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Bu sayfaları, daha doğrusu büyük bir kısmını yazar-
ken, Concord, Massachusetts’teki Walden Gölü kıyısın-
da bir ormanda, kendi inşa ettiğim bir evde, herhangi bir 
komşudan en az bir mil uzakta, yapayalnız yaşıyor ve 
geçimimi yalnızca el emeğimle sağlıyordum. Orada iki 
yıl iki ay boyunca yaşadım. Şimdilerde yine kent hayatı-
nın bir misafiriyim.

Kasabalılar, kimine münasebetsiz gelen ama bana ka-
lırsa koşullar göz önünde bulundurulduğunda gayet do-
ğal ve münasip olan yaşam tarzımı didik didik ederek 
sorgulamamış olsalardı, ben de okurlarımı şahsi meselele-
rimle böylesine boğmazdım. Bazısı ne yiyip içtiğimi, yal-
nız hissedip hissetmediğimi, korkup korkmadığımı sordu. 
Bazıları gelirimin ne kadarını hayır işlerine ayırdığımı 
merak etti, geniş ailelere mensup olanlarsa himayemde 
kaç yoksul çocuk olduğunu. Olur da bu kitapta bu soru-
lara yanıt vermeye kalkışırsam, şahsi meselelerime hiç ilgi 
duymayan okurlar beni bağışlasın. Çoğu kitapta ben, yani 
birinci tekil şahıs ihmal edilir, bu kitabın temel farkıysa 
bencilik bakımından birinci tekili koruması. Nihayetinde 
genellikle, konuşanın aslında birinci şahıs olduğunu unu-
tuyoruz. Eğer bu kadar iyi tanıdığım başka biri olsaydı, 
kendimden bu kadar çok bahsetmezdim. Ancak kısıtlı 

EKONOMİ
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deneyimim beni bu konuya hapsediyor. Dahası, bana ka-
lırsa, yazarların yalnızca başkalarının hayatlarını anlatma-
sı yeterli değildir; er ya da geç, kendi hayatlarının basit ve 
samimi bir hikâyesini de örneğin uzaklardaki bir akraba-
sına anlatacağı gibi anlatmaları gerekir; çünkü, eğer dü-
rüstçe yaşadıysa, benden uzak bir yerlerde yaşamış olma-
lıdır. Belki de bu satırlar daha ziyade yoksul öğrencilere 
hitap eder. Okurlarımın geri kalanıysa bazı kısımların 
kendileri için de geçerli olduğunu anlayacaklardır. Giyene 
fayda sağlayacak bu ceketin dikişlerini kimsenin esnetme-
yeceğine inancım tam. 

Çinliler ve Sandwich Adalılar hakkında değil de bu 
satırları okuyan, New England’da yaşadığı söylenen sizler 
hakkında bir şeyler anlatmak zorundayım; sizin durumu-
nuz hakkında, özellikle bu dünyadaki, bu kasabadaki ah-
val ve şeraitinizin dışarıdan nasıl göründüğü hakkında, bu 
şeraitin ne denli kötü olduğu ve iyileştirilip iyileştirile-
meyeceği hakkında. Concord’ı epey gezdim, kasaba hal kı 
sanki görülmemiş biçimde bir kefaret ödüyormuş gibi 
geldi bana; dükkânlarda, ofislerde, tarlalarda, her yerde. 
Brahmanların dört taraftan ateşle çevrili vaziyette güneşe 
karşı oturduklarını, alevlerin üzerinde baş aşağı asılı hal-
de durduklarını, “boyunları bükük olduğundan boğazla-
rından ancak sıvıların geçebildiği ve yeniden doğal duruş-
larına dönmeleri imkânsız hale gelene dek” omuzlarının 
üzerinden göğe baktıklarını, hayatlarını bir ağacın dibin-
de zincire vurulmuş vaziyette geçirdiklerini, uçsuz bu-
caksız imparatorlukları tırtıllar gibi sürüne sürüne geçtik-
lerini, sütunların tepesinde tek ayakları üzerinde dikil-
diklerini duymuştum. Ama bu bilinçli çekilen çileler bile 
her gün şahit olduklarımdan daha inanılmaz, daha hayret 
verici değildi. Herakles’in on iki görevi bile komşuları-
mınkine kıyasla çocuk oyuncağıdır, en azından yalnızca 
on iki tanedir ve bir sonu vardır. Oysa komşularımın bir 
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canavarı yakalayıp öldürdüklerini ya da herhangi bir işi 
bitirdiklerini hiç görmedim. Bu insanların Hydra’nın1 
boynunun kızgın demirle dağlanmasını akıl eden İolaus2 
gibi arkadaşları yok, hatta kesilen başın yerine iki tane 
birden çıkıyor. 

