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Kişi vardır, önüne çıkan fırsat
lardan yararlanamaz; pek çok şey
yapması olanağı varken, hiç bir ko
nuda olumlu ve kalıcı . bir katkıda
bulunamaz. Kişi vardır, önüne çı
kan fırsatları değerlendirir; olanak
ların sınırı içinde -kalmakla beraber
azımsanamıyacak bir başarı göste
rir. Kişi vardır, en elverişsiz ortam
da imkânsız diye bilineni gerçek
leştirme mucizesini gösterir. Bu tür
kişiler önlerine çıkacak fırsatı bek
lemez, fırsat yaratırlar. Ellerinde,
inançlarından başka güvence yok
tur; ortam yaratırlar. Dâvalarına,
kendilerinden başka inanan yoktur;
kadro yaratırlar. Çünkü bu kişiler
üstün yeteneklidirler. Çünkü bu ki
şiler lider olmak, çığır açmak için
yaratılmışlardır. İnandıkları dâva
ne ise, onun . gerçekleşmesi uğrunda
her türlü çabayı gösterir, sonunda
da başarılı olurlar.
Adnan Ötüken işte bu son tür
kişilerdendi. İnsanları severdi. İn
sanların kendi kendilerini yetiştir
melerinde kitabın, kütüphanenin ta
şıdığı öneme inanmış biriydi. Al
manya’da, üzerinde çalışacak- yığın-

la konu varken kütüphanecilik soru
nuna eğilmesi bundandı.
Meslek eğitimi görmüş genç bir
kütüphaneci olarak yurda döndü
ğünde elinden tutan mı oldu? Ken
dine yol gösteren, işlerini kolaylaş
tıran, umutsuzluğa kapıldığında ce
saret veren mi vardı? Hayır, bunla
rın hiçbiri yoktu ama, inandığı bir
dâva vardı: Modem kütüphaneciliği
memlekete tanıtmanın sağlayacağı
yarar... Hiçbir şey yapamazsa ko
nuşuyor, bıkıp usanmadan, yorulun
ca dinlenmeden anlatıyor, anlatıyor
du. Önce «acaba?» diyenler belirdi.
Sonra «belki», daha sonra «neden
olmasın?» diyenler çıktı ortaya. Ar
tık yalnız değildi. Kendisiyle birlik
te çalışanlar vardı. Bir Millî Kütüp
hane kurulmuş, kütüphanecilik eği
timi üniversite seviyesine ulaştırıl
mıştı. Yapılanı umursamayanlar da
oldu, onu mucize şeklinde nitelendi
renler de. Zaten bu durum da nor
maldi. Bu tür insanların kaderindendir : Alışılmışın karşısına çıkar
ken, sevindirdikleri kadar gücendir
dikleri de -olur. Ötüken’in yaptıkla
rı, ne umursamadan geçilecek alelâ-

88

de şeylerdi, ne -de mucize. Hangi bü
yük başarı uzun yılların bilinçli ça
lışmasına temellendirilmemiş, kü
çük küçük başarıların bir birikimi
olarak güçlenmemiştir. Ötüken mu
cizesi, mistik âlemin akıl ermez ba
şarısı olarak değil, yirminci yüzyılın

dinamik zekâsı şeklinde yorumlanmalıdır. Ötüken dâvasına inanırdı;
o yüzden savunusu güçlü oldu.
Gençlere- inanırdı, o yüzden kadrosu
sağlam oldu. Kendine güvenirdi, o
yüzden topladığı saygı büyük oldu.
Ruhu şad olsun!

