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 nsano lu  tarihin ba lang c ndan beri, hiç bitmeyen bir karga a içindedir. Sürekli amaçlar na eri ebilmek 

için mücadele vermektedir: Ya amak, soyunu sürdürebilmek, yiyecek bulmak, bar nacak yer sa lamak... Tarih 
ilerledikçe, ya amak ve soyunu sürdürebilmek ad na ba lat lm  olan bu mücadeleler gitgide amac ndan a m ; 
insanlar kendilerini, ailelerini di er insanlar n hayatlar n  görmezden gelip, bir avuç toprak u runa katliamlar 
yapmaya ba lam lard r. Sava lar, dünyan n en önemli ö esi haline gelmi tir zamanla. nsanlar çocuklar na ilk 
olarak bu sava lar n tarihlerini ö retmeye ba lam lard r. Militarizmin getirmi  oldu u sava  etraf nda yeniden 
yap lanma ilkesi, “katiller”i gitgide “kahramanlar”a dönü türmeye ba lam t r. Günümüzde art k bar  de il, 
sava  ödüllendirilmektedir. En çok prim yapan filmler sava  temas  üzerine kurulmu  olanlard r. Gerek 
efektleriyle, gerek oyuncular yla, gerekse senaryolar yla seyirciler sinema salonlar na çekilmekte, sava  ola an bir 
ey gibi gösterilmektedir. 

Sava , birçok dilde birçok ekilde ifade edilmektedir: “Sava ”, “war”, “la guerre”,... Sava  günümüzde birçok 
ekilde tan mlanabilmektedir: Devletler aras  silahl  çat ma, bu çat may  yönetme sanat , insanlar aras ndaki 

kavga- dü manl k... Peki sava n gerçek anlam  nedir? Evet, yukar daki ekilleriyle sava n birçok mekanik 
tan m n  yapmak mümkündür. Ancak, sava  bir iki kelimeyle tan mlan p geçilebilecek kelimelerden de ildir. 
Dünya tarihinde ya anm  binlerce sava , yukar daki tan mlardan birine veya birkaç na rahatl kla uydurulabilir. 
Ancak sava n insanlardan al p götürdü ü eyler, tüm dillerdeki tüm kelimeler bir araya gelse de anlat labilir mi 
acaba? Kaybedilen hayatlar; sakatlanan, ailesini, evini, yurdunu, arkada lar n , hatta dolay s yla ak l sa l n  
kaybeden sava  ma durlar  için sava n birkaç kelimeyle aç klanabilece ini, tan mlanabilece ini iddia etmek pek 
de kabullenilebilir bir yakla m say lamaz. 

 te bu ba lamdan bak ld nda; günümüz insan  yava  yava  sava n ne anlama geldi inin, insanlar için 
nelere mal oldu unun fark na varmaya ba lam t r. Sava n etkilerinin bilincinde olan insanlar gitgide artmaktad r.  

sviçreli bir hümanist olan Jean Henri Dunant, K z lhaç Örgütü’nün kurucusudur. (1) “TUTT  FRATELL ” 
(Herkes karde tir) ilkesini benimseyerek; bütün ülkelerde, rk ya da din ayr m  gözetmeksizin sava  ve bar  
zaman nda çekilen ac lar  dindirmeye çal acak gönüllü yard m dernekleri kurulmas n  önermi tir. (12) 

