ve sarf verir misiniz”! Otelin
resepsiyon görevlisi ona ﬂöyle bir bakt› ve bir çekmeceden zarf-kâ¤›t
ç›kart›p tezgah›n üzerinden genç adama do¤ru f›rlat›p defterlerine
geri döndü. Zarflar tezgah›n üzerinden geldi¤inde genç adam›
görmeliydiniz. Bir hindi gibi kabard›, göstermeyen gözlü¤ünü düzeltti

www.KisiselGelisim.com

Elmas Tarlalar›

75

ve ba¤›rd›: “Derhal buraya dönün. Simdi bay›m, bir görevliye bu kâ¤›t
ve sarflar› ﬂuradaki masaya getirmesini söyler misinis”? Zavall›, sefil,
aﬂa¤›l›k Amerikan maymunu! Kâ¤›t ve zarflar› elli metre öteye
taﬂ›yam›yordu. San›r›m kollar›n›n bunu yapmas›n› sa¤layam›yordu.
‹nsan do¤as›n›n bu tür kötülüklerine hiç ac›ma hissi duymuyorum.
E¤er sermayeniz yoksa genç adam, bundan memnuniyet duyar›m.
‹htiyac›n›z olan ﬂey sa¤duyudur, bak›r sentler de¤il.
Yapabilece¤im en iyi ﬂey, hepinizin bildi¤i gerçeklerden örnekler
vermek. New York'taki yoksul bir çocuk olan A. T. Stewart'›n hayata
at›lmak için sadece 1.50$'› vard›. ‹lk giriﬂiminde bunun 87 sentini
kaybetti. ‹lk kumar oynad›¤›nda kaybeden bir genç adam ne kadar
ﬂansl›d›r, bilemezsiniz. Bu çocuk, “Bir daha iﬂ konusunda asla kumar
oynamayaca¤›m!” dedi ve bir daha da asla yapmad›. Pekiyi, bu 87
senti nas›l kaybetmiﬂti? Nas›l kaybetti¤ini muhtemelen hepiniz
biliyorsunuz: Satmak üzere bir miktar i¤ne, iplik ve dü¤me ald›.
‹nsanlar bunlar› istemiyordu ve bunlar elinde ölü bir kay›p olarak
kald›. Çocuk dedi ki: “Bu ﬂekilde baﬂka para kaybetmeyece¤im”.
Sonra öncelikle kap› kap› dolaﬂ›p insanlara ne istediklerini sordu.
Ondan sonra da ne istediklerini ö¤rendi¤i zaman, elindeki 63 senti
bilinen bir talebe yat›rd›. Bunu istedi¤iniz yerde deneyin; iﬂinizde,
mesle¤inizde, ev idarenizde, hayat›n›z›n istedi¤iniz alan›nda bu
baﬂar›n›n TEK s›rr›d›r. Öncelikle talebi bilmelisiniz. Önce insanlar›n
neye ihtiyaçlar›n›n oldu¤unu bilmeli, sonra da size en çok ihtiyaç
duyulan alana kendinizi yönlendirmelisiniz. A. T. Stewart bu ilkeyi
takip etti ve sonradan k›rk milyon dolar eden, Bay Wanamaker'›n
New York'ta çok iyi iﬂ yapt›¤› o markete sahip oldu. Servetini bir
ﬂeyler kaybederek yapm›ﬂt› ve bu, ona kendisini ve paras›n›
insanlar›n ihtiyaç duyduklar› ﬂeylere yönlendirme konusundaki
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büyük dersi vermiﬂti. Siz sat›c›lar bunu ne zaman ö¤reneceksiniz? Siz
üreticiler, hayatta baﬂar›l› olmak için insanlar›n de¤iﬂen ihtiyaçlar›n›
bilmeniz gerekti¤ini ne zaman ö¤reneceksiniz? Siz tüm inançl›
insanlar, üreticiler, tüccarlar ya da iﬂçiler olarak insanlar›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çaba göstermelisiniz. Bu, insanl›k kadar
engin ve Kutsal Kitap kadar derin bir ilkedir.
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ize John Jacob Astor’dan söz etmek istiyorum. Astor ailesi
paras›n› New York'ta yaﬂad›¤› zaman yapm›ﬂt›r. John New
York’a deniz yoluyla ve bilet paras›n› borç alarak gelmiﬂti.
Fakat cebinde hiçbir ﬂey olmayan bu yoksul çocuk, Astor ailesinin
servetini bir ilke ile yapt›. Bu gece burada bulunan baz› genç
adamlar diyeceklerdir ki: “Bu servetleri New York'ta yapm›ﬂ
olabilirler, ama Philadelphia'da yapamazlar!” Dostlar›m, (Yak›n
zamandaki ölümü nedeniyle an›lar› taze olan) Riis'in 1889 y›l›nda
New York'taki 107 milyonerin istatistiksel kay›tlar›n›n verildi¤i o harika
kitab›n› hiç okudunuz mu? Okursan›z, göreceksiniz ki 107
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milyonerden yaln›zca yedisi paralar›n› New York'ta kazanm›ﬂt›r. O
zamanlar on milyon dolarl›k emlak de¤erinde olan 107 milyonerden
67'si paralar›n› 3,500'den az nüfuslu ﬂehirlerde kazanm›ﬂt›r. E¤er
emlak de¤erlerine bakarsan›z, bugün bu ülkede bulunan en zengin
kiﬂi 3,500 nüfuslu bir ﬂehirden asla baﬂka yere taﬂ›nmam›ﬂt›r.
Nerede oldu¤unuz, kim oldu¤unuz kadar önemli de¤ildir. Fakat e¤er
Philadelphia'da zengin olam›yorsan›z, kesinlikle New York'ta da
olamazs›n›z.
John Jacob Astor, her yerde yap›labilecek bir ﬂeyin oldu¤unu
herkese göstermiﬂtir. Astor'›n bir zamanlar bir kad›n ﬂapkas›
ma¤azas› üzerinde ipote¤i vard› ve ma¤azan›n sahipleri paras›n›n
faizini ödeyecek kadar bile ﬂapka satam›yorlard›. Böylece ipote¤i
kald›rd›, ma¤azay› mülkiyetine geçirdi ve ayn› kiﬂilerle, ayn›
ma¤azada, ayn› sermayeyle ortak oldu. Onlara bir dolar bile
sermaye vermedi. Para kazanmak için mal satmak zorundayd›lar.
Sonra onlar›, t›pk› eskiden oldu¤u gibi, ma¤azada yaln›z b›rak›p
parkta gölgedeki bir banka oturdu. John Jacob Astor orada ne
yap›yordu ve daha önce kendi ellerinde baﬂar›s›z olmuﬂ olan kiﬂilerle
neden ortak olmuﬂtu? Onun ellerinde bu ortakl›¤›n en önemli ve
bence en keyifli bölümü vard›. Çünkü John Jacob Astor o bank›n
üzerinde otururken, gelip geçen bayanlar› izliyordu. O, bankta
otururken, önünden omuzlar› geride, baﬂ› dik ve sanki bütün dünya
ona baksa bile umurunda de¤ilmiﬂ gibi, dosdo¤ru önüne bakan bir
bayan geçti¤inde, onun ﬂapkas›n› inceliyordu. Gözden kaybolana
kadar ﬂapkan›n çerçevesinin biçimini, süslemelerinin rengini ve
tüyünün k›vr›mlar›n› ö¤renmiﬂ oluyordu. Ben, bazen bir ﬂapkay› tarif
etmeye çal›ﬂ›r›m, fakat her zaman de¤il. Modern bir ﬂapkay› tarif
etmeyi denemeyece¤im. Zaten kim edebilir ki? ﬁu baﬂ›n arkas›nda
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ya da ensenin bir taraf›nda tek bir kuyruk tüyü kalm›ﬂ bir horoz gibi
toplanm›ﬂ her tür k›ym›ktan oluﬂan y›¤›n! Fakat John Jacob Astor'un
gününde kad›n ﬂapkas› iﬂiyle ilgili bir sanat vard› ve Astor, kad›n
ﬂapkas› ma¤azas›na gidip onlara ﬂöyle dedi: “ﬁimdi vitrine tam
olarak size tarif edece¤im gibi bir ﬂapka koyun, çünkü daha az önce
böyle bir ﬂapkadan hoﬂlanan bir bayan gördüm. Ben dönene kadar
baﬂka düzenleme yapmay›n.” Sonra d›ﬂar› ç›k›p tekrar oturdu ve
önünden baﬂka biçimde, baﬂka kumaﬂtan, baﬂka ﬂekilde ve renkte
ﬂapkas› olan bir di¤er bayan geçti. “ﬁimdi” dedi: “Vitrine bunun gibi
bir ﬂapka da koyun”. Vitrinini insanlar› itecek bir sürü ﬂapkayla
doldurup sonra da oturup insanlar al›ﬂveriﬂ için Wanamaker'›n
ma¤azas›na gidiyorlar diye söylenmedi. Vitrine bir bayan›n daha
önce be¤endi¤inden baﬂka hiçbir ﬂapka koymad›. Müﬂteri ak›n›
hemen baﬂlad› ve bu, New York'ta bu iﬂ kolundaki en büyük
ma¤azan›n temeli oldu ve hâlâ da bu ma¤aza, en büyük üç
ma¤azadan birisidir. John Jacob Astor, bu ma¤azan›n servetini,
onlar bu iﬂte baﬂar›s›z olduktan sonra daha fazla para vererek de¤il;
onlar ﬂapka yapmak için malzeme harcamadan önce, bayanlar›n
ne tür ﬂapkalardan hoﬂland›¤›n› bularak yapt›. E¤er bir adam kad›n
ﬂapkas› iﬂinde öngörüde bulunabiliyorsa, yeryüzündeki her ﬂey
konusunda öngörüde bulunabilir!
Varsayal›m ki, bu gece buradaki izleyicilerin aras›nda dolaﬂ›p bu
büyük üretim ﬂehrinde üretim alan›nda zengin olma f›rsat› olup
olmad›¤›n› soruyorum. “Ah, evet…” diyecektir bir genç adam: “E¤er
biraz güvene sahipseniz ve baﬂlang›ç için sermaye olarak iki-üç
milyon dolar›n›z varsa, burada hâlâ f›rsatlar var.” Genç adam,
tröstlerin “büyük iﬂlere” sald›rarak ortaya ç›k›ﬂlar›n›n tarihçesi, ﬂimdi
daha küçük insanlar›n sahip oldu¤u f›rsat› gösterir. Dünya tarihinde,
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sermaye olmadan üretim yaparak, bu kadar çabuk zengin
olabilece¤iniz bir zaman daha önce hiç gelmemiﬂtir.
Fakat diyeceksiniz ki: “Böyle bir ﬂey yapamazs›n›z. Sermaye
olmadan baﬂlang›ç yapamazs›n›z.” Genç adam, b›rak›n da size
aç›klayay›m. Bunu yapmak zorunday›m. Bu, benim her gence karﬂ›
görevim. Çünkü, ço¤umuz ayn› planla çok k›sa sürede iﬂe giriyoruz.
Genç adam, unutmay›n ki e¤er insanlar›n neye ihtiyaçlar› oldu¤unu
bilirseniz, bir servete iliﬂkin herhangi miktardaki bir sermayenin size
verebilece¤inden daha fazla bilgiye sahip olmuﬂ say›l›rs›n›z.
Massachusetts, Hingham'da yaﬂayan iﬂsiz, yoksul bir adam vard›.
