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GİRİŞ 

Zekice ve Uygulanabilir

Mitch Horowitz

Ralph Waldo Emerson’ın yazar olarak mü-
kemmelliğinin önemli bir parçası, pratik-
likten asla uzaklaşmamasıdır. Bu durum 

onun felsefi anlamda atası olan William James 
için de geçerliydi. Emerson’ın Güç ve Zenginli-
ği de kapsayan en uygulanabilir eserlerinin, en 
önemli eserleri arasında sayılmadığı tartışılabilir. 
Eleştirmen Irving Howe, filozofun ‘belirli olanın 
sığlığına yalnızca karmaşıklıkları çektiğini’ yazdı. 

Bu suçlamada gerçeklik payı vardır. Ancak bu 
yargı Emerson’ın cesaretini dikkate alma konu-
sunda başarısızdır. Emerson, okuyucularına ey-
lem planlarını sunmak için açık olmak zorunda 
hissetti. Bu yaklaşım ‘felsefi yüksekliği azaltırsa, 
yazara özgü korkaklığı yasaklar’ diye düşündü. 
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Emerson, felsefi denemelerinin de desteklediği 
kendi kendine devinim içinde olan yaşam tür-
leriyle ilgili soruyu da atlayamazdı. Dolayısıyla 
Emerson’ın 1860’ta yayımladığı The Conduct of 
Life’ta (Yaşamı Yönetmek) yer alan Güç ve Zen-
ginlik denemelerinde deneyüstü bir kişinin dışa-
rıdaki yaşamda iradesini nasıl ve hangi koşullar 
altında başarılı bir şekilde savunacağının reçetesi-
ni tam olarak sundu. 

Güç bölümünde Emerson, kişisel iktidarı kul-
lanmak için dört temel unsur belirlemiştir. Bi-
rincisi -ve diğerlerini de devam ettiren- ‘olayların 
seyrine sempati duymak’tır. Taoizm ve diğer doğu 
felsefelerine dair doğuştan gelen içgüdülerini ser-
gileyen Emerson, bir bireyin olayların doğasını 
okuyabileceğine ve akıntıya doğru hareket eden 
bir dal gibi onunla birleşmeye çalışabileceğine 
inanıyordu. Bu düşüncesini “Doğanın yasalarıy-
la paralel olan zihin, olayların akışında ve onların 
kuvvetiyle güçlü olacak.” diye ifade etti.

Gücün ikinci unsuru sağlıktır. Emerson bunu 
farklı seviyelerde ifade emektedir. Genel olarak 
beden ve ruhun yaşam gücü; riskleri sürdüren, 
macera arayan ve planları tamamlayan fiziksel ve 
ruhsal durum ile ilgili devam etmektedir. Ancak 
bunlar olmazsa, bireyin enerjisinin kesildiği rutin 
beden sağlığından da bahsetmektedir. 
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Üçüncü unsur konsantrasyondur. Doğanın 
yasalarından biri, enerjilerin yoğunlaşmasıyla et-
kisini göstermektedir. Çarpıcı bir darbenin kon-
santrasyonu en büyük gücü verir. Hedeflerimizi 
ve çabalarımızı dağıtarak ya da yayarak enerjile-
rimizi çok sık tüketiriz. Bir kahin şöyle der; “Ka-
derini büyütme, sorumluluğunda olandan daha 
fazlasını yapmamaya çalış.” Bir lazere odaklanan 
ışık gibi tek bir ışına yoğunlaşmak en büyük gücü 
getirir. 

Gücün dördüncü ve son unsuru tekrardır. 
Emerson, ‘tekrar’ unsuruyla mükemmel bir şe-
kilde gerçekleştirene kadar bir uygulamayı tekrar 
tekrar yapmayı kastetmektedir. Dövüş sanatçısı, 
hareketlerini ve rutinlerini fiziksel belleğine gire-
cek ve bütün koşullar altında ulaşılabilir olacak 
noktaya gelene kadar tekrar eder. Benzer şekilde, 
seçilen görevimizde ustalaşana dek tekrar yapma-
lı, uygulamalı ya da prova etmeliyiz. 