Kimi kasabalılar, gencecik adamlar görüyorum; ken-
dilerine çiftlikler, evler, ağıllar, büyükbaş hayvanlar ve ta-
rım araç gereçleri miras kalmış, ne talihsizlik; çünkü bun-
lara sahip olmak bunlardan kurtulmaktan çok daha ko-
laydır. Bir otlakta doğup bir kurt tarafından emzirilseler 
daha hayırlı olurdu, hangi tarla için ter dökeceklerini 
daha iyi görürlerdi. Kim onları toprağın kölesi haline ge-
tirdi? İnsan kendi payına düşen pisliği yemekle lanetlen-
mişken, onların payına neden altmış dönüm düştü? Ne-
den doğdukları andan itibaren mezarlarını kazmaya mec-
bur oldular? Layığınca yaşamalı, kendilerine sunulanı 
reddetmeli ve ellerinden geldiğince geçinip gitmeliler. 
Yirmi beşe on beş büyüklüğünde, pislik içindeki bir ağı-
lın, ekip biçilecek yüz dönümlük tarlanın ve otlakların 
yüküyle ezilen, hayat yolunda sürünen öyle çok zavallıy-
la karşılaştım ki! Tanrı’nın lütfundan nasibini almamışlar-
sa böyle kendilerine miras kalmış gereksiz sorumluluk-
larla uğraşmazlar; karınlarını doyurup nefislerini körelt-
mek tek uğraşlarıdır. 

Ama insanlar yanlış yere emek harcıyor. İnsanın en 
iyi hali, çok geçmeden toprağa gömülüp gübre oluyor. 
Adına mecburiyet denilen bir kaderle bütün insanlar ça-
lıştırılıyor, eski bir kitabın dediği gibi kurtlanıp çürüye-
cek ve sonunda hırsızların eline geçecek bir hazine birik-

1.Yunanmitolojisinde,çokbaşlıdenizcanavarı.Heraklessavaşımitolojinin
enbilinenanlatılarındandır.Herakles’inkestiğibaşlarınyerineyenileriçıktı-
ğındanuzunvemeşakkatlibirsavaşolmuştur.(Ç.N.)
2.Herakles-Hydrasavaşında,Herakles’inimdadınayetişenyeğeni.(Ç.N.)



14

tiriyor. Eğer bir insan bunu hayatının sonunda fark ettiy-
se, budalaca yaşamış demektir. Deukalion ve Pyrrha’nın1 
başlarının üstünden geriye doğru taşlar fırlatarak insan-
ları yarattığı söylenir:

Inde genus durum sumus, experiensque laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati.2

Ya da Raleigh’in3 gümbür gümbür kafiyeleriyle söy-
lediği gibi, 

O gün bugündür katıdır işte yüreklerimiz, dertle 
kedere katlanır. 
İşbu ispattır ki, taştan yaratılmıştır bedenlerimiz. 

Budalaca bir kehanete körü körüne öylesine itaat 
ediyorlar ki, başlarının üstünden geriye doğru fırlattıkla-
rı taşların nereye isabet ettiğini görmüyorlar bile. 

Bu nispeten özgür ülkede bile, çoğu insan sırf ihmal 
veya yanlış anlama sebebiyle hayatın düzmece dertleri-
ne ve eften püften işlerine öyle gömülmüşler ki, hayatın 
olgun meyvelerini bile toplayamıyorlar. Irgat gibi çalış-
maktan nasırlaşmış titrek parmakları bunu beceremiyor. 
Aslında, çalışan insanın onurlu bir yaşam sürecek vakti 
günden güne azalıyor, diğer insanlarla doğru düzgün iliş-
kiler kuramıyor, bu emeğinin değerini düşürüyor. Bir 
makineden başka bir şey olmaya vakti yok. Bilgisini sık-

1.YunanmitolojisindeTanrıZeus,insanneslinekızıphepsinibirtufanlayok
eder.İnsanlararasındaNuh’unhikâyesinebenzerşekildedoğruluklarıylabili-
nenDeukalionvePyrrha’nınhayattakalmasınaizinverilir.Onlardatufanın
sonundakarayaçıkarlarveburadatoprağataşlaratarlar.Butaşlarinsanlara
dönüşür.(Ç.N.)
2.RomalışairOvidius’unDönüşümlereserinden.(Y.N.)
3.SirWalterRaleigh(1552-1618):İngilizasker,kâşif,yazarveşair.(Ç.N.)
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lıkla kullanan biri, gelişmeye muhtaç cehaletini nasıl ha-
tırlayabilir ki? Onu yargılamak yerine ara sıra karşılık 
beklemeksizin beslemeli ve giydirmeli, dostluk gösterip 
iyileştirmeliyiz. Yaradılışımızın en güzel özellikleri, tıpkı 
çiçeğe durmuş tomurcuklar gibi ancak nazikçe ele alına-
rak korunabilir. Fakat ne kendimize ne de bir başkasına 
bu kadar hassas davranıyoruz. 