 Martin Luther King, Jr. siyah insanlarla beyaz insanlar aras nda ayr m yap lan 
bir dünyada büyümü , hayat  boyunca bu ve benzeri e ilimleri engellemek için 
çal m  ve hayat n  yine bu çabalar  yüzünden bir suikast sonucu kaybetmi tir. King, 
siyahilerin seçim haklar , rk ayr m n  kald rma, daha iyi bir e itim ve yerle im için 
güneyde pek çok aktivite düzenlemi tir. Bütün insanlara yasalar önünde e it 
davran lma haklar n n oldu unu söylemi , birçok insan  bu haklara inand rm t r. (3) 
King’in bütün bu mücadeleleri 1964 y l nda Amerikan Kongresi’nce kabul edilen bir 
yasayla sonuçlanm , rk ayr m na bu kanunla en az ndan yasal olarak bir son 
verilmi tir. (13) Her y l Ocak ay n n üçüncü Pazartesi günü; Dr. Martin Luther King, 
Jr’ n do umunu, ya am n  ve gerçekle ti ini göremedi i hayalini kutlamak için tatil 
olur. Bugün, King’in haks zl a, sava a ve e itsizli e kar  verdi i mücadeleyi ve 
rklar n özgürlü ü, e itli i ve sayg nl  için verdi i sava  hat rlama günüdür. (2) 

 Peki insanl n bu ki iler için yapt klar  ne var? Yani onlar  inand  dü ünceleri savundu u için öldürmek 
d nda... 

1901 y l ndan beri her sene be  ki i, dünyaya fizik, kimya, t p, edebiyat ve  bar  alan nda yapt klar  
katk lardan dolay  çok büyük bir ödüle lay k görülmektedir. 1901’de be  alanda verilmeye ba lanan bu ödüller, 
1968 y l ndan bu yana alt  alanda - fizik, kimya, t p, edebiyat, bar  ve ekonomi - verilmektedir. (12) 

Bu ödüller gerekli olan mali fonu, ismini alm  oldu u ünlü fizikçinin b rakm  oldu u 
mirastan sa lamaktad r: Alfred Nobel. Alfred Nobel’in bu dünyaya katm  oldu u iki büyük 
ey vard r: lki sava lar n en önemli araçlar ndan biri olan dinamittir; ikincisi ise Nobel 

Ödülleri’dir, ki bu ödüllerin verildi i alanlardan biri, insanlar  sava  engellemeye itmek 
amaçl  verilmektedir.   

Bugün kendi ad yla verilen Nobel Ödülleri ile tan nan Alfred Nobel, 1 Ekim 1833’te 
iflas etmi  bir i  insan n n o lu olarak dünyaya gelmi tir. (14) Alfred Nobel’in  babas , 
e itimi olmayan kendi kendini yeti tirmi  mucit bir kimyac yd . Bu mucit baban n ya am  
borçlanmalar ve iflaslarla geçti. G rtla na kadar dayanm  borçlardan nas l kurtulaca n  
dü ündü ü s rada karl  bir i  olana  ç kt  ve St. Petersburg’a gitti.  

1937’de Alfred henüz 4 ya nda bir çocukken babas  Immanuel Nobel, Saint 
Petesburg’a ta n r ve burada bir may n fabrikas  kurar. St. Petesburg’da kurdu u ilk atölyeyi 
gene bat r p iflas eder. Ailesini ancak be  y l sonra yan na alabilir. (10) Alfred Nobel, zay f 

M. Luther King, Jr. 
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bünyeli bir çocuk oldu u için okula gidemez ve evde özel dersler almaya ba lar ve en çok kimyada ba ar  gösterir. 
(11) 

Bu esnada babas , daha büyük bir atölye kurar ve sualt  may n  yapmay  ba ar r. Bu ürünü Rus Deniz 
Kuvvetleri’ne bol miktarda satar. 1853-1856 y llar  aras nda K r m Sava  s ras nda satt  may nlarla atölyesini 
büyütüp fabrikaya dönü türür. Ancak sava tan sonra may n sat  kesildi inden Immanuel Nobel bir kez daha 
iflasla yüz yüze gelir ve e ini de alarak Stockholm’e geri döner. 