Zenginlikle ilgili denemesinde Emerson, bire-
yin ‘zengin olmak için doğduğunu’ söyler. Ve filo-
zof, çekingen bir metafor kullanmaz. Peşin parayı 
kasteder. Ama aynı zamanda sermaye birikimini 
sadece onu verimli amaçlarla kullanan kişiye ya-
kışır olarak tanımlar. Emerson şöyle der:
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Her insan bir tüketicidir ancak üretici de ol-
mak zorundadır. Borcunu öderken aynı za-
manda servetine bir şey katmazsa, dünyada 
iyi bir yer edinemez. Dünyada bomboş bir 
varlıktan biraz daha büyük bir talepte bu-
lunmadan, dehasına dair bir yargıda bulu-
namaz. Yaratılış gereğince pahalıdır ve insa-
nın zengin olması gerekir. 

Emerson, “Sadece gücünüzü ve yeteneklerinizi 
genişleten alımlar, size daha zengin bir şey bıra-
kır.” diye yazar. Gerçekten de genişlemeye eşlik 
etmeyen servet, ziyan olan bir servettir. Emerson, 
“Hayvan duyusuyla ilgili eski deneyleri tekrarla-
yarak insan zenginleştirilmez.” diye yazar. Daha 
ziyade kazanma, yapma ve gelişme yeteneğinizi 
artırdığınızda zenginleşirsiniz. Zenginlik, doğru 
anlaşıldığında ‘güç’tür. Bu denemelerin birbirine 
bağlı olmasının nedeni budur. 

Peki, nasıl servet kazanırsınız? Emerson bunu 
kabaca üç adımda özetlemektedir: 1) Öncelikle 
kendi hayatınızdaki bazı tartışılmaz, geçim düze-
yi ihtiyaçlarını doldurun. İlkel dönemde çiftçile-
ri, avcıları ve köylüleri sürükleyen şey buydu. 2) 
Daha sonra, kişinin özel yeteneklerini doğaya uy-
gulayın ve başkalarının ihtiyaçlarını kapsamlı bir 
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şekilde doldurun. Yeteneklerinizi bilmiyorsanız 
veya anlamadıysanız, her şeyden önce oradan baş-
lamalısınız. Özel yeteneğiniz bir mükemmellik 
kaynağıdır. 3) Ve son olarak servetinizi üretkenlik 
amacıyla kullanın; borçları ödemek, bileşik yatı-
rımlar yapmak ve ticaretin araçlarını ve yetenek-
lerini temin etmek. Zenginleşmenin tek sağlam 
yolu, inşa etme ve genişletmedir. Böyle şeyler ge-
lişen bir varlık olarak, karakterinizi yansıtır. 

Emerson, uygulanabilirliğin işleyişine değine-
rek metafiziğin gösterişini feda etti mi? Bazıları 
böyle düşündü ancak ben farklı şekilde düşünüyo-
rum. Emerson böyle bir yaklaşımdan kaçınsaydı, 
felsefesini yola koyamamaktan suçlu olurdu. Kar-
maşıklık hareketsizliği mazur göstermez. Burada 
son sözü devrettiğim dahi şair Ezra Pound’un bir 
gözlemini hatırlatmak isterim: “Fakat yapmış ol-
mak, yapmamak yerine; bu beyhudelik değildir.” 
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I. Güç 

Bir insanın etkisine kim sınır koyabilir? Sem-
patik davranışlarıyla ulusları bile peşinden 
sürükleyen ve insan ırkının birçok eylemi-

ne liderlik eden insanlar vardır. İşte böyle bir bağ 
varsa insanın zihni nereye giderse gitsin, doğa ona 
eşlik eder. Belki de maddi ve temel güçleri çek-
mek için bu kuvvete sahip olan insanlar da vardır. 
Onların göründükleri her yerde, etraflarına fayda 
sağlayacak olaylar yaşanır. Hayat bir güç arayışı-
dır ve bu, dünyanın öylesine doymuş olduğu bir 
iktidardır ki hiçbir dürüst arayış ödülsüz kalmaz. 
Bir insan, bu güzel madenin bulunduğu bir cev-
her olarak olayları ve eşyaları ödüllendirmelidir. 
Onların değeri kendisine güç şeklinde eklenmişse 
olayların, malların ve bedenin nefesinin gitmesi-
ne izin verebilir. Özünü güvenceye aldıysa, biçim-
lendirildiği geniş bahçeleri koruyabilir. Bunları 
bilecek kadar zeki ve gerçekleştirecek kadar cesur 