Hepimizin bildiği üzere bazılarınız yoksul, güçbela 
geçiniyor, zar zor nefes alıyor. Bu kitabı okuyanların bir 
kısmının bugüne dek yedikleri yemeklerin, eskimeye 
yüz tutmuş ya da çoktan eskimiş ceket ve ayakkabıların 
parasını ödeyemeyecek olduğundan ve bu sayfaya dek 
alacaklılarından bir saati ödünç alarak veya çalarak gel-
diklerinden eminim. Deneyimlerimden öğrendiğim ka-
darıyla pek çoğunuzun acımasız ve ürkek hayatlar yaşa-
dığınızı, daima bıçak sırtında olduğunuzu, iş bulmaya ve 
borçlarınızdan kurtulmaya çalıştığınızı, Latinlerin –pa-
raları pirinçten yapıldığı için– aes alienum, yani başkası-
nın pirinci dedikleri bu kadim bataklıkta yaşadığınızı ve 
öldüğünüzü ve başkasının pirinciyle gömüldüğünüzü, 
daima ödemeye söz verdiğinizi, yarın ödemeye söz verip 
bugün acz içinde öldüğünüzü, dalkavukluk yaparak biri-
lerinin gözüne girmeye çalıştığınızı, hapis cezası olan 
suçlar dışında türlü şekillerde, yalan söyleyerek, yalaka-
lık ederek, oy vererek, kendinizi bir nezaket kılıfına sı-
kıştırıp ya da hülyalı bir cömertlik havası estirerek kom-
şunuzdan ayakkabılarını, şapkasını, ceketini yapma, eş-
yalarını taşıma, alışverişini halletme izni kopardığınızı, 
hastalık izniniz sırasında ister eski bir sandığa, ister du-
varın sıvasının arkasındaki bir zulaya ya da daha emni-
yetli biçimde tuğla yığınının arasına az çok fark etmeksi-
zin bir şeyler saklamak için kendinizi hasta edip yatakla-
ra düştüğünüzü biliyorum. 



16

Diyebilirim ki bazen, Zenci Köleliği denen bu ya-
bancı ve berbat esaret biçimini, hem Kuzey’i hem de 
Güney’i esir eden pek çok hevesli ve kurnaz efendiyi 
kabul edebilecek kadar sersem olmamıza hayret ediyo-
rum. Kuzeyli bir amire bağlı çalışmak kötü, Güneyli bir 
amire bağlı çalışmak daha da kötü, fakat en kötüsü insa-
nın kendi kendisine amirlik taslayıp köle gibi çalıştırma-
sı. Bir de insanın kutsallığından bahsederler! Yoldaki yük 
arabacısına, gece gündüz pazara mal taşıyana bakın, kut-
sallıktan payını almış mı? En ulvi görevi atlarını besleyip 
onlara su vermek! Taşımacılıktan ettiği kâr düşünüldü-
ğünde bu adamın kaderinin bir anlamı var mıdır? Araba-
sını Efendi Ağa için sürmüyor mu? Ne kadar ilahî, ne 
kadar ölümsüz olabilir ki? Nasıl suspus olup sinsice dav-
randığına, gün boyu nasıl içten içe korktuğuna bir bakın, 
bu adam ne ilahî ne de ölümsüzdür, kendi eylemlerinin 
sonucunda kazandığı şöhretle kendi düşüncelerinin kö-
lesi ve mahkûmu olmuştur. Kendi düşüncelerimiz, di-
ğerlerinin düşüncelerine nazaran çok daha zalimanedir. 
Kişi kendisi hakkında ne düşünürse, kaderini belirleyen, 
ya da gösteren de odur. Bireysel özgürleşme, Wilber for
ce’un1 güya hayal gücü ve fanteziyi götürdüğü Batı Hint 
adalarında bile söz konusu olmayabilir. Ayrıca, sanki ya-
rınlar yokmuş gibi, masumca kaderlerine katlanıp kır-
lent işleyen hanımefendileri düşünün. Sanki ebediyeti 
incitmeden zaman geçirmek mümkünmüş gibi. 