Rusya’da fizik- kimya e itimi gören Alfred Nobel, daha sonra Stockholm’e döner ve kimya çal malar n  
babas n n laboratuvar nda yürütür. Nitrogliserini geli tirerek 1864’te patlay c  üretimine ba lar. 1866’da dinamitin 
patentini al r. (4) Dinamitin bulunmas yla endüstriyel ve teknik alandaki at l mlar h z kazan r. Bu h z Alfred 
Nobel’e büyük gelir olana  sa lar. Dinamiti bulduktan sonra bo  durmayan Alfred Nobel; Stockholm, Hamburg, 
Ardeer, Paris, Karlskoga ve San Remo’da laboratuvarlar kurar. Sadece patlay c yla kalmay p; latik teknolojisini, 
suni deri gibi sentetik maddeleri de geli tirir. Öldü ü zaman 355 patentin sahibidir. Yirmi ülkede 90 fabrika 
kurmu tur. Mucitli ini ba ar l  ve dinamik i  insanl yla peki tiren Alfred Nobel, dünya ekonomisinde halen 
önemli rol oynayan irketler kurmu tur. ngiltere’de “ mpericel Chemical Ind” (ICI), Almanya’da “Dynamit 
Nobel”, Fransa’da “Societé Centrale de Dynamite”, Norveç’te “Dyne Industrier” o dönemde kurulan irketlerden 
baz lar d r. Ya am n n son y llar nda Bofors’u sat n alm t r. (10) 

Dinamiti bularak ç r açan, b rakt  vasiyetname ile uzun vadeli dü ünen biri oldu u belli olan Alfred 
Nobel gerçekten kimdir peki? 

Pek çok kimsenin ruhsuz ve gaddar olarak tan mlad  Alfred Nobel’in bir dahi oldu unu herkes kabul 
ediyor. sveççe, Rusça, Almanca, ngilizce ve Frans zca’y  mükemmel konu uyor, okuyor ve yazabiliyordu. 
Toplumu etki alt na alabilecek bir gücü oldu u söyleniyormu , ama o topluluk içine girmekten hiç ho lanmazm . 
(14) 

Alfred Nobel, anla lmas  zor bir insanm . Ya am n  kuvvetli bir patlay c  bulmaya adam t . Ancak 
bulaca  maddenin insanlar  öldürmek için de il, ekonomik kalk nma için kullan lmas  gerekti ini 
dü ünmekteydi. Üstelik Avrupa’da geli mekte olan bar  hareketine derin bir ilgi duymaktayd . Hem tahrip edici 
bir patlay c  bulmaya çal mak, hem de bar  hareketlerine ilgi duymak... Birçok ki iye göre, ki bunlar n aras nda 
Albert Einstein da vard r, Alfred Nobel, dinamitin icad  s ras nda ya anan patlamada ölen karde inin vicdan azab  
yüzünden, tüm servetini insanl a hizmet edenlerin ödüllendirilmesi amac yla harcanmas  için ba lam t r. (10) 
Ancak Nobel, dinamit konusunda ba ndan beri yap lmakta olan ele tirileri hiçbir zaman kabul etmemi tir. 
Dinamitin altyap  olu turmakta, endüstride, tar mda kullan ld n ; bar ç l amaçlara hizmet etti ini savunmu tur. 
Dünyada bar  garanti alt nda tutabilecek tek eyin de kimsenin kullanmaya cesaret edemeyece i korkunç silahlar 
oldu una inanarak, bu ba lamda dünya bar n  garanti alt na ald n  savunmaktad r. 

Bar  için düzenlenen konferanslara “can  s k ld  için” kat lmaz, sadece para yard m  yapmakla yetinirmi . 
Bar  konferanslar  için çaba harcayan bir dostunun yapm  oldu u konferans ça r s na öyle cevap vermi tir:  
 

“Dünya bar  için benim fabrikalar m, senin fabrikalar ndan daha yararl d r. 
Dünyadaki ordular n birbirlerini bir saniyede yok edebilecekleri gün tüm uluslar 
öylesine deh ete dü eceklerdir ki, bir daha asla ordu kurmaya cesaret 
edemeyeceklerdir.” (11) 

 
Kimilerine göre Alfred Nobel’in hayat n , 1888 y l nda bir gazetede yay mlanan yanl  bir haber de i tirdi. 

