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GİRİŞ 

İnanışa Ters mi yoksa 
Faydalı mı? 

Özgüven’i Sadeleştirmenin 
Zorluğu

Yaşam amacı arayışı üzerine yazılmış etkile-
yici bir klasik olan Özgüven gibi bir kitabı 
nasıl özetleyebilirsiniz? Ya da neden böyle 

bir şey yapmak istersiniz ki? Ralph Waldo Emer-
son’ın epik tarzda yazılmış bu eserini sadeleştir-
meye çalışırken aklımda hep bu sorular vardı. 

Amerika’nın en önemli filozoflarından birinin, 
en çok bilinen denemesini kısaltmak saygısızlık 
mıydı yoksa ciddiyetsizlik miydi? Saygısızlıksa 
Emerson’ın kendi sözlerinden yardım almak ge-
rek diye düşünüyorum:
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“Tamamen içimden geldiği gibi yaşıyorsam, 
geleneklerin kutsallığıyla ne işim olur?” sözüm 
üzerine arkadaşım, “Ama bu dürtüler zaten 
dışarıdan değil, içeriden gelebilir.” diye uyar-
dı. “Bana öyle görünmüyorlar ama o zaman 
da eğer ben şeytanın çocuğuysam,  şeytandan 
yana yaşayacağım.” dedim. Benim için do-
ğamdan başka hiçbir yasa kutsal olamaz.

Aslında Özgüven’in bu sadeleştirilmiş hâlini üç 
nedenden dolayı sizlere sunmak istedim:

1. Emerson’ın bu durumu onaylayıp onaylama-
yacağına dair hiçbir fikrim yok ama çalışma-
larının geniş bir okuyucu kitlesine ulaştığını 
görmek konusunda çok hevesliydi. Filozof 
halka açık bir konferans verdikten sonra, bu 
konuşmayı karşılayan onay ve karalamaları 
kesinleştirerek hızlıca ve usta bir şekilde ko-
nuyu bir kitapçık biçiminde yayımladı ve her 
iki tepki de kendisine hizmet etti çünkü çalış-
manın şöhretini artırdı. 

2. Emerson revizyonlardan çekinmiyordu. 
1882’deki ölümüne kadar geçen sürede dene-
melerinden bazılarını gözden geçirdi ve edi-
törlüğünü yaptı. Bu değişikliklerin iyi ve asil 
bir sonuca hizmet etmesi koşuluyla editoryal 
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değişiklikler konusunda kendini beğenmiş 
biri değildi. 

3. Bazı okuyucuların ve dinleyicilerin bu görkem-
li eserin içgörüleriyle öğle yemeğinde ya da sa-
bahki mesai değiş tokuşunda okuyabilecekleri 
bir biçimden başka bir yolla ulaşmalarının zor 
olduğuna inanıyorum. Bu eserlerin bazılarının 
içinde bulunan fikirlerden çok etkileneceğinize 
ve Emerson’ın kitaplarının bir ömür boyu oku-
yucusu olacağınıza hiç şüphem yok. Bu sade-
leştirilmiş cildi okuduktan sonra kendinizi çok 
daha iyi tanıyacaksınız. 

Sadeleştirilmiş bir eser, orijinalinin değerini 
düşürmez. Tam tersine bir çalışmayı yeni okuyu-
culara tanıtır ve ışığını onu deneyimleyecek in-
sanların hayatlarına yansıtır.

Tanıtımdan bahsetmişken, efsanevi Reklamcı 
David Ogilvy’nin bir zamanlar Reader’s Digest’i 
savunmak için yazdığı harika bir makaleyi hatır-
ladım. Ogilvy şöyle yazmıştı: 

Bazı aydın kimseler The Digest’i yüzeysel ve 
aşırı basit olduğu gerekçesiyle itham ederek 
küçümseyebilirler. Bu yargılamada bir nebze 
doğruluk payı vardır; Foreign Affairs Quar-



Kendimi Emerson’a o denli yakın buluyorum ki onu 
övmekten çekiniyorum çünkü kendimi övmüş gibi 
olmaktan korkuyorum.

-Friedrich Nietzche

Transandantalizminin en önemli temsilcilerinden biri 
olan Amerikan düşünür ve yazar Ralph Waldo Emerson, 
Özgüven kitabında başka türlü düşünmeye ve özgüven 
kazanmaya dair düşüncelerini, bilgi ve deneyimini akta-
rıyor. Zaman zaman konu karmaşık gibi görünse de 
özüne indiğimizde hak verdiğimiz ve belki de değişime 
başlamak için adım atacağımız gerçeklikle bizi yüzleşti-
riyor.

PEN ödüllü yazar Mitch Horowitz’in editörlüğünü ve 
özetleme görevini üstlendiği Kısaltılmış Klasikler Serisi, 
çağımıza damgasını vuran ve milyonları etkileyen çok 
değerli kitapların öz hâle getirilmiş versiyonlarından 
oluşmaktadır. Bilginin büyük bir hızla yayıldığı modern 
çağda, vakti sınırlı olmasına rağmen kendini geliştirmek 
isteyen okurlar düşünülerek hazırlanmıştır.
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