Evde tembel tembel oturuyordu. Sonunda, bir gün eﬂi ona d›ﬂar›ya
ç›k›p çal›ﬂmas›n› söyledi. O da Massachusetts'te yaﬂad›¤› için eﬂini
dinledi. D›ﬂar›ya ç›k›p körfez sahiline oturdu. Suda kalm›ﬂ bir tahta
parças›n› yontup tahta bir zincir yapt›. O akﬂam çocuklar› bunu elde
etmek için tart›ﬂt›lar ve sükuneti sa¤lamak için ikinci bir zincir
yontmak zorunda kald›. ‹kincisini yontarken, bir komﬂusu gelip ﬂöyle
dedi: “Neden oyuncaklar yontup satm›yorsun? Bununla para
kazanabilirsin”. “Ah” dedi, “Ne yapaca¤›m› bilmiyorum ki!” “Neden
ne yapaca¤›n› evindeki kendi çocuklar›na sormuyorsun”? “Bunu
denemenin ne yarar› olur ki?” dedi marangoz. “Benim çocuklar›m
baﬂkalar›n›n çocuklar›ndan farkl›d›r.(Okulda ö¤retmenken, ben de
insanlar› böyle görürdüm.)” Fakat bu ö¤üde göre hareket etti ve
ertesi sabah Mary aﬂa¤›ya indi¤inde ona, “Oyuncak olarak ne
istersin?” diye sordu. Mary ona bir oyuncak bebek yata¤›, oyuncak
bebek lavabosu, bir oyuncak bebek arabas›, küçük bir oyuncak
bebek ﬂemsiyesi istedi¤ini anlatmaya baﬂlad›. Yapmas› bir ömür
boyu sürecek ﬂeylerin bir listesiyle devam etti. Böylece, kendi evinde,
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kendi çocuklar›na dan›ﬂarak, kereste sat›n alacak paras› olmad›¤›
için, odunlar al›p onlardan uzun y›llardan beri tüm dünyada tan›nan
o sa¤lam, boyas›z Hingham oyuncaklar›n› yonttu. Adam bu
oyuncaklar› ilk önce kendi çocuklar› için yapmaya baﬂlad›. Sonra
bunlar›n kopyalar›n› yapmaya baﬂlad›. Sonra bunlar›n kopyalar›n›
yap›p yan taraftaki çizme ve ayakkab› dükkan› arac›l›¤›yla satt›. Biraz
para kazanmaya baﬂlad›. Sonra biraz daha fazla. Frenzied Finance
ﬂirketinden Bay Lawson, bu adam›n eski Massachusetts'teki en
zengin adam oldu¤unu söylüyor ve ben de bunun do¤ru oldu¤unu
düﬂünüyorum. Bu adam bugün yüzlerce milyon dolarl›k bir adam ve
bunu yaln›zca otuz dört y›lda bu ilkeyle yapt›. Bir insan, kendi
çocuklar›n›n evde istedi¤i bir ﬂeyi baﬂkalar›n›n çocuklar›n›n da
evlerinde isteyeceklerini düﬂünmesi gerekti¤i ilkesiyle… ‹nsanlar›n
kalbini, insan›n kendisiyle, kendi eﬂiyle ya da kendi çocuklar›yla
de¤erlendirmesi gerekti¤i ilkesiyle… Üretimde baﬂar›ya giden büyük
yol budur. “Ah” diyeceksiniz: “Hiç sermayesi yok muydu”? Evet, bir
çak›s› vard›; fakat onu kaça sat›n ald›¤›n› bilmiyorum.
Connecticut'›n New Britain ﬂehrinde, bir izleyici toplulu¤uyla da bu
ﬂekilde konuﬂtum. Dört koltuk arkadaki bir bayan eve gidip yakal›¤›n›
ç›kartmak istemiﬂ ve yakal›k dü¤mesi ilikte s›k›ﬂm›ﬂ. Onu bir kenara
f›rlat›p, “Yakal›klar üzerine takmak için bundan daha iyi bir ﬂey
bulaca¤›m” demiﬂ. Kocas› da: “Conwell'in bu gece söylediklerinden
sonra, kullan›m› daha kolay olan geliﬂtirilmiﬂ bir yakal›k
tutturucusuna ihtiyaç oldu¤unu görüyorsun. ‹nsanî bir ihtiyaç var;
öyleyse burada büyük bir servet var. O hâlde, bir yakal›k dü¤mesi
bul ve zengin ol.” demiﬂ. Onunla alay etmiﬂ ve dolay›s›yla benimle de
e¤lenmiﬂ. Bu, bazen derin bir gece bulutu gibi üzerime gelen en
üzücü ﬂeylerden birisidir. Yar›m yüzy›ldan uzun süredir o kadar çok
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çal›ﬂm›ﬂ olmama ra¤men, ﬂimdiye kadar gerçekte ne kadar az ﬂey
yapm›ﬂ›md›r. Bu geceki övgülerinizin büyüklü¤ü ve güzelli¤i bir yana,
bu gece burada oldu¤unuz için aran›zda on kiﬂiden birisinin bile bir
milyon dolar kazanaca¤›na inanmasam da bu benim hatam de¤il,
sizin hatan›z. Bunu içtenlikle söylüyorum. ‹nsanlar asla benim onlara
yapmalar›n› tavsiye etti¤im ﬂeyleri yapm›yorlarsa, benim
konuﬂmam›n ne faydas› var ki? Kocas› onunla alay etti¤inde, kad›n
daha iyi bir yakal›k dü¤mesi yapmaya karar vermiﬂ. Kad›n
psikolojisindendir; “bir ﬂeyi yapmaya” karar verip bununla ilgili hiçbir
ﬂey söylemezlerse, onu mutlaka yaparlar. O kad›n, bugün her yerde
bulabilece¤iniz ç›tç›t› icat eden New Englandl› kad›nd›r. ‹lk baﬂta
ç›tç›t, d›ﬂ kenara tak›l› yayl› bir baﬂl›¤› olan bir yakal›k dü¤mesiydi.
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Modern ya¤murluklar giyenleriniz kolayca bir araya gelen ve
çözdü¤ünüzde basitçe ayr›lan ç›tç›t› bilirsiniz. Benim bahsetti¤im ve
anlatt›¤›m bayan›n icat etti¤i ﬂey budur. Daha sonra bu bayan baﬂka
çeﬂit dü¤meler de icat edip daha fazla yat›r›m yapt›. Sonra da büyük
fabrikalara ortak olarak al›nd›. Bugün bu bayan her yaz kendi
buharl› gemisiyle denizde seyahat ediyor. Evet, hem de kocas›n› da
yan›nda götürüyor! E¤er kocas› ölecek olsa, neredeyse en son
fiyatlardan yabanc› bir dükü ya da kontu veya benzeri bir unvana
sahip kiﬂiyi tüm varl›¤›yla birlikte sat›n almaya yetecek kadar paras›
var.
Bu olayda vermek istedi¤im mesaj ﬂudur: O zaman ona, kendisini
tan›mamama ra¤men, ﬂimdi size söyledi¤im ﬂeyi söylemiﬂtim:
“Zenginli¤iniz çok yak›n›n›zdad›r. Tam onun üzerinden
bak›yorsunuz”! Gerçekten de onun üzerinden bakmak zorundayd›;
dü¤me tam orada, çenesinin alt›ndayd›.
Gazetede bir kad›n›n asla bir ﬂey icat etmedi¤ini okumuﬂtum. Bu
gazetenin kesinlikle yeniden bas›lmas› gerekir. Elbette kad›nlar›n
üretti¤i
dedikodulardan
bahsetmiyorum,
makinelerden
bahsediyorum. Dedikodulardan bahsetmiﬂ olsam, erkekleri de buna
dahil ederdim. Kad›nlar bir ﬂey icat etmemiﬂ olsayd›, bu gazete hiç
ç›kamazd›. Dostlar›m, düﬂünün. Siz kad›nlar, düﬂünün! Diyeceksiniz
ki siz bir servet sahibi olamazs›n›z; çünkü çamaﬂ›rla u¤raﬂ›yorsunuz
veya dikiﬂ dikiyorsunuz, ya da bir dokuma tezgâh›n›n önündesiniz.
Fakat bu neredeyse de¤iﬂmez yolu takip ederseniz de yine bir
milyoner olabilirsiniz.
Bir kad›n›n bir ﬂey icat etmedi¤ini söyledi¤inizde, ben de size
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soruyorum: Giydi¤iniz her ilme¤in dokundu¤u jakar tezgâh›n› kim
icat etti? Bayan Jacquard. Bask› merdanesi, bask› presi çiftçilerin
eﬂleri taraf›ndan icat edildi. Ülkemizi bu kadar ﬂaﬂ›rt›c› ﬂekilde
zenginleﬂtiren Güney’in pamuk ç›rç›r›n› kim icat etti? Bayan General
Greene pamuk ç›rç›r›n› icat edip bu fikrini Bay Whitney’e gösterdi. O
da bir erkek gibi, bu fikri de¤erlendirdi. Dikiﬂ makinesini icat eden
kimdi? E¤er yar›n okula gidip çocuklar›n›za bunu sorsam, “Elias
Howe” diyeceklerdir.
Kendisi, iç savaﬂta benimle birlikte çad›r›mdayd› ve s›k s›k onun bu
dikiﬂ makinesini yapmak için on dört y›l çal›ﬂt›¤›n› söyledi¤ini
duyard›m. Fakat, kar›s› bir gün e¤er çok k›sa zamanda bir ﬂeyler icat
edilmezse açl›ktan öleceklerine karar vermiﬂ. Böylece iki saat içinde
eﬂi dikiﬂ makinesini icat etmiﬂti. Elbette, patenti Elias kendi ad›na ald›.
Çim biçme makinesini ve biçiciyi icat eden kimdi? Bay McCormick'in
çok k›sa süre önce yay›nlanan gizli yaz›ﬂmalar›na göre, bunu yapan
kiﬂi hakk›nda ﬂunlar› söyleyebiliriz: McCormick ve babas› bir biçici
yapmay› bir türlü baﬂaramay›p bunu yapmaktan vazgeçmiﬂlerdi.
Sonra bir sürü makas al›p, bunlar› her makas›n bir aya¤› gevﬂek
olacak ﬂekilde bir tahtaya çivileyen ve sonra teli bir yöne çekti¤inde
kapanacak ve di¤er yöne çekti¤inde de aç›lacak ﬂekilde telle
ba¤layan; böylece de çim biçme makinesinin prensibini ortaya
koyan Bat› Virginial› bir kad›nd›. Çim biçme makinesine bakarsan›z,
onun sadece birçok makastan ibaret oldu¤unu görürsünüz. E¤er bir
kad›n çim biçme makinesini icat edebiliyorsa, e¤er bir kad›n bir jakar
tezgah›n› icat edebiliyorsa, e¤er bir kad›n pamuk ç›rç›r›n› icat
edebiliyorsa, e¤er bir kad›n troley anahtar›n› icat edebiliyorsa- ki
etmiﬂ ve tüm troleylerin yap›lmas›n› mümkün k›lm›ﬂt›r- e¤er bir kad›n
Bay Carnegie'nin dedi¤i gibi Birleﬂik Devletlerin tüm çelik
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milyonlar›n›n temelini atan büyük demir s›k›ﬂt›r›c›lar› icat
edebiliyorsa, “biz erkekler” de yeryüzündeki her ﬂeyi icat edebiliriz!
Bunu, sadece erkekleri yüreklendirmek için söylüyorum.