Alfred Nobel, 1888 y l nda gazetede kendi ölüm haberini okudu. Ba l k “Ölüm Taciri Öldü” olarak at lm t . Haber 
ajanslar na ula an haber, Alfred Nobel’in a abeyi olan Ludwig Nobel’in ölüm haberiydi. Ancak bu yanl  anlama 
Alfred Nobel’in hayat n  de i tirmeye yetecek bir olayla sonuçlanm t . O gelecekte bir “ölüm taciri” olarak 
an lacakt . Bar  için çaba gösterirken, silah tacirli inden para kazan yordu ve bu bir gün insanlar n onun ölüm 

haberini “Ölüm Taciri Öldü” ba l  alt nda okumalar na sebep olacakt . (7) Ya am  
boyunca “gaddar ya da ruhsuz” olarak nitelendirilen Alfred Nobel, ölümünden sonra 
tüm servetini ödüllere b rakt  için “deli” yak t rmas na belki de bu olaylar n 
sonucunda maruz kald . Vasiyetin aç klanmas ndan sonra, sveç Kral , sveç Bilimler 
Akademisi ve t p ödülü hakk nda karar veren Karolinska Enstitüsü bu olaya tepki 
gösterdi. Kral vasiyeti yarg  yoluyla bozdurmak için Nobel’in ye eni Emanuel’i 
Rusya’dan ça rd . Ancak Emanuel, amcas n n vasiyetini be endi ini söyleyerek Kral  
dinlemedi ve Nobel Ödülleri’nin önünü açm  oldu. (14) 

Nobel’in b rakm  oldu u büyük miras 103 y ld r dünyaya somut katk s  olan 
insanlara da t lmakta. Fizik, kimya ve iktisat dal ndaki Nobel Ödüllerini kimin 
hakketti ini, sveç Bilimleri Akademisi belirlerken; t p alan ndaki ödülün sahibini 
Stockholm Karolinska Enstitüsü; edebiyat alan ndaki ödül sahibini Stockholm 
Akademisi; Nobel Bar  Ödülü’nün sahibini ise Norveç Storting’in seçti i be  ki ilik bir 
komisyon belirlemektedir. (4) 

Günümüzde Nobel Ödülleri daha çok lay k görüldükleri ki iler ba lam nda 
kamuoyunda yank  yaratmaktad r. lk olarak Nobel Bar  Ödülü’ne lay k görülen ki i 

Jean Henri Dunant 
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tur. 

Jean Henri Dunant’t r. K z lhaç’ n kurulmas  s ras nda yapt  harcamalar n O’nu iflasa sürükledi i, ortaya at lan 
iddialardand r. Ancak bilinen bir ey vard r ki, hayat n n bir k sm n  sviçre’de ya l lar için olu turulmu  küçük bir 
evde, çok k s tl  bir gelirle geçirmi tir. Daha sonra kendisine lay k görülen Nobel Ödülü’nün tamam n  hay r 
kurumlar na ba lam t r. (8)  

Benzer bir ekilde; Martin Luther King, Jr. rk ayr m na son vermek amac yla yapt  çal malar sebebiyle, 
1964 y l nda Nobel Bar  Ödülü’ne lay k görülmü  ve Nobel Bar  Ödülü’nü alm  en genç insan olma ayr cal n  
kazanm t r. (13) 

Kosta Rika Ba kan  Oscar Arias ise, Orta Amerika Devlet Ba kanlar  aras nda 
i birli i sa lamak ve baz  kanl  sava lar  önlemek gerekçesiyle 1987 y l nda Nobel Bar  
Ödülü’ne lay k görülmü tür. (9) 

“Uluslararas  K z lhaç Komitesi”, 1944’te ve 1963’te olmak üzere, iki kere Nobel 
Bar  Ödülü’ne lay k görülmü tür. 1938’de “Nansen Uluslararas  Bürosu”, 1969’da 
“Uluslararas  Çal ma Örgütü”, 1965’te “Birle mi  Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)”, 
1934’te “Milletler Cemiyeti Silahs zlanma Konferans ”, 1910’da “Daimi Bar  Bürosu”, 
1977’de “Uluslararas  Af Örgütü”  Nobel Bar  Ödülü’ne lay k görülmü tür. 