İnsanların çoğu hayatlarını sessiz bir ümitsizlik için-
de sürdürüyor. Tevekkül de bu ümitsizliğin tasdik edilme-
sinden başka bir şey değil; ümitsizlik içindeki şehirlerden 
ümitsizlik içindeki taşraya gidip vizonların ve misk sıçan-
larının cesaretiyle teselli bulmak. İnsanlığın oyunlarında 

1.WilliamWilberforce (1759-1833):Köle ticareti ve köleliğin kaldırılması
mücadelesineöncülükedenİngilizsiyasetçi.(Ç.N.)
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ve eğlentilerinde bile gizliden gizliye, tipik ama gayriihti-
yari bir ümitsizlik var. Ama içlerinde oyunlar yoktur bu 
insanların, çünkü iş eğlenceden önce gelir. Gelgelelim, 
ümitsiz davranmamak bilgeliğin şanındandır. 

İlmihallerde yazdığına göre, insanın başlıca amacı, 
olan şeyin ne olduğuna, hayatın hakiki ihtiyaç ve vasıta-
larının ne olduğuna bakacak olursak, insanlar ortak ya-
şam tarzını diğerine tercih etmek suretiyle kasten seç-
mişler. Fakat asıl düşündükleri başka seçeneklerinin ol-
madığıdır. Ancak doğuştan uyanık ve sağlıklı olanlar, gü-
neşin ne olursa olsun doğduğunu hatırlarlar. Önyargıları-
mızdan vazgeçmek için asla çok geç değildir. Ne kadar 
kadim olursa olsun, kanıtı olmaksızın hiçbir düşünce ya 
da eyleme güvenilemez. Bugün herkesin doğru diye bağı-
ra çağıra haykırdığı ya da sessizce göz yumduğu şeyin ya-
rın yanlış olduğu, kimilerinin tarlalarına bereket getire-
cek yağmur için bir buluta bel bağlamalarının safiyane 
bir düşünce sayıldığı ortaya çıkabilir. İnsan, eskilerin ya-
pamazsın dediği bir şeyi deneyip yapabileceğini görebilir. 
Eskilerin eylemleri eski eylemlerdir, yenilerinse yeni. Bel-
ki de eski insanlar ateşi söndürmemek için yakıtla besle-
mek gerektiğini bilmiyorlardı, yeni insanlarsa tencerenin 
altına küçük ve kuru bir odun koydular. Sonra dünyanın 
etrafını kuşlar gibi hızla turladılar; tabiri caizse eskilerin 
çanına ot tıkadılar. Yaşın bir önemi yoktur, örneğin bir 
öğretmen için yaşından çok donanımı önemlidir çünkü 
yaşın kaybettirdikleri kazandırdıklarından çoktur. En bil-
ge adam bile yaşadıklarından mutlak surette bir şey öğ-
renmiş midir, emin olunamaz. Sahiden de, yaşlıların 
gençlere verecek pek mühim de bir nasihati yoktur, ken-
di tecrübesi sınırlıdır, hayatları da kendilerine göre şahsi 
sebeplerle sefil bir başarısızlıktan ibarettir. Ve içlerinde 
bu tecrübeye ters düşen bir parça inanç kalmışsa o da 
eskisine nazaran daha az genç olduklarıdır. Neredeyse 
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otuz yıldır bu gezegende yaşıyorum ve büyüklerimden 
kıymetli ya da en azından samimi bir tavsiyenin t’sini bile 
duymuş değilim. Bana hiçbir şey söylemediler, muhte-
melen işe yarar bir şey söyleyemezler. İşte hayat, benim 
tarafımdan büyük ölçüde kat edilmemiş bir tecrübe, ama 
başkalarının tecrübe etmiş olmasının da bana bir faydası 
yok. Kıymetli olduğunu düşündüğüm herhangi bir tecrü-
bem varsa da akıl hocalarımın bunun hakkında hiçbir şey 
söylemediğinden eminim. 

Çiftçinin biri bana dedi ki: “Sırf sebze yiyerek yaşa-
yamazsın, çünkü kemiklerin gelişmez.” Bu yüzden ken-
disi hiç sektirmeden gününün bir kısmını kemiklerine 
hammadde temin etmeye ayırır, sebzeden yapılmış ke-
mikleriyle bütün engelleri aşarak hem çiftçiyi çekip hem 
de sabanı süren öküzlerinin arkasından ilerlerken konu-
şur durur. Bazı şeyler kimi yerlerde –bilhassa çaresiz ve 
hastalıklı olanlarda– hayati ihtiyaçken kimi yerlerde lüks 
sayılır, kimi yerlerdeyse adları bile duyulmamıştır. 