Dünyan›n büyük mucitleri kimlerdir? Yine ayn› ders önümüze ç›k›yor.
Büyük mucit yan›n›zda oturuyor veya siz de onun tâ kendisisiniz.
“Ah” çekip, “Ama ben hayat›mda hiçbir ﬂey icat etmedim ki!”
diyeceksiniz. Büyük mucitler de büyük bir s›rr› keﬂfedene kadar bunu
yapmam›ﬂlard›. Onlar›n çok büyük ölçülü kafalar› olan ya da ﬂimﬂek
çarpmas› gibi adamlar oldu¤unu mu düﬂünüyorsunuz? Hiçbirisi
de¤illerdi. Gerçekten büyük adam olan birisi, sade, dosdo¤ru, her
gün gördü¤ünüz; ama sa¤duyulu olan adamd›r. Onun gerçekten
yapt›¤› bir ﬂeyi görmeseniz, onun büyük bir mucit oldu¤unu hayal
bile edemezsiniz. Komﬂular› onu pek öyle büyük görmezler. Arka
bahçe çitinizin arkas›nda asla büyük bir ﬂey göremezsiniz.
Komﬂular›n›z aras›nda hiçbir büyüklük olmad›¤›n› söylersiniz.
Bunlar›n tümü uzak bir yerlerdedir. Onlar›n büyüklükleri öyle basit,
öyle sade, öyle ciddi, öyle pratiktir ki, komﬂular› ve arkadaﬂlar› bunu
asla fark etmezler.
Gerçek büyüklük genellikle fark edilmez. Bu kesindir. En büyük
erkekler ve kad›nlar hakk›nda hiçbir ﬂey bilmezsiniz. Ben General
Garfield'›n hayat›n› yazmaya gitmiﬂtim ve benim acelem oldu¤unu
bilen bir komﬂusu, ön kap›da büyük bir kalabal›k oldu¤u için beni
General Garfield'›n arka kap›s›na götürüp ona ﬂöyle seslenmiﬂti,
“Jim!' Jim!” K›sa süre sonra “Jim” kap›ya gelip beni içeriye alm›ﬂt› ve
ben de ülkenin en büyük adamlar›ndan birisinin biyografisini
yazm›ﬂt›m. Fakat o, komﬂusu için hâlâ ayn› eski “Jim” idi. E¤er
Philadelphia'da büyük bir adam tan›yorsan›z ve yar›n onunla
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karﬂ›laﬂsan›z, “Nas›ls›n Sam?” ya da “Günayd›n Jim.” derdiniz.
Elbette öyle. Aynen bunu yapard›n›z.
‹ç savaﬂta askerlerimden birisi ölüm cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›. Ben
Washington'a, Beyaz Saray'a gitmiﬂtim. Oraya hayat›mda ilk kez
baﬂkan› görmek üzere gönderilmiﬂtim. Bekleme odas›na girip çok
say›da di¤er kiﬂiyle birlikte kendime bir yer bulup oturdum ve
sekreter s›rayla herkesten kendisine ne istediklerini söylemelerini
istedi. Sekreter s›ray› tamamlad›ktan sonra içeriye girdi, sonra geri
geldi ve bana iﬂaret etti. Ben de o antreye girdim ve sekreter ﬂöyle
dedi: “ﬁu karﬂ›daki Baﬂkan'›n kap›s›. Kap›y› t›klat›p içeriye girin”.
Dostlar›m, hayat›m boyunca hiç o kadar ﬂaﬂ›rmad›m. Sekreter ise
durumu benim için daha da kötüleﬂtirdi. Çünkü bana içeriye nas›l
girece¤imi söyledikten sonra soldaki baﬂka bir kap›dan girip kap›y›
kapatm›ﬂt›. ‹ﬂte oradayd›m, Amerika Birleﬂik Devletleri Baﬂkan›'n›n
kap›s›n›n önünde tek baﬂ›mayd›m. Top mermilerinin v›z›ldad›¤› ve
mermilerin bazen bana çarpt›¤› savaﬂ alanlar›nda bulundum; fakat
hep kaçmak istedim. “Akﬂam yeme¤imi yer yemez, h›zl› bir ﬂekilde
topun yan›na koﬂtururdum.” diyen yaﬂl› adam› hiç kendime yak›n
hissetmemiﬂimdir. Kendisine ateﬂ edilirken, korkmay› bilmeyen bir
adama inanmam. Antietam'da top mermileri üzerimize ya¤arken
bile o gün o odaya girdi¤im zamanki kadar korkmam›ﬂt›m. Fakat
sonunda cesaretimi toplad›m -bunu nas›l yapt›¤›m› bilmiyorum- ve
kol mesafesinden kap›y› t›klatt›m. ‹çerideki adam da bana hiç
yard›mc› olmayarak, “Girin ve oturun!” diye ba¤›rd›.
‹çeri girdim, bir sandalyenin kenar›na iliﬂtim. “Orada olaca¤›ma,
keﬂke Avrupa'da olsayd›m.” diye düﬂündüm. Masadaki adam,
baﬂ›n› kald›r›p bana bakmad›. O, dünyan›n en büyük adamlar›ndan
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birisiydi ve tek bir kuraldan dolay› büyük olmuﬂtu. Ah, ﬂu anda
Philadelphia'n›n tüm genç insanlar› karﬂ›mda olsayd› ve ben sadece
bu tek ﬂeyi söyleseydim ve onlar da bunu hat›rlasalard›. Bu bilginin
ﬂehrimiz ve medeniyet üzerinde sahip olaca¤› etki için ömrümü
verirdim.
Abraham Lincoln'un büyüklük ilkesi neredeyse herkes taraf›ndan
benimsenebilir. Onun kural› ﬂuydu: Her ne yapmak zorunda olursa
olsun, tüm akl›n› ona verirdi ve yapaca¤› ﬂey tamamen gerçekleﬂene
kadar akl›n› ondan ay›rmazd›. Bu kural hemen her yerde insanlar›
büyük yapar. O, masadaki kâ¤›tlara tak›lm›ﬂ, bana bakm›yordu. Ben
orada titreyerek oturuyordum. Nihayet, kâ¤›tlar›n› iple ba¤lay›p bir
tarafa ittikten sonra bana bakt› ve y›pranm›ﬂ yüzünde bir
gülümseme belirdi. Dedi ki: “Ben çok meﬂgul bir adam›m ve size
ay›rabilece¤im yaln›zca birkaç dakikam var. ﬁimdi bana istedi¤iniz
ﬂeyi en k›sa ﬂekilde söyleyin”. Ona anlatmaya baﬂlad›m, konudan
bahsettim. Dedi ki: “Bu konuyla ilgili her ﬂeyi duydum ve daha
fazlas›n› anlatman›za gerek yok. Bay Stanton daha birkaç gün önce
bana bundan bahsetti. Otelinize gidip baﬂkan›n yirmi yaﬂ›ndan
küçük bir çocu¤un vurulmas› için bir emri asla imzalamad›¤› ve asla
imzalamayaca¤› konusunda emin olarak dinlenin. Bunu çocu¤un
annesine de söyleyebilirsiniz”.
Sonra bana, “Savaﬂ alan›nda iﬂler nas›l gidiyor?” diye sordu. “Bazen
cesaretimizi kaybediyoruz.” dedim. O da dedi ki: “Her ﬂey yolunda.
Art›k kazanaca¤›z. Iﬂ›¤a çok yaklaﬂt›k. Hiç kimse Birleﬂik Devletler
Baﬂkan› olmak istemez ve ben de bu iﬂten s›yr›ld›¤›mda, mutlu
olaca¤›m. Sonra Tad ve ben Springfield, Illinois'e gidiyoruz. Orada bir
çiftlik sat›n ald›m ve bundan sonra günde yaln›zca yirmi beﬂ sent
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kazansam bile umurumda de¤il. Tad'in bir kat›r sürüsü var ve orada
so¤an ekece¤iz.”
Sonra bana, “Bir çiftlikte mi büyüdünüz?” diye sordu. “Evet;
Massachusetts'in Berkshire Tepelerinde” dedim. Sonra baca¤›n›
büyük sandalyenin köﬂesi üzerine att› ve dedi ki: “Gençli¤imden beri
çok defa o tepelerde kayalar›n aras›ndaki çimenlere inebilmek için
koyunlar›n burunlar›n› keskinleﬂtirmeniz gerekti¤ini duydum”. O
kadar tan›d›k, o kadar s›radan, o kadar çiftçiye benzer bir hâli vard›
ki, onunla kendimi bir anda evimdeymiﬂ gibi hissettim.
Daha sonra bir di¤er kâ¤›t rulosu ald›, bana bakt› ve “‹yi sabahlar!”
dedi. Ben de imay› anlad›m ve kalk›p ç›kt›m. D›ﬂar›ya ç›kt›ktan sonra,
art›k Birleﬂik Devletler Baﬂkan›'n› gördü¤ümün fark›nda de¤ildim.
Fakat birkaç gün sonra, henüz ﬂehirdeyken kalabal›¤›n Do¤u
Odas›nda Abraham Lincoln'›n tabutunun önünden geçiﬂini gördüm.
Öldürülen Baﬂkan'›n yukar›ya dönük yüzüne bakt›¤›mda, o kadar
k›sa süre önce gördü¤üm o basit, sâde adam›n Tanr›'n›n bir ulusu
özgürlü¤e kavuﬂturmas› için o güne dek gönderdi¤i en büyük
adamlardan birisi oldu¤unu hissettim. Yine de o, komﬂular› için hâlâ
“Yaﬂl› Abe” idi. ‹kinci cenazeyi yapt›klar›nda, baﬂkalar›n›n yan›s›ra
ben de davetliydim ve Springfield'taki mezara konulan ayn› tabutu
görmeye gittim. Tabutun etraf›nda Lincoln'un onlar için yaln›zca
“Yaﬂl› Abe” oldu¤u komﬂular› duruyordu. Elbette tüm söyleyecekleri
buydu.
Hiç s›radan iﬂini yapan bir tamirciyi görmeyecek kadar büyüklenip
kas›larak yürüyen bir adam gördünüz mü? Sizce o, büyük bir adam
m›d›r? O, büyük ayaklar›n›n yerde tuttu¤u ﬂiﬂirilmiﬂ bir balondan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Orada bir büyüklük yoktur.
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Büyük insanlar kimlerdir? Geçen gün, çok yoksul bir adama servet
kazand›ran çok küçük bir ﬂeyin tarihçesi dikkatimi çekti. Bu, berbat
bir ﬂeydi ve yine de bu deneyim yüzünden -büyük bir mucit ya da
dâhi olmayan- bu adam bugün emniyet pimi dedi¤imiz pimi icat
etmiﬂti ve bu pimden kazand›¤› servetin yan›nda, ülkenin büyük
aristokrat ailelerinden biri hâline gelmiﬂti.
Massachusetts'te çivi fabrikas›nda çal›ﬂan yoksul bir adam otuz
sekiz yaﬂ›nda yaralanm›ﬂt› ve üstelik pek az da para
kazanabiliyordu. Ofiste, faturalar üzerinde kurﬂun kalemle al›nan
notlar›n izlerini siliyordu ve yaln›zca bir silgi kullan›yordu. Sonra bir
sopan›n ucuna bir parça silgi daha ba¤lad› ve onu da bir rende gibi
kullanmaya baﬂlad›. Küçük k›z› gelip de “Bir patentin var, de¤il mi?”
diye sorunca, babada ﬂimﬂekler çakm›ﬂt›. Baba, “Bu çubu¤u al›p,
silgiyi ucuna takt›¤›mda, k›z›m bana bunun patentinin olup
olmad›¤›n› sordu ve ilk düﬂünce de böyle do¤du.” diye anlat›yordu.
