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Babamın felsefesi 
ve en büyük zenginliği 
insanlara faydalı 
olabilmekti

Cemal Yeşilyurt, sözün ahirini evvel söylemek gerekirse 
her evlada nasip olmayacak bir babaydı. Bazı babalar vardır, 
yaptıkları ile iş hayatında ve sosyal hayatta topluma örnek olur, 
tanıyan tanımayan herkesin sevgisini kazanırlar. Bu sevgiyi 
kazanabilmenin bir insan için en yüksek mertebe olduğunu, 
fakat hayatın her alanında büyük fedakârlıklar gerektirdiğini biz 
onu izleyerek öğrendik. 

Öyle ki, Ulu Önder Atatürk öldüğünde babam iki aylıktı. 
“Bu tarih bile, benim Türkiye’ye karşı bakışımı biraz daha 
mesuliyetli bir hale getirmemi sağladı” derdi. Buradan bile 
kendine bir ödev çıkarmıştı. “Atatürk ölürken ben dünyaya yeni 
geldim. Türkiye’nin emanet edildiği gençlerden birisi de benim” 
düşüncesi ile gençlik yıllarından itibaren yılmadan çalıştı ve 
kazandığını insanlara ve yeni yatırımlara sarf etti.

Çok başarılı bir iş adamı ve sanayiciydi. Yeniliklere açık, 
teknolojiye meraklı bir yanı vardı. Yabancı olduğu konuları 
dahi çok çabuk kavrardı. Doğru kişilere doğru soruları sorar, 
bunların içerisine sık sık cevabını bildiği soruları da koyar, bu 
şekilde hem muhatabını tartar, hem meseleyi kavrardı. Kendini 
tekrarlamayan, son gününe kadar her an ondan yeni şeyler 
öğrenebileceğiniz bir hazine sandığı gibiydi.

Çok şey öğrendik babamızdan
Ticarette adil ve ahlaklı olmayı dedem Ali Yeşilyurt’tan 

öğrenmişti ve ömrü boyunca yaptığı her işte, aldığı her kararda 
bu meşruiyeti aradı. 

enginliğin parayla ölçülemediğini, bu 
nedenle asıl zenginliğin insanlara fayda 

sağlayabilmek olduğunu bize babam öğretti. Babam 
son derece fedakâr, disiplinli ve çalışkan bir insandı. 
Çalışma azmi ve disiplini muazzamdı, muntazamdı, 
şaşırtır ama asla şaşmazdı…
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Dinine ve devletine çok sadıktı. Bunları her şeyin üzerinde 
tutar, yapacağı her işte dinen meşruiyet ve devlete, topluma 
fayda arardı.

Çok insanın hayatına dokundu, iş verdi, emek verdi, 
sevgisini verdi. Adeta bu dünyaya çalışmak ve vermek için 
gelmişti. 

Hayırseverlik konusunda kelimelerin kifayet edemeyeceği 
derecede gönlü zengin bir baba ve Türkiye’nin Cemal Amcası 
idi.

Bazı sevenleri ona “Cemal Ağa” lakabını yakıştırırdı. Fakat 
o bunu pek sevmez, “Cemal Amca olabilmek daha zor ve daha 
kıymetlidir” derdi. 

Tutumluydu, asla müsrif değildi ve müsrifliği hoş 
karşılamazdı. “İnsanın parayı nasıl harcayacağını ne kadar 
zengin olduğu belirlemez, kazandığınız sizin değildir” derdi. 

Türkiye’nin Cemal Amcasıydı…
Türkiye’nin Cemal Amcası, babam çok güzel gülümserdi, 

gülmek yakışırdı ona… Başarı ile biten bir yatırımın karşısına 
geçip bakarken yüzünde beliren gülümseme görülmeye değerdi. 
Ama en eşsiz gülümsemelerini yakalayacağınız an, topluma 
faydalı bir yardıma, projeye karar verdiği andı. Ve belki de onu 
anlatacak en güzel şey budur ki; verirken duyduğu mutluluk, 
kazanırken hissettiğinden daha fazlaydı. İşte bütün bunlardan 
dolayı şairin dediği gibi “Ben bu hayatta en çok babamı sevdim.” 