Kimisine insan yaşamının bütün esasları; hem iniş-
ler hem de çıkışlar, hatta meşgul olunabilecek her şey 
önceki kuşaklar tarafından ele alınıp halledilmiş gibi ge-
lir. Evelyn’e1 göre “Bilge Süleyman, ağaçların arasındaki 
mesafenin ne kadar olacağına dair ferman vermiş, Romalı 
sulh hâkimleri komşunun bahçesine düşen meşe pala-
mutlarını toplamak için ne sıklıkla komşunun bahçesine 
izinsiz girilebileceğini, ne kadar payın komşunun hakkı 
olduğunu karara bağlamıştır.” Hatta Hippokrates, tırnak-
larımızı nasıl keseceğimize dair talimatlar vermiştir, par-
mak uçlarından ne kısa olmalıdır ne de uzun. Şüphesiz 
hayatın çeşitliliğini ve neşesini tükettiğini varsayan bık-
kınlık ve usanç Âdem’e dek uzanmaktadır. Ama insanın 

1.JohnEvelyn(1620-1706):İngilizyazar.I.Charlesdönemi,VebaSalgınıve
BüyükLondraYangınızamanlarınadenkdüşengünlükleriylebilinir.(Ç.N.)
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kapasitesi ölçülebilmiş değildir, bu sebeple henüz pek az 
şey denenmişken emsalleriyle kıyaslayarak insanın neler 
yapabileceğini kestirmemiz mümkün değildir. Şimdiye 
kadarki başarısızlıkların her ne olursa olsun, “Üzülme 
çocuğum, yapamadığın şeylerin hesabını senden kim so-
racak?” 

Hayatımızı binlerce basit imtihanla tecrübe edebili-
riz, mesela benim fasulyelerimi olgunlaştıran güneşin, 
bizimki gibi başka dünya sistemlerini de aynı anda ay-
dınlatması gibi. Bunu aklımda tutsaydım, bazı hatalar-
dan kaçınabilirdim. Fasulyeleri dikerken üstümüze dü-
şen ışık bu değildi. Yıldızlar, harikulade üçgenlerin uç 
noktalarıdır! Evrenin çeşitli yerlerindeki hangi uzak ve 
farklı varlıklar aynı anda aynı şeyi düşünüyorlardır! Doğa 
ve insan yaşamı, muhtelif anayasalarımız kadar çeşitlidir. 
Hayatın bir başkasına ne sunduğunu kim söyleyebilir? 
Bir an için birbirimizin hayatını birbirimizin gözlerinden 
görebilmekten daha büyük bir mucize gerçekleşebilir 
mi? Dünyanın bütün çağlarını bir saatliğine yaşayabil-
meliydik, dünyanın bütün çağlarını! Tarihi, şiiri, mitolo-
jiyi! Başkalarının tecrübeleri hakkında böylesine sarsıcı 
ve bilgilendirici bir şey hiç okuyamam herhalde. 

Komşularımın iyi dediği şeyin büyük bir kısmının 
kötü olduğuna gönülden inanıyorum ve eğer bir gün her-
hangi bir şeye tövbe edecek olursam, bu “iyi davranmak” 
olurdu. Hangi iblis beni ele geçirmiş ki böyle iyi davranı-
yorum? Sen ihtiyar, söyleyebileceğin en bilgece şeyi söy-
leyebilirsin, yetmiş yıl boyunca pek de onursuz yaşadığın 
söylenemez. Beni tüm bunlardan uzaklaştıran karşı konu-
lamaz bir ses duyuyorum. Bir nesil, karaya oturmuş gemi-
leri terk eder gibi eskilerin kurduklarını terk eder. 

Bana kalırsa, şu andakinden çok daha fazla güven 
duyabiliriz. Kendimize gösterdiğimiz aşırı ilgiden feragat 
edip bir kısmını başka bir yere bahşedebiliriz. Doğa gü-
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cümüze olduğu gibi aczimize de gayet iyi uyum sağlar. 
Bazılarının sürekli kaygısı ve gerginliği, neredeyse tedavi 
edilemez bir hastalık şeklidir. Yaptığımız işin önemini 
abartmak zorunda bırakıldık; ama yine de bizim elimiz-
de olmayan o kadar çok şey var ki! Ya hastalanırsak ne 
olur? Aman ne de ihtiyatlıyız! Kaçınabildiğimiz kadarıy-
la imanlı yaşamamaya kararlı, tüm gün tetikte olan biz, 
geceleri gönülsüzce dualarımızı eder ve kendimizi belir-
sizliklere adarız. Derinlemesine ve içtenlikle yaşamaya, 
hayatımıza saygı duymaya ve değişim olasılığını inkâr 
etmeye mecburuz. Tek yolu bu diyoruz; ancak bir daire-
nin merkezinden kaç yarıçap çizilebiliyorsa o denli çok 
yol vardır. Her türden değişim, üzerinde düşünülmeye 
değer bir mucizedir; ama her an gerçekleşen bir mucize-
dir. Konfüçyüs, “Bildiklerimizi bildiğimizi, bilmedikleri-
mizi bilmediğimizi bilmek gerçek bilgidir,” der. Kişi ha-
yal gücünün olgularını kendi anlayışının olgularına in-
dirgediğinde, bütün insanların hayatlarını bu temel üze-
rine kuracağını öngörüyorum. 