Boston'a gidip patent baﬂvurusunu yapt› ve bugün cebinde silgili bir
kurﬂun kalem taﬂ›yanlar›n›z›n herbiri bu milyonere patent hakk›
ödüyor. Hiç sermayesi yoktu, bir peni bile yat›r›m yapmad›. Bu yolla
kazand›¤› her ﬂeyin tümü gelirdi ve milyonlara ulaﬂt›.
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Büyük Adam Olmak
‹stiyorsan›z,
Halka Hizmetkar Olun!
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ize hemen bir di¤er, daha büyük düﬂünceyi söyleyeyim.
“Bana Philadelphia'da yaﬂayan büyük insanlar› gösterin.”
desem, oradan bir beyefendi, “Philadelphia'da hiç büyük
adam yok. Onlar burada yaﬂamazlar. Onlar Roma'da veya St.
Petersburg'ta, Londra'da ya da Manayunk'da veya baﬂka bir yerde
yaﬂarlar; bizim ﬂehrimizde de¤il.” diyecektir. ﬁimdi düﬂüncemin tepe
noktas›na geldim. ﬁimdi tüm konunun kalbine ve mücadelemin
merkezine geldim. Neden Philadelphia büyük zenginli¤iyle daha
büyük bir ﬂehir de¤il? Neden New York, Philadelphia'y› geçiyor?
‹nsanlar hemen, “Liman› yüzünden” diyecekler. Öyleyse neden
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Birleﬂik Devletlerin liman› olmayan pekçok di¤er ﬂehri
Philadelphia'dan ileride? Bunun tek bir cevab› var. O da, halk›m›z›n
kendi ﬂehirlerini küçük görmesidir. E¤er dünyada ileriye do¤ru
zorlanmas› gereken bir topluluk varsa, o da Philadelphia ﬂehridir.
E¤er bir bulvar›m›z olacaksa, onu küçümseyin. Daha iyi okullar›m›z
olacaksa, onlar› az bulun! Daha iyi yasalar istiyorsak, daha fazlas›n›
isteyin! Önerilen tüm ilerlemeleri büyütmeyin, daha da büyümek için
küçük görün! Bana bu kadar iyi davranm›ﬂ olan muhteﬂem
Philadelphia'n›n ayaklar›na serebilece¤im tek büyük yanl›ﬂ budur.
ﬁehrimizde dolaﬂ›p onda var olan ﬂeyleri yüceltmeye ve onlar›
Chicago, New York, St. Louis ve San Francisco halklar›n›n yapt›¤› gibi,
dünyaya göstermeye baﬂlaman›n zaman›n›n geldi¤ini söylüyorum.
Halk›m›z aras›nda bu ruhu yakalayabilirsek, Philadelphia'da bir
ﬂeyler yapabiliriz ve bunlar› çok iyi yapabiliriz!
Aya¤a kalk›n milyonlarca Philadelphial›, Tanr›'ya ve insano¤luna
güvenin! New York ya da Boston'da de¤il; tam burada iﬂ için,
dünyada yaﬂamaya de¤er olan her ﬂey için var olan büyük f›rsatlara
inan›n! Daha önce asla bu kadar büyük bir f›rsat olmam›ﬂt›r. Gelin
kendi bulundu¤umuz yeri ve ﬂehrimizi yüceltelim.
Art›k çok geç oldu. Bu gece, burada iki di¤er genç adamdan daha
söz edece¤im ve bunlar› ifade etmeden de geçmeyece¤im: Birinci
genç adam aya¤a kalk›p, “Philadelphia'da büyük bir adam olacak,
fakat daha önce hiç olmad›.” diyor. Ah, öyle mi? Ne zaman büyük
olacaks›n›z? “Siyasî bir makama seçildi¤im zaman”. Genç adam,
bizim yönetim biçimimizde, makam sahibi olman›n küçüklü¤ün bir
delili oldu¤u dersini almayacak m›s›n? Büyük adamlar, bazen
makam sahibi olurlar; fakat bu ülkenin ihtiyac› olan ﬂey, bizim
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yapmalar›n› söyledi¤imiz ﬂeyleri yapacak adamlard›r. Halk›n hâkim
oldu¤u bu ülke, halk taraf›ndan halk için yönetilmektedir. Böyle
oldu¤una göre, makam sahibi olan kiﬂi halk›n hizmetinde demektir.
Kutsal kitaplar, bir toplumun efendisinin, o topluma hizmet edenler
oldu¤unu söyler. Kutsal kitaplar der ki: “Gönderilen, kendisini
gönderenden daha büyük olamaz!” ‹nsanlar hâkimdir ya da hâkim
olmal›d›r. E¤er öyleyse, büyük adamlar›n makam sahibi olmalar›na
ihtiyac›m›z yoktur. E¤er Amerika'daki büyük adamlar makam sahibi
olursa, önümüzdeki on y›l içinde sadece bir imparatorlu¤a
dönüﬂürüz.
Kad›nlara oy hakk› verilece¤i için, “Bir gün Birleﬂik Devletler Baﬂkan›
olaca¤›m” diyen pekçok genç kad›n tan›yorum. Kad›nlar›n oy
kullanma hakk›na inan›yorum ve bunun verilece¤ine hiç ﬂüphe yok.
Ben yoldan çekiliyorum. Kiﬂi kendisi için bir makam isteyebilir. E¤er
makam h›rs› kad›nlar›n oy verme iste¤ini etkiliyorsa, bu noktada
genç adamlara söyledi¤im ﬂeyi onlara da söylemek istiyorum.
Yaln›zca tek bir oy ayr›cal›¤›na sahip olursan›z, kayda de¤er bir ﬂeye
sahip olmuﬂ olmazs›n›z. Sadece bir oydan fazlas›n› kontrol
edemedi¤iniz sürece tan›nmayacaks›n›z ve sizin etkiniz
hissedilmeyecek kadar azalacak. Bu ülke oylarla idare edilmiyor.
Öyle oldu¤unu mu düﬂünüyorsunuz? Nüfuz ile idare ediliyor. Oylar›
kontrol eden h›rslar ve giriﬂimlerle yönetiliyor. Bir makam sahibi
olmak için oy verece¤ini düﬂünen bir genç kad›n, çok berbat bir hata
yapmaktad›r.
Di¤er genç adam da aya¤a kalk›p, “Bu ülkede ve Philadelphia'da
büyük adamlar olacak.” diyor. “Gerçekten mi? Ne zaman”? “Büyük
bir savaﬂ oldu¤unda, Meksika'da tetikte bekleyenlerle sorun
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yaﬂad›¤›m›zda, saçma bir eylem yüzünden ‹ngiltere, Japonya ya da
Çin, Irak, baﬂka bir uzak ülke ile savaﬂa girdi¤imizde; iﬂte o zaman
ben topun a¤z›na do¤ru koﬂaca¤›m. Parlayan süngüler aras›ndan
h›zla ilerleyece¤im! Savaﬂ alan›na atlayaca¤›m, karﬂ› taraf›n
bayra¤›n› y›rtaca¤›m ve kendi bayra¤›m› zaferle taﬂ›yaca¤›m!
Memleketime, omzumda y›ld›zlarla dönece¤im; ülkedeki her
makama sahip olaca¤›m ve büyük olaca¤›m”! Hay›r,
olamayacaks›n›z. Bir makam sayesinde büyük olaca¤›n›z›
Unutmay›n ki, e¤er makama sahip olmadan önce
düﬂünüyorsunuz; “U
büyük de¤ilseniz, onu elde etti¤inizde de büyük olamazs›n›z.” Bu
ﬂekilde, ancak bir alay konusu olabilirsiniz.
Bir makama sahip olunca alay konusu olmamak ve hayat yolunda
karﬂ›n›za ç›kan elmas tarlalar›n› fark edebilmek için ﬂu hikayeyi
dinlemelisiniz dostlar›m;
Genç bir adam sabah erken deniz kenar›nda dolaﬂ›rken, oltas›yla
bal›k avlayan bir adam gördü. Onu biraz izledi¤inde ilginç bir ﬂey
fark etti. Bu bal›kç› yakalad›¤› büyük bal›klar› oltas›ndan ç›kart›p
denize geri at›yordu. Yakalad›¤› küçük bal›klar› ise al›koyuyor ve
torbas›nda biriktiriyordu.
Bunda bir hikmet vard›r diye düﬂünen genç adam bal›kç›n›n yan›na
giderek, “Herkes büyük bal›k tutmaya çal›ﬂ›rken, sen küçük bal›klar›
tutmaya çal›ﬂ›yorsun. Bunun hikmeti nedir?” diye sordu.
Bal›kç› “Ah, sorma” dedi içini çekerek ve ﬂöyle devam etti, “Ben de
büyük bal›k tutmak istiyorum. Ancak evimdeki tavam çok küçük.
Tuttu¤um büyük bal›klar o tavaya s›¤m›yor. Bu yüzden tuttu¤um
büyük bal›klar› denize geri at›yorum.”
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Evet dostlar›m, bir gün siz de büyük bir bal›kla veya bir elmas
tarlas›yla karﬂ›laﬂ›rsan›z, onlara sahip olabilmek için bilgi tavan›z›
önceden büyütmelisiniz. Ancak o zaman tuttu¤unuz büyük bir bal›k
tavan›za tam olarak oturabilir.
‹spanyol Savaﬂ›'ndan sonra, burada bir Bar›ﬂ Y›ldönümü ﬁenli¤i
yapt›k. Bat›da buna inanmazlar. Çünkü onlar, “Philadelphia bundan
elli y›l sonras›na kadar ‹spanyol Savaﬂ›'n› duymam›ﬂ olacak.”
demiﬂlerdi. Baz›lar›n›z tören alay›n›n Broad Street'e gidiﬂini
gördünüz. Ben uzaktayd›m; fakat ailem bana üzerinde Te¤men
Hobson'›n bulundu¤u araban›n tam ön kap›da durdu¤unu ve
insanlar›n, “Yaﬂas›n Hobson!” diye ba¤›rd›klar›n› yazm›ﬂt›. Orada
olsam, ben de ba¤›r›rd›m. Çünkü o adam, bu ülkeden ﬂimdiye kadar
ald›¤›ndan çok daha fazlas›n› hakkediyor. Okula gidip, “Santiago'da
Merrimac'› kim bat›rd›?” diye sordu¤umu düﬂünün. E¤er çocuklar
bana, “Hobson!” diye cevap verirlerse, bana sekizde yedilik bir yalan
söylemiﬂ olurlar. O vapurda yedi kahraman daha vard› ve onlar
konumlar› nedeniyle sürekli olarak ‹spanyol ateﬂine maruz
kal›rlarken, bir subay olarak Hobson mant›ken duman y›¤›n›n›n
arkas›nda kalabiliyordu. Burada en ak›ll› kimseleri bir araya
getirmiﬂsiniz, fakat yine de muhtemelen burada di¤er yedi adam›n
ismini sayabilecek bir kiﬂi bile yoktur.
Tarihi bu ﬂekilde ö¤retmemeliyiz. Bir insan›n konumu ne kadar
önemsiz olursa olsun, e¤er o yerdeki görevini tam olarak yerine
getirirse, kral›n, tâc›n› hakketti¤i kadar Amerikan halk›n›n kendisiyle
gurur duymas›n› hakketti¤ini ö¤retmeliyiz. Fakat bu ﬂekilde
ö¤retmiyoruz. Bugün, her yerde tüm savaﬂ› generallerin yapt›¤›n›
ö¤retiyoruz.