Babamızdan bize manevi anlamda çok miras kaldı
Babamdan bize manevi manada çok şey miras kaldı. En 
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önemlilerinden birisi hayırseverlik konusunda ölçü tanımaz 
gönül zenginliğidir. “Hep dürüst olun, çalışın, çalışın, 
çalışın ve kazandığınızı insanlarla paylaşın. Kazandığınız 
sizin değildir, Allah size kazanç verdiyse bunu insanlarla 
paylaşmalısınız” derdi. Ben ve kardeşlerim babamızın açtığı 
hayır kapısını ardına kadar açık tutmayı bir ödev olarak 
kabul ettik. Bu sorumluluğu bize yaşayarak öğrettiği şekilde 
sürdürmekte, yerine getirmekte kararlıyız. 

“Madem bu işi kendi kendine becerebildi aferin ona, 
devam etsin orada”

Babamla olan birçok hatıram var. Çocukluk çağlarımdan 
kalan bir anımı sizlerle paylaşmak isterim. Lisedeydim, 
beni Mithat Paşa Lisesi’nden alıp, Yüzüncü Yıl Lisesi’ne 
yazdırmışlardı. Babam sabahları arabayla yeni okuluma 
bırakıyordu beni. Üç ay kadar yeni okula gittim, fakat 
arkadaş çevrem Mithat Paşa Lisesi’ndeydi ve yeni okulu da 
pek sevmemiştim. Mithat Paşa lisesinden sorunlu ayrılmış 
olmama rağmen üç ayın sonunda kimseye haber vermeden 
kaydımı eski okuluma almayı zor da olsa başardım. Fakat 
sabahları babam beni Yüzüncü Yıl Lisesi’ne bırakıyor, ben 
derse geç kalmamak için evimizin karşısındaki Mithat Paşa 
Lisesi’ne koşa koşa geri gidiyordum. Tabi sonunda bu duruma 
daha fazla dayanamadım ve valideme söyledim. Babam 
duyduğunda olacaklardan çok endişe ediyordum ama babam, 
“Madem bu işi kendi kendine becerebildi aferin ona, devam 
etsin orada” demişti.

“Topluma ve ülkeme faydalı olabilmek en büyük 
hayat felsefem derdi”

“Kazandığınla insanlara faydalı olabilmektir zenginlik, 
benim felsefem budur” sözü babama aittir. Onun felsefesini 
bizler de şiar edindik. Kazancı, zenginliği doğru tanımlamak 
lazım.  Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Kazanma 
yolunda gösterdiğiniz çaba, yeni tesisler kurarak ülkeye 
ve topluma daha faydalı olabilme arzusuyla sarf ediliyorsa 
kıymet ifade eder. Yoksa siz parayı değil, para sizi kazanmış 
olur. Kendinizi zengin zannedersiniz ama aslında dünyanın 
en yoksun insanısınızdır. Bu esareti yaşayanlar genelde içinde 
oldukları durumun farkında bile olmazlar. Bu sebeple kazancı, 
toplumumuza ve ülkemize daha faydalı olabilmek için istemek 
hayat felsefemdir.

Babam sadece evlatlarının örnek alabileceği bir insan 
değildi. Bu hayatta babalığın yanı sıra birçok şeyi başardı. 
Temennim odur ki, bizler evlatları olarak onun adını uzun 
yıllar yaşatarak toplumun, babamın tecrübelerinden 
istifadesinin devamına vesile olalım. 

Bu sayede iş insanları, hayata yeni atılan gençler, sermaye 
sahibi hayırseverler onu örnek alabilsinler.
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