Bir an için bahsettiğim sorun ve kaygının ne hakkın-
da olduğunu ve rahatsız olmamızın veya en azından dik-
katli olmamızın ne kadar elzem olduğunu düşünelim. 
Medeniyetin ortasında da olsa, iptidai ve sınırlı bir ya-
şam sürmek, yalnızca hayatın temel ihtiyaçlarının ne ol-
duğunu ve bunları elde etmek için hangi yöntemlerin 
kullanıldığını öğrenmek anlamına gelse bile, bir avantaj 
olacaktır; erkeklerin mağazalardan en çok ne aldıklarını, 
dükkânların ne depoladığını, yani en büyük ihtiyaçların 
neler olduğunu görmek için tüccarların eski kayıt defter-
lerine bakılabilir. Çünkü çağlar boyunca ortaya çıkan ge-
lişmeler, insanın varoluşunun temel yasalarına pek etki 
etmemiştir: İskeletlerimiz muhtemelen atalarımızınki-
lerden ayırt edilmeyecek. 

Hayati ihtiyaçlar sözüyle, insanın kendi gayretiyle 
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elde ettiklerini, ilk kullanıldığı anda ya da uzun süre kul-
lanıldıktan sonra insan hayatı için önemli hale gelmiş ve 
pek az kişinin yabanilikten, yoksulluktan ya da felsefesi 
gereği bir kenara bırakmak istediği şeyleri kastediyorum. 
Bu anlamda birçok varlık için tek bir hayati ihtiyaç var-
dır: Gıda. Çayırdaki bizonun payına düşen birkaç san-
timlik lezzetli ot ve içecek sudur, tabii bir ormanın kuy-
tuluğunu ya da dağın gölgesini aramıyorsa. Hiçbir vahşi 
hayvan gıda ve barınaktan fazlasına ihtiyaç duymaz. Bu 
iklimde yaşayan insanların hayati ihtiyaçları ise tam ola-
rak Gıda, Barınak, Giyecek ve Yakıt başlıkları altında 
toplanabilir; çünkü bu ihtiyaçları karşılamadığımız süre-
ce hayatın gerçek sorunlarını özgürce ele alamaz, başarı-
lı olmayı bekleyemeyiz. İnsanlık yalnızca evleri değil, 
giyecekleri ve pişirilmiş yiyecekleri de icat etmiştir ve 
ateşin sıcaklığının muhtemelen kazara keşfinin ardından 
kullanımı ilk başta lüks olarak görülse de şimdilerde ate
şin başında oturmak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kedi ve 
köpeklerin de tıpkı bunun gibi alışkanlıklar edindiğini 
gözlemleyebiliriz. Uygun barınak ve giyecek sayesinde iç 
ısımızı doğru düzgün muhafaza edebiliriz, ama yemek 
pişirmenin, bunlardan birinin ya da yakıtın fazla olması 
durumunda, yani dış ısımız iç ısımızdan yüksek oldu-
ğunda başladığı söylenemez mi? Doğabilimci Darwin, 
Tierra del Fuego yerlilerini anlatırken bir olaya değinir; 
kendisi ve ekip arkadaşları sıkı sıkıya giyinmiş, ateşin ba-
şında oturdukları halde ısınmak bir yana üşürken, ateş-
ten uzakta duran bu çırılçıplak yerlilerin neredeyse “kav-
rularak boncuk boncuk terledikleri”ni şaşkınlıkla göz-
lemlemiştir. Söylenene göre Avrupalılar kat kat kıyafet-
leri içinde soğuktan titrerlerken Yeni Hollandalılar1 fü-

1.Avustralyayerlilerikastediliyor.(Ç.N.)
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tursuzca çıplak dolaşırlar. Bu vahşilerin dayanıklılığıyla 
medeni insanların aklını birleştirmek mümkün değil mi-
dir? Liebig’e1 göre insanın vücudu bir fırın, gıdalar ise 
akciğerlerdeki içsel yanmanın sürmesini sağlayan yakıttır. 
Soğukta daha çok, sıcakta daha az yeriz. Hayvani ısı yavaş 
yanmanın sonucunda ortaya çıkar, bu yanma çok hızlı 
olduğunda hastalıklar ve ölüm gerçekleşir ya da yakıt ek-
sikliği veya hava akımındaki bir arıza sonucu ateş söner. 
Hayati ısıyı ateşle karıştırmamak gerekir elbette, ancak 
birçok benzerlik de kurulabilir. Bu sebeple, yukarıda sıra-
lananlardan hayvani canlılık teriminin hayvani ısı teri-
miyle neredeyse eşanlamlı olduğu sonucu çıkarılabilir. 
Gıda içimizdeki ateşin sönmemesini sağlayan bir yakıt-
ken –ve yakıt yalnızca bu gıdaları hazırlamaya ya da dışa-
rıdan vücudumuzun ısısını artırmaya yararken– barınak 
ve giyecek de oluşan ve emilen ısıyı korumaya yarar. 