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Savaﬂtan sonra, büyük Amerikal›lardan birisi olarak, hem Kuzey
hem de Güney'in bugün gurur duydu¤u o muhteﬂem dindar
beyefendi General Robert E. Lee'yi görmeye gittim. General, bana
zenci bir er olan emir eri “Rastus”tan bahsetti. Bir gün alay etmek için
onu ça¤›rm›ﬂ ve demiﬂ ki: “Rastus, birli¤inin geri kalan›n›n tümünün
öldü¤ünü duydum. Sen neden ölmedin”? Rastus da ona göz
k›rparak, “Çünkü muharebe oldu¤u zaman, ben geride generallerin
yan›nda kal›yordum” demiﬂ.
Bir di¤er örnek daha hat›rl›yorum. Bu konferans› okumak için
kütüphaneye gitti¤inizde, bunun yirmi beﬂ y›ld›r bas›l› oldu¤unu
görecek olmasan›z bunu anlatmazd›m. Gözlerimi kapat›yorum
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-s›ms›k› kapat›yorum- ve Tanr›m! Gençli¤ime gidiyorum ve
gençli¤imden yüzler görüyorum. Evet, onlar bana diyorlar ki:
“Saçlar›n beyaz de¤il, gece gündüz hiç durmadan çal›ﬂ›yorsun, sen
yaﬂl› olamazs›n”! Fakat benim yaﬂ›mdaki herhangi baﬂka birisi gibi
gözlerimi kapatt›¤›mda, sevdi¤im ve uzun zaman önce kaybetti¤im
insanlar›n yüzlerini görüyorum ve biliyorum ki, baﬂkalar› ne derlerse
desinler, zaman geçiyor ve bu bir akﬂam saatidir.
ﬁimdi gözlerimi kapat›p Massachusetts'teki memleketime
bak›yorum ve da¤›n tepesinde s›¤›r gösteri alan›n› görüyorum; at
barakalar›n› görebiliyorum. Cemaat kilisesini görebiliyorum. Vilayet
kona¤›n› ve da¤c›lar›n kulübelerini görebiliyorum. P›r›l p›r›l giysileri
içinde, büyük bir insan toplulu¤unu görebiliyorum. Dalgalanan
bayraklarla, sallanan mendilleri görebiliyor ve çalan bandolar›
duyabiliyorum. Bu s›¤›r gösteri alan›nda yürüyen yeniden askere
yaz›lm›ﬂ asker birli¤ini görebiliyorum. O zamanlar bir çocuktum;
fakat bu birli¤in komutan›yd›m ve gururla ﬂiﬂiyordum. Bir i¤ne beni
patlat›p parçalara ay›rabilirdi. O zamanlar bunun dünyada
insanlar›n baﬂ›na gelebilecek en büyük olay oldu¤unu
düﬂünüyordum. Bir kral ya da kraliçe olmak istediyseniz, bir belediye
baﬂkan›na gidip onun taraf›ndan karﬂ›lanmay› deneyin!
Bandolar çal›yordu ve tüm insanlar bizi karﬂ›lamaya geliyordu. O
alandan birliklerimin baﬂ›nda gururla yürüdüm ve vilayet kona¤›na
girdik. Sonra askerlerimi ortadaki koridorda oturttular ve ben de
öndeki koltu¤a oturdum. Büyük bir insan toplulu¤u -yüz ya da iki yüz
kiﬂi- gelip vilayet kona¤›n› doldurmuﬂtu ve çepeçevre duruyorlard›.
Daha sonra ﬂehir memurlar› gelip bir yar›m daire oluﬂturdular.
Belediye baﬂkan› sahnenin ortas›na oturdu. Daha önce hiç makam

www.KisiselGelisim.com

106

Elmas Tarlalar›

sahibi olmam›ﬂ bir adamd›; fakat iyi bir adamd› ve arkadaﬂlar› bana
onlar› suçlamadan bunu kullanabilece¤imi söylemiﬂlerdi. ‹yi bir
adamd›, fakat bir makam›n insan› büyük bir adam yapt›¤›n›
düﬂünüyordu. Yukar›ya gelip yerine oturdu, güçlü gözlü¤ünü düzeltti
ve çevreye bak›nd›¤›nda birden bire, orada, ön s›rada oturan beni
fark etti. Sahnenin önüne gelip beni yukar›ya, ﬂehir memurlar›yla
birlikte oturmaya davet etti. Savaﬂa gitmeden önce hiçbir ﬂehir
memuru, beni, ö¤retmenin dövmesini istemek d›ﬂ›nda, fark
etmemiﬂti ve ﬂimdi ﬂehir memurlar›yla birlikte oturmak üzere
sahneye davet edilmiﬂtim. Aman Tanr›m! Belediye baﬂkan› -o
zamanlar imparatordu, zaman›n›n kral›yd›- sahneye ç›kt›¤›mda
bana önden yaklaﬂ›k ﬂu kadar uzakl›kta bir sandalye verdiler.
Oturdu¤um zaman, seçkinlerin baﬂkan› aya¤a kalk›p masaya do¤ru
geldi ve hepimiz ﬂehirdeki tek hatip olan ve geri dönen askerlere
hitap edecek olan cemaat vaizini takdim edece¤ini düﬂündük. Fakat,
dostlar›m, yaﬂl› adam›n konuﬂmay› kendisinin yapaca¤›n› anlad›klar›
zaman izleyicilerin ﬂaﬂk›nl›klar›n› görmeliydiniz. Hayat›nda hiç
konuﬂma yapmam›ﬂt›. Yüzlerce baﬂka insan›n da düﬂtü¤ü hataya
düﬂtü. Birisi büyüdü¤ü zaman bir hatip olmak istiyorsa, çocukken
konuﬂmaya baﬂlamas›n› ö¤renmemiﬂ olmas› çok tuhaf görünüyor.
Fakat bu adam, büyük bir hatip olmak için yapmas› gereken tek
ﬂeyin bir makam sahibi olmak oldu¤unu düﬂünüyordu.
Böylece öne do¤ru geldi ve yan›nda s›¤›rlar› korkutarak otlakta
yukar›-aﬂa¤› dolaﬂ›p ezberlemiﬂ oldu¤u konuﬂma metnini de getirdi.
Yaz›y› yan›nda getirip görebilece¤inden emin olacak ﬂekilde
masan›n üzerine yayd›. Gözlü¤ünü düzeltti, bir an metin üzerine
e¤ildi ve kürsüye geri gitti. Sonra da rap rap rap diye öne do¤ru
geldi. Düﬂününce, konu üzerinde baya¤› çal›ﬂm›ﬂ olmal›yd›. Çünkü
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bir “hitabet” tavr› tak›nm›ﬂt›. Sol topu¤u üzerinde durdu, omuzlar›n›
geriye att›, sa¤ aya¤›n› hafifçe öne ç›kartt›, konuﬂma organlar›n› açt›
ve sa¤ aya¤›n› k›rk beﬂ derece aç›yla öne do¤ru koydu. Bu hitabet
tutumuyla dikildikten sonra, dostlar›m, konuﬂma aynen ﬂöyle devam
etti. Baz›lar›, “Abartm›yor musun?” diyecektir. Bu imkans›z. Fakat
al›nacak dersi anlatmak için buraday›m, hikâye için de¤il ve ﬂöyle
devam etti:
“Hemﬂehrilerim...” Kendi sesini duyar duymaz parmaklar›
çözülmeye, dizleri titremeye baﬂlad› ve sonra tepeden t›rna¤a
ürperdi. T›kan›p yutkundu ve metne bakmak için masaya geldi.
Sonra s›km›ﬂ oldu¤u yumruklar›yla kendisini toplad› ve geri geldi:
“Hemﬂehrilerim, bizler hemﬂehriyiz, bizler... bizler... bizler... bizler...
bizler... bizler çok mutluyuz... çok mutluyuz... çok mutluyuz... Savaﬂ›p
kanlar›n› döken... Ve memleketlerine geri dönen bu askerleri
memleketlerinde karﬂ›lamaktan dolay› çok mutluyuz. Özellikle...
özellikle... özellikle... Özellikle bu genç kahraman› bugün aram›zda
görmekten çok memnunuz (beni kastediyordu). Bu genç kahraman,
ki hayallerde (dostlar›m, bunu söyledi¤ini hat›rl›yorum; e¤er
“hayallerimizde” demiﬂ olmasayd›, bundan bahsedecek kadar
bencil olmazd›m) Bu genç kahraman ki, hayallerde onu liderlik
ederken gördük... Liderlik ederken gördük... Liderlik... Onu birliklerine
ölümcül gediklerde liderlik ederken gördük. Onun parlayan... Onun
parlayan... Onun parlayan... Onun parlayan k›l›c›n›n ›ﬂ›ldad›¤›n›
gördük. Güneﬂ ›ﬂ›¤›nda ›ﬂ›ldad›¤›n› gördük, birliklerine '‹leri!' diye
ba¤›r›rken.”
Aman, aman, aman! Bu iyi adam savaﬂ hakk›nda ne kadar az ﬂey
biliyordu. E¤er savaﬂ hakk›nda herhangi bir ﬂey bilseydi, bu gece
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burada bulunan silah arkadaﬂlar›m›n da do¤ru oldu¤unu
söyleyece¤i gibi, tehlike anlar›nda bir subay›n adamlar›n›n önüne
geçmesinin neredeyse suç oldu¤unu da biliyor olurdu. “Ben, güneﬂ
›ﬂ›¤›nda ›ﬂ›ldayan parlak k›l›c›mla birliklerime “‹leri!” diye
ba¤›r›yorum”. Bunu asla yapmad›m. Ön tarafta düﬂman ve geride
de kendi adamlar›n taraf›ndan vurulmak için adamlar›m›n önüne
geçer miydim san›yorsunuz? Oras› bir subaya göre bir yer de¤ildir.
Fiilî muharebe s›ras›nda bir subay›n duraca¤› yer, hatt›n gerisidir.
Adamlar›m›z muharebe hatt›na ça¤r›l›p a¤açlar›n aras›ndan isyan
ba¤›rt›lar› gelirken ne kadar çok hatta gidip, “Subaylar geriye!
Subaylar geriye!” diye ba¤›rm›ﬂ›md›r. Bundan sonra her subay
erlerin hatt›n›n gerisine çekilir ve subay›n rütbesi ne kadar büyükse,
o kadar geride durur. Daha az cesur oldu¤u için de¤il, fakat savaﬂ
kurallar› bunu gerektirdi¤i için. Ve hâlâ ba¤›r›yordu: “Parlayan
k›l›c›mla”… O konakta, ﬂu anda kahraman olarak an›lan
subaylar›n›n ayaklar› ›slanmas›n diye onu Caroline Nehri boyunca
s›rtlar›nda taﬂ›yan askerlerim oturuyordu. Baz›lar› bir domuz ya da
piliç bulabilmek için çok uzaklara gitmiﬂti. Baz›lar› Tennessee
Da¤lar›’nda top mermilerinin devirdi¤i çamlar›n alt›nda ölüme
gitmiﬂti. Yine de bu iyi ﬂeyler söyleyen adam›n konuﬂmas›nda bunlar
pek az biliniyordu. Bunlardan bahsediyordu; fakat sadece ara s›ra.
