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Edebiyat Dünyasında 
Bir Polimat: Goethe

Eserleri ve düşünceleriyle dünya tarihine damga 
vuran Johann Wolfgang Von Goethe, 18. yüzyılın 
en büyük yazarlarından biridir. Onun dünyaya 
geldiği yıllar, Alman edebiyatının ve Alman felse-
fesinin temellerinin oluşmaya başladığı yıllardır. 
Yaşadığı süre boyunca kendisinin birçok katkıda 
bulunduğu Alman edebiyatı ve felsefesi, Goet-
he’ye çok şey borçludur. Çünkü onun düşünce-
lerinin bıraktığı izler, kolay silinebilir cinsten de-
ğildir. Bir şair, bir oyun yazarı, bir siyasi ve aynı 
zamanda bir ressam olarak Goethe’nin, Alman 
tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi için de 
önemi tartışılmaz. O hem edebiyat tarihçileri hem 
de sıradan okur için bile vazgeçilmez bir yazardır. 
Onun düşünce dünyasıyla tanışmayan bir edebi-
yat tarihçisi, çok şeyi gözden kaçırır.

Goethe için yazmak, zamanı yenmektir. Peki, 
zaman gerçekten yenilmez midir? Genç Wert-
her’in Acıları adlı romanını 1774 yılında iki haf-
tada yazar. Aradan geçen iki asırdan fazla zaman 
içinde ise ne Goethe ne de yazdığı roman kıy-
metinden bir şey yitirir. Goethe, yazarken keli-
melere hayat vermekle kalmaz, âdeta zamanı 
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durdurur. Yaşamına birçok eser sığdıran Goethe, 
bugün bu eserleri sayesinde ölümsüzdür. 

Varlıklı bir aileye mensup olan Goethe, küçük 
yaştan itibaren iyi bir eğitim görür. Onun tek 
şanssızlığı, eserlerini ürettiği dönemde Alman-
ya’nın siyasi olarak karışık bir durumda olması-
dır. Ancak bu durum, onun yazın hayatını pek 
etkilemez. Sadece eserlerinin ve düşüncelerinin 
biraz daha geç anlaşılmasına neden olur. Ha-
yatı boyunca kaleme aldığı eserleriyle edebiyat 
ve felsefe dünyasına büyük katkılarda bulunan 
Alman yazar, ölümü anında söylediği son söz 
“Bana daha fazla ışık verin!” cümlesiyle de san-
ki hayata verdiklerine karşı pek bir şey alamadı-
ğını anlatır.

Goethe şiir, drama, hikâye ve otobiyografi ol-
mak üzere birçok türde esere imza atar. Bunlarla 
birlikte zengin bir içeriğe sahip mektup türünde 
de önemli eserleri vardır. Ayrıca doğa bilimleri 
ile de ilgilenir ve bu konuda eserler verir.

Verdiği hizmetlerden ötürü Alman Kraliyeti ta-
rafından taçlandırılan Goethe’ye karşı, bu ödül 
ile birlikte sadece eserlerine değil, aynı zamanda 
örnek alınacak yaşantısına yönelik de bir hay-
ranlık oluşur.

Henüz Johann Wolfgang Von Goethe gibi bir 
hezarfen, bir dâhi ile tanışmadıysanız çok şey 
kaçırmışsınızdır. Hadi o zaman bu kitap ile Go-
ethe’nin engin dünyasının kapısını aralayalım. 

Büşra Doğan
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Sahip olduğu şeyi idare edebilecek güce sahip 
olan herkes varlıklıdır. Servet sahibi olmak, bu iş-
ten anlamıyorsanız yükten başka bir şey değildir.

≈ 

Nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı 
zamanda felaketinin de kaynağı oluyor?

≈ 

Görüşünde ısrar eden kimse, bizi yalnızca o 
görüşten vazgeçemeyeceğine inandırır.

≈ 

Şeytan, insanın içinde o denli iyi saklanır ki şu 
kürkün bitleri dahi ortaya çıkar fakat o çıkmaz.
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Başkalarına kendimizden söz etmek gayet do-
ğaldır. Başkalarının kendileri hakkında söylediği 
şeyleri, onların kast ettiği biçimde anlamaksa bir 
kültür meselesidir. 

≈  

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, 
dünyadakiler birbirlerini yiyor.

≈ 

Sürekli çalışarak mallarının üzerine yenilerini 
ilave eden kimselerin aptal olduklarını düşün-
mek doğru değil. Çünkü mutluluk bu tür didin-
mededir ve durmadan istemenin keyfini yaşa-
yanlar için, elde edilen zenginliğin ne olduğunun 
önemi yoktur. Uğraşacak bir işimin olmaması 
yüzünden acı çekiyorum, hareketsizlikten hasta 
oluyorum, bir şey yapmazsam ölmem yakındır.

≈ 

Yığın, her yeni karşılaştığı önemli şeyde, neye 
yarar diye sorar; haksız da değildir. Çünkü o, bir 
şeyin değerini ancak yararıyla fark edebilir.

≈  

Kendine emretmeyen biri, daima uşak kalır.

Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa 
orada yaşayın. Çünkü komşularınız güzel insan-
lardır.

≈  

Sanat da hayat gibi, içine girdikçe genişliyor.

≈  

İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir 
şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkün-
se birkaç mantıklı cümle söylemeli.

≈ 

Kim kendine özgü üstünlükleri başkasına gös-
termeyecek kadar görgülü ve olgundur? Kim 
böyle bir baskının yükü altında acı çekecek ka-
dar yüksek bir yaradılıştadır?

≈  

Kendi acımız, bize başkalarınınkini bölüşmeyi 
öğretir.

≈ 

Aşk kendi bağlarını düğümlerken bütün diğer 
bağları da çözüyor.
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Mutlu insanların her küçük ayrıntıdan bir yarar 
sağlamaları, vasat olan her şeyi yüceltmeleri gibi, 
en küçük bir olay da mutsuz insanların incinip 
yıkılmasına neden olur.

≈ 

Pek çok okuyucunun, okuduğu kitaba ne bil-
gisi ile yaklaştığını ne de ondan bir şeyler aldığı-
nı hatta kimilerinin ancak uykusunu getirsin diye 
kitabı eline aldığını düşününce insanın tüyleri di-
ken diken oluyor.

≈  

Bir kitapta altını çizdiğimiz yerler doğrudan 
doğruya bize hitap eden yerler değil midir?

≈ 

Üç çeşit okuyucu tipi vardır: Birinciler, yargıla-
madan okuyanlar; üçüncüler, eserin tadına var-
madan yargılayanlar ve arada, tadına vara vara 
yargılayan ve yargılayarak tadan ikinciler... İşte 
bunlar bir sanat yapıtını yeni baştan meydana 
getirenlerdir.

≈ 

Mutlu insanlar tanıdım. Bunlar, sadece ne ise-
ler o oldukları için mutluydular.

Olağanüstü olan, hep yaygın olana yenilmiş-
tir ama yaygın olan da hep olağanüstüne uymak 
zorundadır. 

≈ 

Genç insanları yüreklendirebilmek ve onları is-
teklendirmek adına ilerlemiş yaşında dahi insan 
kendisini yeniden öğrenci ilan etmeli, yeni be-
cerileri çok zor edinebileceği bir yaşta, her şeye 
karşın azim ve sebatla, doğuştan daha talihli olan 
gençleri geride bırakmayı denemelidir.

≈ 

İnsanlar bize açıldıklarında tanımayız onları, 
bunu yapabilmek için bizim onlara açılmamız 
gerekir.

≈ 

Yaşayan birinin portresini kimse kolay kolay 
beğenmez fakat bizden uzakta ya da çoktan rah-
metli olan birinin taslak çizimi dahi hoşa gider.

≈ 

Tökezleyerek de epey yol alınır, yeter ki düşüp 
kalmasın insan.
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Kişi en büyük hazzı; mühim bir hatadan, bir 
suçtan kendi gücüyle dönüp kurtulmaktan alır.

≈ 

Hayata katlanabilmek ve ona yenilmemek için 
onunla uzlaşmayı öğrenmek gerekir.

≈ 

Kıyamet günü sura üfürülünce, / Dünya hayatı 
hepten bitince, / Hesap vermekle mükellefiz  /
Ağzımızdan çıkan her faydasız söze. 

≈ 

Özgürlüğü ve hayatı hak edenler, onu her gün 
fethetmek zorunda olanlardır.

≈ 

Pusulanın sana doğru yolu mu göstermesini is-
tiyorsun, öyleyse onu yanındaki mıknatıslardan 
koru.

≈ 

İnsan yeter ki bir varlığı gönülden sevsin, geri 
kalan her şey ona sevimli görünür.

Alman ve dünya edebiyatının en etkili kalemlerinden şair, 
yazar, düşün, bilim ve devlet adamı Johann Wolfgang Von 
Goethe’nin edebî yapıtlarıyla henüz tanışmamış olanlar, 
zengin yaşamı hakkında bilgi edinmek ve eserlerindeki en 
çarpıcı kesitleri bir arada görmek isteyenler, bilge sanatkârın 
eşsiz dünyasına bu kitapla bir başlangıç yapabilirler. 

İki ömrüm olsun isterdim; biri yaşamak, diğeri okumak 
için. 

≈
Bir çağın içindeyken, o çağa bakabilecek  

bir seyir noktası yoktur.
≈

Yaşamını resmî toplantılarla geçiren, ziyafet sofrasında bir 
sandalye öteye geçmek uğruna yıllarını harcayan  

ne çok insan var! 
≈

Yetenek, sessizlik içinde gelişir; karakter ise dünyanın 
fırtınaları arasında...

≈
Hükmetmek kolay öğrenilir, yönetmek zor.

≈
Niçin ölülerimizle ilgili bu derece iyi konuşuyoruz da iş,  

sağ olanlara gelince daha ihtiyatlı tavır takınıyoruz?
≈

Bir başkasının fikrini dinleyeceksem bu, güzel bir biçimde 
ifade edilmiş olmalıdır; kendi içimde yeterince  

karmaşığım zaten.
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