Dolayısıyla vücudumuzun en büyük ihtiyacı sıcaklı-
ğını, içimizdeki hayati ısıyı korumaktır. Bu sebeple çek-
tiğimiz acılar yalnızca gıda, giyecek ve barınakla sınırlı 
kalmaz, gece giysilerimiz olan yataklarımız için, barına-
ğın içindeki barınağımız için, kuşların yuvalarını yağma-
layıp tüylerini yolarız. Tıpkı köstebeğin yuvasının en di-
binde çimenlerden ve yapraklardan bir yatağı olması 
gibi. Yoksul insan dünyanın soğuğundan yakınmayı âdet 
edinmiştir, hastalıklarımızın büyük kısmını fiziki soğuğa 
olduğu kadar içtimai soğuğa da bağlarız. Bazı iklimlerde 
yaz mevsimi, insanın cennet gibi bir hayat sürmesini 
mümkün kılar. Gıdasını pişirmek haricinde yakıta ihti-
yacı kalmaz, güneş onun ateşidir, pek çok meyveyi ışın-
larıyla yeterince pişirir. Gıdalar daha çeşitli ve erişilmesi 

1.JustusvonLiebig(1803-1873):Tarımkimyasınınkurucularındankabuledi-
lenveorganikkimyaüzerineçalışmalarıyla tanınanAlmankimyager,bilim-
insanı.(Ç.N.)
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kolaydır, giyecek ve barınak ise neredeyse bütünüyle ge-
reksizdir. Günümüzde, bu ülkede, kendi deneyimlerime 
dayanarak söyleyebilirim ki, bıçak, balta, kürek, el araba-
sı gibi birkaç alet, çalışkanlar için çalışma lambası, kırta-
siye ve birkaç kitaba erişim imkânı temel ihtiyaçların 
yanında yer alır ve cüzi maliyetlerle elde edilebilir. Yine 
de bazıları akılsızlık edip dünyanın öbür ucuna, barbar 
ve sağlıksız bölgelere gider, kendilerini onyirmi yıl bo-
yunca üçbeş kuruş fazla kazanmaya adar, böylelikle ra-
hatça yaşayabilecek –yani rahatça ısınabilecek– ve so-
nunda New England’da ölebileceklerdir. Şatafatlı zen-
ginler rahat rahat ısınmakla kalmaz neredeyse alev alev 
yanarlar, daha önce de dediğim gibi pişmiş sayılırlar, mo-
daya uygun biçimde elbette. 

Hayatın lüks ve konforlarının çoğu zaruri olmadığı 
gibi insanlığın yükselmesinin önünde de engeldir. Lüksler 
ve konforlar göz önünde bulundurulduğunda bilge insan-
lar yoksullardan daha basit ve daha mütevazı yaşamıştır. 
Çinli, Hindu, Acem ve Yunan antik filozofları, dış zengin-
likler bakımından kimsenin kendilerinden daha yoksul 
olmadığı ancak iç zenginlikler bakımından da kimsenin 
kendilerinden daha zengin olamayacağı bir sınıfı oluştu-
rurlar. Onların hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Hakla-
rında çok şey biliyormuş gibi davranmamız epey tuhaf. 
Aynı durum modern reformcular ve onların kuşağındaki 
hayırseverler için de geçerli. Gönüllü yoksulluk diyebile-
ceğimiz üstün bir mevkiden bakanlar haricinde, hiç kimse 
insan hayatının tarafsız veya bilge bir gözlemcisi olamaz. 
İster tarımda, ister ticarette, ister edebiyat veya sanatta 
olsun, lüks bir hayatın meyveleri de lükstür. Şimdilerde 
felsefe öğretmenleri var ama filozof yok. Yine de bunları 
öğretmek hayranlık verici bir şeydir, çünkü bir zamanlar 
yaşamak da hayranlık vericiydi. Filozof olmak zeki fikirle-
re sahip olmak ya da bir ekol kurmak demek değildir; 
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bilgeliğin gerektirdiği şekilde, basit, bağımsız, yüce gönül-
lü ve güvenilir bir hayat sürecek kadar bilgeliği sevmektir. 
Hayatın bazı meselelerini sırf nazari olarak değil, bilfiil 
çözmektir. Büyük âlimlerin ve mütefekkirlerin başarısı 
asil ve mert değil, dalkavukçadır. Tıpkı babalarının yaptığı 
gibi uyum sağlayarak ellerindekiyle yetinirler, hiçbir su-
rette soylu bir insan ırkının ataları değillerdir. Peki insan-
lar neden soysuzlaşır? Soyları tüketen nedir? Ulusları za-
yıflatarak harap eden lüks, ne menem bir şeydir? Bizim 
yaşamımızda böyle bir şey olmadığından emin miyiz? 
Filozof, yaşamına dışarıdan bakıldığında da çağından ileri-
dedir. Çağdaşları gibi beslenmez, giyinmez ve ısınmaz. 
Bir insan nasıl hem filozof olup hem de hayati ısısını di-
ğerlerinden daha iyi koruyamaz? 