O andaki kahraman, oradaki askerlerin subay›yd›. Ülke ona bir ﬂey
borçlu muydu? Hay›r; ne o zaman, ne de ﬂimdi. Peki neden
kahraman oydu? Çünkü konuﬂmac› da di¤er insanlar gibi ayn›
insanî hataya düﬂmüﬂtü. Oradaki kiﬂinin bir subay oldu¤u için büyük
oldu¤u ve di¤erlerinin yaln›zca er olduklar› hatas›na.
Ah, o zaman yaﬂad›¤›m sürece asla unutmayaca¤›m bir ders ald›m.
Büyüklük, bir makam sahibi olmaktan ibaret de¤ildir. Büyüklük,
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gerçekte az imkânla büyük ﬂeyler yapmaktan ve hayat›n her
rütbesinde büyük amaçlar› gerçekleﬂtirmekten ibarettir. Büyük
olabilmek için bir kimsenin burada, ﬂimdi, Philadelphia' da büyük
olmas› gerekir. Bu ﬂehre daha iyi caddeler ve daha iyi kald›r›mlar,
daha iyi okullar ve daha fazla üniversite, daha çok mutluluk ve daha
fazla medeniyet, daha fazla inanç verebilen kimse her yerde büyük
olacakt›r. Burada bulunan erkek ve kad›n herkese sesleniyorum:
E¤er beni duyabiliyorsan›z, büyük olmak istiyorsan›z, unutmay›n ki,
iﬂe bulundu¤unuz yerden ve bulundu¤unuz kiﬂi olarak, ﬂimdi hemen
Philadelphia' da, baﬂlamal›s›n›z! Her kim bu ﬂehre herhangi bir
faydada bulunabilirse, her kim burada yaﬂad›¤› sürece iyi bir
vatandaﬂ olabilirse, her kim daha iyi evler yapabilirse, ister
dükkanda çal›ﬂs›n ya da tezgah›n arkas›nda otursun ya da ev idare
etsin, hayat› nas›l olursa olsun, her kim bir faydada bulunabilirse,
herhangi bir yerde büyük olmak istiyorsa, herkes önce kendi
Philadelphia' s›nda büyük olmal›d›r.
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ir kamu görevlisi olarak çal›ﬂt›¤›m y›llarda, öyle büyük bir
bilgi, tecrübe ve yetene¤e sahip oldu¤unuzun önemli
olmad›¤› ortamlar gördüm. Hani ﬂu yükselmeniz için birilerini
veya hangi politikac›lar› tan›d›¤›n›z›n önemli oldu¤u çal›ﬂma
ortamlar›. “Bizden olanlar ve olmayanlar” gibi saçma sapan
söylemlerin geçerli oldu¤u ortamlar. Ah, ﬂu politikac›lar, baﬂar›l›
olmak için “adaletli” olmalar› gerekti¤ini bir bilebilseler. D›ﬂ görünüﬂü
ve yaﬂam tarz› inançl› bir insan› and›rmas›na ra¤men, makam›n› ve
o makam›n kendisine sa¤lad›¤› avantajlar› kaybetme korkusunun
Allah korkusundan daha fazla olmas›ndan dolay›, hak hukuk
tan›mayan ve haks›zl›klar yapan çok yöneticiler gördüm.
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Dostlar›m, Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ilgili duydu¤um bir hikaye beni
çok etkilemiﬂti. Bu hikayeyi sizlerle paylaﬂmak istiyorum. ‹slamiyet’in
do¤uﬂu s›ras›nda gördü¤ü dirençten dolay› Hz. Muhammed
Medine’ye göç etti. Orada güçlendikten sonra, kurdu¤u orduyla
Mekke’ye geri döndü. Amac› Mekke’ye girmek ve oradaki insanlar›n
tapt›klar› Kabe’deki bat›l putlar› yok etmekti.
Mekkelileri yenen Hz. Muhammed ordusuyla birlikte hemen Kabe’ye
gitti. Ancak Kabe’nin kap›s›nda bir problemle karﬂ›laﬂt›lar. Mekkeliler
için çal›ﬂan bekçi Hz. Muhammed’in ve ordusunun Kabe’ye
giremeyece¤ini söyledi. Ona, “Senin ordun savaﬂ› kaybetti” dediler.
O da, “Buraya ancak beni öldürdükten sonra girebilirsiniz” dedi.
Askerler onu etkisiz hale getirip bir kenara çektiler ve Kabe’nin
anahtar›n› al›p, kap›y› açt›lar. Hz. Muhammed ve etraf› Kabe’ye girdi
ve tüm putlar k›r›ld›.
Tam Kabe’den ç›karken Hz. Muhammed’in en yak›n dostu ve
amcas› olan Hz. Abbas, “Ya Resulallah buran›n anahtar›n› bana ver,
buradan ben sorumlu olay›m” dedi. Kabe o günkü Müslümanlar için
çok önemliydi. Dostlar›m, bugün de Kabe ‹slam dünyas› için hâlâ
kutsal bir yerdir.
Hz. Muhammed etraf›na bak›nd› ve Hz. Abbas’a; “ﬁu ordusu savaﬂ›
kaybetti¤i halde, görevini yapmak için çal›ﬂan ve bizi içeri sokmayan
bekçiyi getirin” dedi. Bekçiyi Hz. Muhammed’in karﬂ›s›na getirdiler.
Hz. Muhammed Kabe’nin anahtar›n› ona uzatarak, “Al bu anahtar›
ve bundan sonra bu görevi bizim için yap” dedi. Bu adalet karﬂ›s›nda
ﬂaﬂ›ran bekçi hem görevi kabul etti, hem de inançl› bir kiﬂi oldu.
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Ve Hz. Muhammed Hz. Abbas’a ve etraf›ndakilere ﬂu sözleri söyledi;
“Siz de bundan sonra, benim gibi emaneti ehline teslim edin.”
Dostlar›m emaneti ehline teslim etmeyenler hem bireylerin, hem de
top yekun olarak bir milletin zenginli¤ini engellediklerinin fark›nda
de¤iller. Emanetin ehlinde olmad›¤› bir yönetimde iki önemli
problem mevcuttur. Birincisi, iﬂinin ehli olmayan bir kiﬂinin hem kendi
sorumlulu¤unda olan iﬂini, hem de yönetti¤i kaynaklar› verimli
kullanmas› söz konusu de¤ildir. ‹kincisi, emanetin ehlinde olmad›¤›
bir yönetimden rahats›z olan gerçek yetenekli kiﬂilerin küserek
verimli çal›ﬂmalar›n›n yok olmas›d›r.
O günkü adalet bugün o diyarlarda kalmad› dostlar›m. Bana zengin
ülkelerin nerede oldu¤unu gösterin, ben de size adaletin nerede
oldu¤unu söyleyeyim. Çünkü adalet zenginli¤in ve refah›n temelidir.
Hem hak etmedi¤i bir emaneti elinde tutanlara, hem de bunlar›n alt›nda çal›ﬂmak zorunda olan yetenekli kiﬂilere ac›yorum. Yanl›ﬂ
anlamay›n ikincisini “üzülüyorum” anlam›nda kulland›m. Bu tip yerlerde emanetin ehline teslim edilmemesinin baﬂl›ca nedeni,
politikac›lar›n kendilerine itiraz etmeyecek ve sürekli onlar›n fikirlerine
hak verecek kiﬂileri önemli makamlara getirme arzusunda
yatmaktad›r. Belli ki bunlar›n hiçbiri IBM’in kurucusu Tom Watson’dan
ders almam›ﬂlar.
IBM sadece bir ﬂirket olmas›na ra¤men, Tom Watson bu ﬂirketle
ihracat› birçok ülkeden daha fazla olan bir zenginlik yaratm›ﬂt›r.
Böyle bir zenginli¤in arkas›nda kendisine itiraz etmeyecek ve sürekli
onun fikirlerine hak verecek kiﬂileri önemli makamlara getirme
prensibi kesinlikle yoktur.
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IBM’e 40 y›ldan fazla liderlik yapm›ﬂ ve ruh vermiﬂ olan Tom
Watson’›n karﬂ› fikre sahip olmay› yorumlamas›yla ilgili davran›ﬂ› çok
ilgi çekicidir. Onun döneminde Tom Watson ile çok s›k olarak
anlaﬂamayan ve çat›ﬂan genç bir yönetici IBM’i bir yat›r›ma sokmak
istedi¤ini belirtti, ancak Tom Watson bu yat›r›m›n çok riskli olaca¤›n›
belirterek bu teklifi kabul etmedi. Genç yönetici düﬂündü¤ü ﬂeyin IBM
için karl› bir yat›r›m oldu¤una o kadar çok inand› ki, Tom Watson’dan
habersiz olarak IBM’i bu yat›r›ma soktu. Amac› kazan›nca durumu
Tom Watson’a bildirmekti. Böylece kendisinin hakl› oldu¤unu da
ispat etmiﬂ olacakt›. Ancak bir süre sonra IBM bu riskli maceradan 10
milyon dolar kaybetti ve bu durum medyada da haber olarak yer
ald›. Tabi Tom Watson ertesi gün hemen genç yöneticiyi yan›na
ça¤›rd›.
Genç yönetici haz›rl›kl›yd›. Watson’a f›rsat vermeden; “Beni niçin
ça¤›rd›¤›n›z› biliyorum. ‹nand›¤›m bir ﬂeyi, ayr›ca hakl› oldu¤umu da
size ispatlamak için yapt›m. Bu arada sizinle hemen hemen her
toplant›da çat›ﬂt›¤›m›z› ve benim farkl› fikirlere sahip olmama
k›zd›¤›n›z› biliyorum. San›r›m istifam› bekliyorsunuz. ‹stifa
mektubumu haz›rlad›m, ö¤leden sonra verece¤im” dedi.
Watson ise, “Ciddi olamazs›n, senin e¤itimin için daha yeni 10 milyon
dolar harcad›k. Yeni bir yönetici alsak o da ayn› hatay› yap›p, tekrar
bize bir 10 milyon dolar kaybettirebilir. Aksine seni bu ﬂirkette
benden farkl› fikirlere sahip oldu¤un için tutuyorum. Bazen farkl›
fikirlere sahip oldu¤umuz için birbirimizle çat›ﬂ›yoruz. Ama bu
çat›ﬂmalardan ben de bir ﬂeyler ö¤reniyorum. ‹kimiz ayn› fikirlere
sahip olsayd›k iﬂte o zaman senin iﬂine son verebilirdim. Ayn› ﬂeyleri
düﬂünen ‹ki kiﬂinin mevcut oldu¤u bir ﬂirkette, ikisinden birine
kesinlikle ihtiyaç yoktur,” diye cevap verdi.
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eçenlerde televizyonda “‹ﬂin S›rr›” adl› programda bir konuk
dikkatimi çekti. Hani ﬂu “Bir Bilmecem Var Çocuklar”
slogan›ndan hepimizin hat›rlayaca¤› meﬂhur bisküvi üreten
ﬂirketin baﬂkan yard›mc›s› konuﬂuyordu. Tabi hemen dikkat kesildim.
Acaba onlar›n elmas tarlalar› neymiﬂ ve kim keﬂfetmiﬂ diye.
Bu bisküvi ﬂirketini kuran, program konu¤unun babas›ym›ﬂ.
Babas›n›n gençlik y›llar›nda ailenin mütevaz› bir un fabrikas› varm›ﬂ.
