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TARİHTE İZ BIRAKANLAR  

                                                                                                           Seren Özcan 
*
 

 

Winston Churchill (1874 - 1964) 

İkinci Dünya Savaşı'nı kazananlardan biri olan "mükemmel devlet adamı", Nobel Edebiyat 

Ödülü sahibi Winston Churchill, alkolikti ve sigara tiryakisiydi. Sabahın geç saatlerine kadar 

uyurdu. Genellikle öğleden önce uyanırdı. Düzensiz biriydi ve yatakta kahvaltı ederdi. Sık sık 

ve akşama kadar yatakta otururdu. Öte yandan temizlik hastasıydı. Bazen arka arkaya iki 

banyo yapar, ilkinde temizlenmediğini düşünürdü. 

 

Napolyon Bonapart (1769-1821) 

Sürekli taşkınlıklar yapmasının ötesinde, kaba bir insandı. Sık sık bakanları ve askerlerine 

İtalyanca küfrediyor, emirlerine ve keyfine uysunlar diye tekmeyi basıyordu. Bir de, savaş 

meydanını çatışmadan önce enine boyuna inceleme takıntısı vardı. Yere serilmiş dev bir 

kartonun üstüne diz çöker, oraya buraya raptiyeler mıhlardı. "Fransızların İmparatoru" 

genellikle lekeli giysilerle dolaşır, çünkü üstüne yemek ya da mürekkep dökerdi. Berberlere 

güvenmediğinden sakalını kendi keser ve beceremediğinden çirkin olurdu. 

 

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun kurucusu olan Frank asıllı Charlemagne 

(742-814):  

O, 1,92 boyunda bir insandı. Değerli savaşçı ve politika ustası, yalnız kalmaktan nefret 

ediyordu. Mükellef sofralara aşıktı ve görkemli şölenlerde en büyük zaafı ortaya çıkıyordu. 

Kendini överek saatlerce ve hiç durmadan konuşuyor, konuklarını sıkıyordu. Bütün gün uzun 

uzun kestiriyor, öğleden sonra üç saat uyuyor; ama geceleyin dört saatten fazla uyumuyordu. 

Önemli kararları gece alma huyu olduğundan, bütün saraylıları ayağa kaldırıyordu. Bir 

"asker" olduğu için, kadınlar dahil, kimseden şiddeti esirgemiyordu. Bir piskoposu, karısının 

akrabasının sesini eleştirdi diye yumruklamıştı. Alındığı zamanlarda, tam bir kanlı intikamcı 

kesiliyordu. Hıristiyanlığın koruyucusu ve papanın yardımcısı, aynı zamanda tam bir kadın 

avcısıydı.  
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Justinianus (482-565) 

Bizans imparatoru, Roma'ya gücünü yeniden kazandırdı. Yönetsel ve mali reformlarıyla 

büyük hukukçu olarak tanınan onun büyük takıntısı vardı: Konstantinopolis sirkindeki araba 

yarışları ki, bir tekini bile kaçırmazdı. Hatta, önemli diplomatik randevularını atlatma 

pahasına. Günümüzdeki gibi bir "Maviler" takımı kurup idareciliğini üstlenmişti. İmparator 

olmasına karşın, tribünlere takımının renginde bir kazak giyerek çıkıyor, çılgınca tezahürat 

yapıyordu. 

 

 

Jül Sezar (MÖ 100? - 44):  

Büyük fatih, açıkça görülen saç dökülme sorunundan nefret ediyordu. Bu, onun için büyük bir 

sorundu. Başındaki azıcık saçıyla gülünç çözümlere başvuruyordu. Zafer kazanmış bir general 

olur olmaz, defne tacı takmaya başladı. Yapraklarla kelliğini gizliyordu. Öyle bir saç tarama 

biçimi vardı ki, saçları bozulmasın diye kafasını tek parmağıyla kaşıyordu. 

 

 

Augustus (M.Ö. 27-MS 14) 

İmparator zar atmaya bayılıyor; ama kahvaltı ya da akşam yemeği sofrasına oturmaktan nefret 

ediyor ve dışarıda atıştırıyordu. Aslında, Augustus aslan kalpli değildi. Ne askeri alanda ne de 

özel hayatta üvey babasının taktik, stratejik yeteneklerini sergiliyordu (çoğu savaşta, uyumak 

için çadırına çekiliyordu). "Roma'nın Efendisi" tıpkı küçük çocuklar gibi, şimşek ve 

gökgürültüsünden korkar, dehşete kapılarak, derhal çok korunaklı bir yer bulmaya çalışırdı. 

 