Nobel Bar  Ödülü verildi i günden bugüne kadar, toplamda 13 defa sahibini 
bulamam , o sene ödül için ayr lan fon Nobel Bar  Ödülü Vakf ’na aktar lm t r. (12) 

Ödüle lay k görülen bütün isimler, kendi dünya görü leri çerçevesinde dünya 
bar na katk da bulunmaya çal m ; bu ba lamda Nobel Bar  Ödülleri’ni da tan 
komite taraf ndan takdir edilerek Nobel Bar  Ödülü’ne lay k görülmü lerdir. Ancak, 
elbette ki ald klar  bu ödüller kimi çevrelerce kabul görmemi , bu kimi zaman 
verilen ödüllerin üzerine gölge dü mesine; kararlar  veren komitenin tepki almas na
sebep olmu

Örne in 2002 y l nda Nobel Bar  Ödülü’ne lay k görülen Jimmy Carter’ n alm  oldu u ödül ele tirilere 
maruz kalm t r. Carter; Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan ar nma anla mas n n imzalanmas nda, Haiti’nin 
demokrasiye geçi inde, Bosna ve Sudan’da ate kes sa lanmas nda önemli rol oynam t r. Nobel Bar  Ödülünü 
veren komisyona göre; bu icraatlar  onu demokraside önemli bir araç k lm t r, kimi durumlarda askeri seçene e 
kar  ciddi bir alternatif olu turan uluslararas  pazarl klarda önemli bir rol oynamas  gerekçesiyle Carter Nobel 
Bar  Ödülü’ne lay k görülmü tür. Ancak kimi çevrelerce Carter’ n ödüle lay k görülmesi hiç de uygun de ildir. 
Kuzey Korelilerin nükleer program ba latt , Haiti’nin askeri tehditten korktu u için anla maya yana t  
(Amerikan askerleri yolda idi), Bosna’daki ate kesin ancak bir k  boyu sürdü ünü, zaten k  artlar n n çat malar  
çok zorla t rd  iddia edilmi  ve verilen ödülün haks z oldu u savunulmu tur. (9) 

Di er bir taraftan, tart mal  Nobel Bar  Ödülü sahiplerinden bir di eri, yine 
Amerika Eski Ba kanlar ndan biri olan Theodore Roosevelt’tir. Roosevelt, 1906 y l nda 
Nobel Bar  Ödülü’ne lay k görülmü tür. Hayat  sava  ve sert politiklar üzerine kurulmu  
olan Roosevelt’in bu ödüle lay k görülmesi birçok ki i taraf ndan ele tirilmektedir. lk 
olarak Federal Kamu Hizmet Komiserli i’nde, ard ndan New York Polis Müdürlü ü’nde 
çal m t r. McKinley ba kanl a seçilince Bahriye Bakan  Yard mc l  görevine 
getirilmi tir. spanya Sava ’n n ba lamas  üzerine görevinden istifa ederek ilk gönüllü 
süvari alay n  (Rough Riders) kurmu  ve bu alayla San Huan Sava ’nda ün kazanm t r. 
(5) Küba’da spanyollarla kar la mas n  öyle anlatmaktad r:  

 
“Hepimiz o an n büyülü etkisinde ve sald r n n heyacan  içindeydik. Askerler 
etraflar ndan geçen kur unlara ald rmadan ba r yor ve ileriye do ru 
at l yorlard ... hu u içindeki o yüz ifadelerini hiç unutmayaca m.” (6) 
 

Daha sonra New York valisi ve ABD Ba kan Yard mc l  
görevlerine getirilmi  ve son olarak ABD Ba kan  olmu tur. 