Yedek subay olarak askere gitti¤inde tesadüfen kantinden sorumlu
subay olmuﬂ. Ve o y›llarda kantinde bisküvi tüketiminin oldukça fazla
oldu¤unu fark etmiﬂ. “Un fabrikam›z zaten var. Ancak sinerji
yaratmak için bizim bisküvi üretimine girmemiz laz›m” diye
düﬂünmeye baﬂlam›ﬂ. Askerden sonra bu düﬂüncesini hemen
uygulamaya koymuﬂ. ‹ﬂte “un fabrikas›ndan bisküvi üretimine geçiﬂ”
onlar›n “elmas tarlas›” olmuﬂ.

O günkü f›rsat o kantinde çal›ﬂan veya o kantinden al›ﬂveriﬂ yapan
herkese “Ben buraday›m ve ben sizin elmas tarlan›z olabilirim”
diyordu. Ama di¤erleri oraya hiç bakm›yor ve elmas tarlalar›n› orada
de¤il baﬂka yerlerde ar›yorlard›.
Zaman zaman sokakta karﬂ›laﬂt›¤›m birçok insan bana, “Haf›za
e¤itimi konusu nas›l dikkatinizi çekti? Bu konuya nas›l ilgi duydunuz?
Haf›zan›z daha önceden de güçlü müydü?” diye birçok soru
soruyorlar. Dostlar›m benim haf›za e¤itimine ilgi duymam ve bu
konuyla ilgilenmem de yak›n›mdaki kendi potansiyelimi ve “elmas
tarlalar›n›” fark etmemden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Dostlar›m bazen de kiﬂi kendi elmas tarlalar›n› fark ederken,
çevresindekiler ve en yak›n›ndakiler bilmeden onun bu görüﬂünü
engelleyebilirler.
www.KisiselGelisim.com
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Benim beyin e¤itimi konusuna ilgi duymam 1987 y›llar›na dayan›yor.
O dönemde A.B.D. hükümetinden ald›¤›m bir bursla Minnesota
Üniversitesine ekonomi konusunda lisansüstü bir çal›ﬂma yapmak
ve ayr›ca liderlik e¤itimi almak için gitmiﬂtim. Bu karﬂ›l›ks›z bir burstu
ve o dönemde devlette çal›ﬂ›yordum. ‹skenderun Demir ve Çelik
Fabrikalar›n›n E¤itim Merkezi müdürüydüm. Böyle bir burs
kazan›nca, kurumum da bu dönemde bana maaﬂ›m› ödemeyi ve
bunun karﬂ›l›¤›nda mecburi hizmet koymay› teklif etti. Ben de kabul
ettim.
Yurtd›ﬂ›na gitti¤imde, e¤itimcilerin o dönemde keﬂfedilen beynin
baz› yeni fonksiyonlar›na göre e¤itimi yeniden düzenlemeye
çal›ﬂt›klar›n› fark ettim. Ben de tesadüfen o dönemde o diyarlarda
ö¤renciydim. Dostlar›m ayn› y›llarda A.B.D.’de benim gibi çok say›da
Türk vard›. Ama bu konu hiçbirisinin dikkatini çekmemiﬂti. ﬁu tuttu¤u
küçük bal›klar› al›koyup, büyük bal›klar› denize geri atan bal›kç›n›n
mazeretini hat›rlay›n. Ancak ﬂimdi anl›yorum, çünkü benim tavam
onlar›nkinden daha büyüktü ve bunun sonucu olarak etraf›mdaki
elmas tarlalar›n› fark edebilecek bir sezgi geliﬂtirmiﬂtim.
Ve zaman›m›n büyük bir ço¤unlu¤unu beyin, haf›za e¤itimi ve
ö¤renme konusuna ay›rmaya baﬂlad›m. Üniversitede ö¤renci
olmam, kütüphane vb. kaynaklara ulaﬂmam› da kolaylaﬂt›rd›.
Türkiye’ye bu konuda elimde çok zengin kaynaklarla döndüm.
Dostlar›m ben üniversitede ö¤renciyken evlendim. Hiçbir yerden
destek görmedik. Her ﬂeyi eﬂimle birlikte çal›ﬂarak ve sab›rla elde
ettik. Sözleﬂmeli personel olarak, kamuda çal›ﬂmaktan dolay›, di¤er
memurlara göre kazanc›m›z›n göreceli olarak iyi olmas›na ra¤men,
evimizdeki her ﬂeyi s›f›rdan kendimiz almaya çal›ﬂt›¤›m›z için geçim
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s›k›nt›s› çekiyorduk. Ald›¤›m›z para yetmiyordu. Örne¤in ben Renault
Broadway marka olan ilk arabam› çal›ﬂma hayat›m›n onuncu y›l›nda
ve zorlanarak taksitle alabildim. Asl›nda bu ﬂartlar›n ve sürecin bizim
için bir güç ve e¤itim oldu¤unun o zamanlar fark›nda bile de¤ildik.
Çünkü bu ﬂartlar bizim zor durumlara karﬂ› disipline girme
yetene¤imizi geliﬂtiriyordu.
1989 y›l›nda Türkiye’ye döndükten sonra 1992 y›l›na kadar haf›za
e¤itimiyle ilgili yeni eserler haz›rlama ve teknikler geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›m devam etti. Bu arada çeﬂitli özel ﬂirketlerden daha iyi
imkanlarla transfer teklifleri al›yordum. Yine iyi bir e¤itimci oldu¤umu
fark eden ailelerden yüksek ücretle üniversiteye haz›rl›k amaçl› özel
dersler vermem için teklifler geliyordu. Ben ise, zaman›m›n tamam›n›
haf›za e¤itimiyle ilgili çal›ﬂmalara verebilmek için, bütün bu teklifleri
reddediyordum.
Geçim s›k›nt›s› çekmemizden dolay› eﬂim beni s›k›ﬂt›r›yordu. “Daha
iyi maaﬂ veriyorlar, kabul et”, veya “özel birkaç kurs vererek elde
edebilece¤in bir veya iki kat maaﬂ kadar ek bir gelir imkan›n› neden
geri çeviriyorsun” diye s›k s›k soruyordu. Ben ise ona, “Ben haf›za
e¤itimi konusunda harika bir eser haz›rl›yorum. Bu eseri bitirebilmek
için birkaç y›l geçim s›k›nt›s› çekebiliriz. Ancak ondan sonras› çok
rahat olacak” diyordum.
Babam eﬂimle ayn› fikirdeydi. Ayn› do¤rultuda telkinlerde
bulunuyordu. O y›llarda Türkiye’de “haf›za e¤itimi” denen ﬂeyden hiç
kimsenin haberi yoktu dostlar›m. Türkiye “haf›za e¤itimi” konusunu
ilk olarak 1992’de yay›nlanan benim “Fotografik Haf›za Teknikleri”
adl› eserimle tan›m›ﬂt›r. Bu sebepten dolay› o dönemde ne yapt›¤›m›
söyledi¤im en yak›n arkadaﬂlar›m ve eﬂim beni anlam›yordu.
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Yine özel bir ﬂirketin iﬂ teklifini reddetti¤im bir akﬂam eﬂim bana
aynen ﬂunlar› söyledi; “Melik, öyle hayalperest bir insans›n ki, birçok
iyi f›rsatlar›n varken, zaman›n› saçma sapan ﬂeylerle harc›yorsun. Bir
gün bunu anlayacaks›n. Ama iﬂ iﬂten geçmiﬂ olacak.”
ﬁöyle bir düﬂündüm. Babam dahil, en yak›n›mdaki eﬂim benim
saçma sapan iﬂlerle u¤raﬂt›¤›m› düﬂünüyordu. Bir an “acaba onlar
m› hakl›” diye düﬂündüm. Böyle anlarda baﬂkalar›n›n göremedi¤i ve
sadece sizin gördü¤ünüz elmas tarlalar›n›zdan uzaklaﬂabilirsiniz
dostlar›m. Sonra kendimi toplad›m ve eﬂime, “Bu söylediklerini ﬂu
ajandama yaz›p, alt›n› imzalar m›s›n? Çünkü birkaç y›l sonra bu
yazd›klar›n› sana göstermek istiyorum” dedim. O da hiç tereddüt
etmeden, “Getir yazay›m” dedi ve aﬂa¤›daki ifadeleri aynen yazarak
alt›n› imzalad›.
“Melik, öyle hayalperest bir insan ki, birçok iyi f›rsatlar› olmas›na
ra¤men, zaman›n› saçma sapan ﬂeylerle harc›yor. Bir gün bunu
anlayacak. Ama iﬂ iﬂten geçmiﬂ olacak. Leyla Duyar (imza)”
‹yi bir eser haz›rlad›n›z m› herkes bunu anlar ve y›llarca yapt›¤›n›z
çal›ﬂman›n karﬂ›l›¤›n› al›rs›n›z san›yordum. Derken çal›ﬂmalar›m bitti.
Kendime göre o kadar güzel bir eser haz›rlam›ﬂt›m ki, bu güzel
eserin kazanc›n› bir yay›nc›yla paylaﬂmak istemiyordum. Ayr›ca bu
güzel eserin çok sataca¤›na inan›yordum. Gazetelerde ve
televizyonda eserimi tan›tmay› düﬂünüyordum. Eseri kendim
basmaya karar verdim. Ancak bu sefer de eseri basmak için paraya
ihtiyac›m oldu. Kitab› bast›rmak için, zorla alm›ﬂ oldu¤umuz
Broadway marka arabam›z› satmaya karar verdim. Eﬂim Leyla bu
karara çok bozuldu. “Hadi saçma sapan iﬂlerle u¤raﬂ›yorsun, bir ﬂey
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demiyoruz. ﬁimdi de zorlanarak ald›¤›m›z bir arabam›z var. Ona m›
gözü dikiyorsun” demeye baﬂlad›. Evde baz› tats›z tart›ﬂmalar oldu.
Tabi buna ra¤men arabay› satt›m.
Arabay› satmam iﬂi çözmemiﬂti. Kitab› bast›rmak için ilave 2000.US$ paraya daha ihtiyac›m oldu. Babam zengin de¤ildi. Ama o
zaman bu miktar bir paray› bana borç verebilecek bir durumu vard›.
Kendisinden 2000.- US$ borç istedi¤imi söyledim. Asl›nda paray›
neden istedi¤imi biliyordu. Çünkü Leyla kendisine destek vermesi için
ona benim kararlar›mdan bahsediyordu. Sanki hiç haberi yokmuﬂ
gibi “Bu paray› neden istiyorsun?” diye sordu. Ben de “kitap
bast›raca¤›m” dedim. Bana aynen, “E¤er ev veya araba alacaksan
sana borç vereyim. Ancak kitap bast›rmak gibi bir hayal için sana
borç veremem” dedi.
Sonuç olarak babamdan borç alamad›m. Bir arkadaﬂ›mdan borç
alarak eserimi bast›rd›m. Kendim kamu görevlisi oldu¤um için ﬂirket
kuram›yordum. Bunun üzerine ‹skenderun’da küçük bir dükkan
kiralayarak eﬂimin üzerine bir ﬂirket kurdum ve bast›rd›¤›m eserleri
satmak üzere bu dükkana koydum. Ancak bu etapta yeni bir ﬂey
ö¤rendim. Ne kadar güzel bir ürününüz olursa olsun insanlar›n
ondan haberi yoksa hiçbir önemi yoktu.