İnsan tarif ettiğim çeşitli şekillerde ısındıktan sonra 
başka ne ister? Aynı türden daha fazla sıcaklık, daha bol 
daha çeşitli yiyecekler, daha iyi dikilmiş daha çok giysi, 
daha geniş daha muhteşem evler ve daha çok sayıda, ke-
sintisiz ateşler istemez elbette. İnsanın hayati ihtiyaçları-
nı temin ettikten sonra, gereksiz şeyleri elde etmek yeri-
ne başka bir alternatifi vardır: İtaatkârca çalışması sona 
erip istirahat günleri başladığında hayatı bir macera gibi 
yaşamak. Toprak tohum için uygundur, çünkü tohumun 
kökçükleri aşağıya doğru uzanmıştır, şimdi filizlerini gü-
venle yukarıya doğru uzatabilir. Peki insan aynı böyle 
göklere yükselebilmek yerine neden sıkı sıkıya toprağa 
kök salar? Sonuçta soylu bitkilerin değeri, yerden yük-
sekteki, gün ışığına ve gökyüzüne uzanan meyvelerin-
den gelir. İki yıllık olsalar bile toprağa iyice kök salana 
kadar yetiştirilen, bu sebeple üst kısımları sürekli budan-
dığı için kimsenin çiçeklendiğini görmediği bitkilerden 
daha değerlidirler. 

Cennette ya da cehennemde olsun, kendi işlerine 
bakacak ve belki de en zenginlerinden daha çok kazanıp 
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kendilerini hiç yoksullaştırmadan daha cömertçe harca-
yacak karakterdeki güçlü ve yürekli insanlara kurallar 
koymak niyetinde değilim, tabii gerçekten hayal edildiği 
gibi böyle birileri varsa. Cesaretini ve ilhamını halihazır-
daki koşullardan alıp, bir âşığın şefkat ve hevesiyle besle-
yenlere –kendimi de bunların arasında görürüm– tavsiye 
verecek değilim. Şartlar ne olursa olsun iyi bir işi olanlar 
ve iyi bir işi olup olmadığının farkında olanlardan da 
bahsetmiyorum. Hoşnutsuz olan, koşullarını iyileştir-
mek yerine boş boş kendi paylarına düşen işin ya da ya-
şadıkları zamanın zorluklarından bahseden kitlelerden 
söz ediyorum. Yorulmak bilmeden her şeyden şikâyet 
eden ve teselli etmenin mümkün olmadığı insanlar var, 
çünkü dediklerine göre, onların görevi bu. Ayrıca aklım-
da değersiz şeyler biriktirmiş, ancak onu nasıl kullanaca-
ğını veya ondan nasıl kurtulacağını bilmeyen, böylece 
kendi altın veya gümüş prangalarını icat eden görünüşte 
zengin, ama en korkunç derecede yoksul bir sınıf var.

Yakın geçmişte hayatımı nasıl geçirmek istediğimi 
anlatmaya kalksam, bu muhtemelen gerçek hikâyemi 
bir şekilde bilen okurlarımı şaşırtacaktır; bu konuda hiç-
bir şey bilmeyenleri ise kesinlikle hayrete düşürecektir. 
Yalnızca değer verdiğim bazı teşebbüslerimden üstü ka-
palı bahsedeceğim. 

Herhangi bir havada, günün veya gecenin herhangi 
bir saatinde zamanımı iyi kullanmak, yaptığım her şey 
için asama bir çentik atmak için can atıyordum. İki son-
suzluğun, geçmişin ve geleceğin buluşma noktası olan 
şimdiki zamanda temkinli bir şekilde ilerlemekti niye-
tim. Bazı belirsizlikler için kusura bakmayın, çünkü be-
nim işim doğası gereği diğerlerinden daha fazla sır barın-
dırıyor, ben bu sırları tutmaya pek gönüllü olmasam da. 
Bildiklerimi memnuniyetle anlatır, kapıma da “Girilmez” 
tabelası asmam ben. 
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