Ba kanl  süresince izledi i sert politikalar “Büyük Sopa” siyaseti olarak adland r lmaktad r. 
Bat  yar küresindeki düzeni korumak hakk n  kendi eline alm t r. Bu amaçla müdahele etti i 
Japonya-Rusya Sava ’n n bitirilmesinde katk lar  oldu u için Nobel Bar  Ödülü’ne lay k 
görülmü tür. Ba kanl ktan ayr ld ktan sonra, ABD’nin I. Dünya Sava ’na giri i s ras nda, 
zaman n ABD Ba kan  Wilson’a gönüllü bir tümen toplama önerisiyle gitmi , önerisi kabul 
edilmeyince siyasetten çekilmi tir. (5) 

Asl nda, 1938 y l nda Nobel Bar  Ödülü’nün sahibinin belirlenmesi s ras nda ya ananlar, 
ödüllerin gerçekten aibeli olup olmad  sorusunu sorduran en somut örnektir. 

ki aday var: Gandhi ve Hitler... Seçim çok zorlu oldu u için ödül “Nansen Uluslararas  
Mülteciler Ofisi”ne gidiyor. 

Bir tarafta ideolojisini; iddet kar tl , sivil itatatsizlik, pasifizm, uzla mac l k, çilecilik, 
dinlere sayg  ve teknoloji kar tl  üzerine oturtan Gandhi var. Di er tarafta; binlerce, 

Oscar Arias - Sanchez

Mahatma 
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Theodore Roosevelt 
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 ve bar , farkl  çevrelerden ve bak  aç lar ndan bak ld nda, insanlar  yanl  
veya d
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Farkl  bak  aç lar  olaylar  farkl  görmemize yol açabilir. Ancak bu dünyada sadece tek bir bar  vard r ve 
Benja

ötü bir bar  yoktur.” 
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milyonlarca insan n ölümüne neden olan, tüm Avrupa’y  bir harabeye çeviren II. Dünya Sava ’na neden olan 
Adolf Hitler var. Bu durum günümüz için kabul edilemez bir durum olabilir; fakat o zamanlar Amerikal  yazar 
Gertrude Stein, May s 1934’te New York Times‘ta Hitler’le ilgili unlar  yaz yor: 

 
“Bence bar  ödülünü Hitler almal , çünkü muhalefet ve mücadele unsurlar n n 
tümünü Almanya’dan ç kar p at yor. Yahudileri ç kar p atarak, demokratik ve solcu 
unsurlar  eleyerek, herhangi bir faaliyete vesile olabilecek her eyi yok ediyor. Bu bar  
demek...” (6)  
 

1938’de, Time Dergisi Hitler’i “Y l n Adam ” ilan etmi  ve takdir dolu bir b
yay mlam . (6) Ayn  “Y l n Adam ” birkaç y l sonra milyonlarca insan  öldürmü . 

Sava
o ru yollara sevk edebilecek kavramlard r. Bir tarafta tüm hayat n  bar a adam  

olan bir insan, di er tarafta bütün benli ini soyk r ma adam  bir “Y l n nsan ”...  
Alfred Nobel gerçekten bir dahiymi . Dinamitin mucidi olmas na ra men ba
n bir insanm . Umar m b rakt  bu miras gerçekten bar  için u ra an insanlar iç

kullan l r. E er o komite karars z kalmasayd  ve 1938 y l nda Nobel Bar  Ödülü’nü Hitler’e
verseydi; san yorum ki Nobel Bar  Ödülü’nün bugün hiçbir geçerlili i ya da sayg nl  

kalmayacakt .  
 

Adolf Hitler 

min Franklin’in de dedi i gibi: 
“Hiçbir zaman iyi bir sava  veya k
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