ﬁimdi s›ra bence harika olan bu eserin tan›t›m›na gelmiﬂti. Önce
gazetelerde baz› reklamlar yay›nlatmaya karar verdim. Kendime
göre baz› reklam taslaklar› haz›rlad›m. Ancak büyük gazetelerin
reklam tarifelerini görünce duda¤›m uçuklad›. Büyük gazetelerin
reklam ücretleri çok yüksekti. Örne¤in sadece bir günlük yar›m sayfa
bir gazete reklam› için on veya on beﬂ adet Broadway arabam›n
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olmas› gerekiyordu. Bu benim için imkans›zd›. Ben bir tanesini on
y›lda alabilmiﬂtim. TV reklamlar› vermeyi bile hayal ediyordum. TV
reklamlar› gazetelerden çok daha pahal› idi.
“Acaba Leyla hakl› m›? Ben gerçekten saçma sapan bir hayal mi
kurmuﬂum” diye düﬂünmeye baﬂlad›m. Dostlar›m sizinle elmas
tarlalar›n›z aras›nda bazen karﬂ›n›za böyle küçük engeller ç›kabilir.
Enerjinizi engeli de¤il, o engeli aﬂmak için ne yapman›z gerekti¤ini
düﬂünmeye harcamal›s›n›z.
Bu problem de beni y›ld›rmad›. Madem haz›rlad›¤›m eseri ilanlarla
tan›tacak param yoktu, o zaman baﬂka bir strateji uygulamam
gerekiyordu. Asl›nda olumsuzluklar yan›nda olumlu ﬂeyler de vard›.
Birincisi eserin bask› etab›n› bitirmiﬂtim. Tabi ilk eserler bitti¤inde
kendi haf›zam› da e¤itmiﬂtim. O dönemde ‹skenderun Demir ve Çelik
Fabrikalar›nda insanlar› ﬂaﬂ›rtacak haf›za gösterileri yapmaya
baﬂlam›ﬂt›m. ‹lginç özellikleriniz oldu mu, televizyona ç›kman›z
mümkündü.
O dönemde televizyon yay›n› olarak devletin kontrolündeki TRT
televizyonu vard›. Halk TRT’nin belli kal›plarda yay›n yapmas›ndan
b›km›ﬂt› ve özel televizyonlar çok revaçtayd›. Özel televizyon olarak
Star popülerdi. Show TV yay›na baﬂlayal› çok az olmuﬂtu.
Tan›nan bir kiﬂi olmad›¤›m için televizyon camias›ndan hiç kimse
görüﬂme talebime olumlu cevap vermiyordu. Sonunda, torpille bir
arkadaﬂ›m›n tan›d›¤› kanal›yla, o dönemdeki Star TV Ankara Bölge
sorumlusu Orhan U¤uro¤lu’ndan randevu almay› baﬂard›m. O da
sadece arac› olan tan›d›¤› k›rmamak için formaliteden randevu
vermiﬂti. Randevuya gitti¤imde “Seni dinlemek için sadece beﬂ
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dakikam var” dedi Orhan U¤uro¤lu. Ona haf›zan›n e¤itilebilece¤ini
ve kar›ﬂ›k olarak söyleyece¤i bilgileri hiçbir yere yazmadan
haf›zamda tutarak s›rayla söyleyebilece¤imi ifade ettim.
Orhan U¤uro¤lu bir ka¤›t ald› ve birden elliye kadar numaralayarak
kar›ﬂ›k bilgiler sayd›. Ve sonra bunlar› hatas›z olarak kendisine
söyledi¤imde oldukça ﬂaﬂ›rd›. Hemen sekreterini arayarak birkaç
kiﬂiyi “Burada ilginç biri var. Hemen gelin” diye ça¤›rd›. Onlar
geldi¤inde bir gösteri daha yapt›m. Zaman çoktan beﬂ dakikay›
geçmiﬂ ve neredeyse bir saat olmuﬂtu.
Orhan bey ve ekibi benim haf›za gücümden etkilenmiﬂlerdi ve bir
haber program yapmak istediklerini söylediler. Ben de bunun
üzerine istedikleri gibi bir program çekebilece¤imizi, ancak
program›n içinde haf›zan›n e¤itilebilece¤inin ve benim bu konuda bir
eserim oldu¤unun belirtilmesini istedi¤imi söyledim. Orhan bey bu
iste¤imin reklama girdi¤ini, bunu yapamayacaklar›n›, ancak çok
güzel bir haber program çekebileceklerini belirtti.
Bunun üzerine bir de Show TV ile görüﬂmek istedi¤imi ve ondan
sonra karar vermek istedi¤imi söyleyince, Orhan bey bundan
rahats›z oldu. “Show TV’ye gitmene gerek yok. Bir de ‹stanbul’la
görüﬂeyim. Belki bir ﬂeyler yapabiliriz” dedi. Birkaç telefon
görüﬂmesinden sonra haber programda haf›zan›n e¤itilebilece¤i ve
benim bu konuda bir eserim oldu¤u konular›nda da bilgi verilece¤ini
söyledi.
Konuklar davet edildi. Noter getirtildi ve canl› olarak bir haf›za
gösterisi çekimi yap›ld›. Program sonras› ﬂok olmuﬂ insanlardan
yorumlar al›nd›. Ve ayr›ca bu programda yay›nlanmak üzere
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benimle haf›zan›n e¤itilmesi ve eserim hakk›nda bir de röportaj
yap›ld›.
Çekim sonras› ‹skenderun’a döndüm eﬂime ve babama beni
televizyonda izleyebileceklerini söyledim. Çok heyecanl›yd›m.
Sonunda haz›rlad›¤›m eseri televizyonda tan›tabilecektim. Yay›n
saatinde hepimiz televizyonun baﬂ›ndayd›k. Her ﬂey güzeldi.
Program harika çekilmiﬂti. Ama yay›nda haf›za e¤itimi ve benim bu
konuyla ilgili eserim hakk›nda yap›lan röportaj kesilmiﬂti. Çok
bozulmuﬂtum. Bazen her ﬂey sizin planlad›¤›n›z gibi gitmeyebilir
dostlar›m. Bunlara haz›rl›kl› olmal›s›n›z.
Bu program izleyen herkesi ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. Star televizyonunu arayarak
telefon numaram› alan birçok kiﬂi bana ulaﬂmay› baﬂard›. Bunlar›n
aras›nda birçok yay›nc› ve müteﬂebbis de vard›. Sonunda bu
müteﬂebbislerden biriyle bir sözleﬂme imzalad›m. Bu anlaﬂmaya
göre ilgili ﬂirket, eserlerimi “Bilgimatik” ad› alt›nda da¤›tma ve
pazarlama karﬂ›l›¤›nda her y›l telif hakk› ödeyecekti. Sözleﬂmeye telif
hakk›n›n her y›l 100 bin dolardan aﬂa¤› olamayaca¤› ﬂart›n›
koydurdum. Ve ilk y›l›n telif hakk› olan 100 bin dolar› alarak
‹skenderun’a geri döndüm. Eﬂim ve bana 2000.- US$ borç vermeyen
babam benim saçma sapan bir iﬂle u¤raﬂmad›¤›m› anlamaya
baﬂlam›ﬂlard›.
Daha önceden maliyetini bilmeden kendim yapar›m diye
haz›rlad›¤›m reklam senaryolar› uygulanmaya baﬂlad› ve tekniklerle
ilgili televizyon reklam filmleri haz›rland›. Tiyatro sanatç›s› Cihan Ünal
ile birlikte Star TV’de yay›nlanan baz› haf›za gösterilerimle,
profesyonel anlamda bu konuyu Türkiye’de duyurmaya baﬂlad›k. Bu
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reklam filmleri etkisini gösterdi ve ﬂirket bu kampanyadan karl› ç›kt›.
Reklamlar›n yay›nland›¤› o dönemde bu ﬂirket yaklaﬂ›k yedi milyon
dolarl›k ciro yapt›.
Haf›za e¤itimiyle ilgili çal›ﬂmalar›m Dünya Haf›za ﬁampiyonu
olmama kadar gitti. 1994 y›l›nda Londra’da düzenlenen Dünya
Haf›za ﬁampiyonas›nda (Memoriad®) “Fotografik Haf›za” dal›nda
dünya rekoru k›rarak alt›n madalya al›p, bu konuda Dünya Haf›za
ﬁampiyonu oldum. Ayn› yar›ﬂmada ayr›ca iskambil kartlar›n›n ve
kar›ﬂ›k bilgilerin takibinde dünya üçüncülü¤ü, say›lar›n takibinde de
dünya dördüncülü¤ü gibi dereceler yapt›m.
Böylece bu konudaki baﬂar›m› uluslararas› bir platforma da taﬂ›m›ﬂ
oldum. Hatta o y›l ‹ngiltere’de yay›nlanan “The Book of Genius”
kitab›nda Dünyan›n en iyi haf›za gücüne sahip olanlar listesinde ilk
onda gösterildim.
Bugün bu konuda Türkiye’de haf›za e¤itimi, h›zl› ö¤renme ve yarat›c›
düﬂünme konusunda liderlik yapan ve aranan bir kurum haline
gelen Mega Haf›za ﬂirketini kurdum. Dostlar›m böylece h›zl›
ö¤renme ve beyin e¤itimi konusuna ilgi duymam da benim “elmas
tarlalar›m” oldu.
Umar›m siz de etraf›n›za bakar ve kendi elmas tarlalar›n›z›
keﬂfedersiniz. Unutmay›n, ihtiyac›n›z olan elmaslar uzak diyarlarda
de¤ildir; onlar genellikle hemen arka bahçenizde bir yerde gizlidir.
Sadece oralarda arama yap›p, biraz kazman›z gerekir.
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Russel Herman Conwell’den
ETK‹L‹ ve GÜZEL SÖZLER
“Ben para istemiyorum” diyen bir kiﬂi ayn› zamanda, “Ben
dostlar›ma ve ihtiyac› olanlara hiçbir iyilik yapmak
istemiyorum” demektedir.
Beni tekrar duyamayacak olan insanlar›n sadece ﬂu sözlerimi
duymalar›n› ve unutmamalar›n› isterdim, “Herhangi bir
konuda büyük olmak istiyorsan›z, iﬂe elinizdekilerle ve
bulundu¤unuz yerde baﬂlay›n. Herhangi bir yerde büyük
olmak isteyen kiﬂi önce kendi bulundu¤u yerde büyük
olmal›d›r.”
Ona dokunacak kadar yak›n olmas›na ra¤men, ço¤umuz
hayat›m›z› baﬂar›y› baﬂka yerlerde arayarak harcar›z.
‹nsan yapabildi¤inin en iyisini yapsa da, hala güçlü ve
esrarengiz olan üçüncü bir güce ihtiyac› vard›r. O esrarengiz
gücün yard›m› ise sadece ve sadece duayla elde edilebilir.
‹htiyac›n›z olan elmaslar uzak da¤larda ve denizlerde
de¤ildir; onlar genellikle hemen arka bahçenizde bir yerde
gizlidir. Sadece oralarda arama yap›p, biraz kazman›z
gerekir.
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Melik Duyar’dan
ETK‹L‹ ve GÜZEL SÖZLER

Adalet zenginli¤in ve refah›n temelidir.

Bana zengin ülkelerin nerede oldu¤unu gösterin,
ben de size adaletin nerede oldu¤unu
söyleyeyim.

Beyninizdeki dehay› keﬂfedin.

Ne yap›yorsan›z yap›n, en iyisini yapmaya çal›ﬂ›n.
Elde etti¤im baﬂar›lara hep en iyiyi yapmaya
çal›ﬂt›¤›mda ulaﬂt›m.

‹nsanlar kendi eﬂitsizliklerini kendileri yarat›rlar.
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