Microsoft'un görünmez kahramanı
Huzurlarınızda Paul Allen'in Gizemli Hayat Öyküsü
‘Her eve, her masaya bilgisayar’ diyerek 1975 yılında kendilerine ve şirketlerine imkansız
denilebilecek bir vizyon kazandırdılar. Kimden mi bahsediyorum? Microsoft denildiğinde akla
gelen ilk isimlerden: Bill Gates ve Paul Allen. 70′li yıllarda bu vizyon ile yola çıkan ikilinin
hayalleri 21. yüzyıla geldiğimizde ete kemiğe büründü.
Bill Gates hakkında uzunca bir makale yazmak isterdim ama siz zaten onun dünyanın en zengin
adamı,Microsoft’un kurucu ortağı ve (eski) yönetim kurulu başkanı olduğunu hatta daha
fazlasını biliyorsunuz. İşte tam bu noktada Paul Allen hakkında bir kaç cümle karalamak
istedim. Nedendir bilinmez ama insanlığa katkı da bulunmuş fakat arka planda kalmayı tercih
eden şahsiyetler herkes gibi benimde merakımı uyandırıyor.
Paul Allen Kimdir?
Bill Gates ile beraber Microsoft’un kurucu ortağıdır kendileri. 1953 yılında Seattle’da
doğmuştur. Tam adı, Paul Gardner Allen’dir. Forbes Dergisi’nin ’2006 Milyarderler
Listesi’ne 22,7 milyar dolarlık servet ile 6. sırada girmiştir. Servetinin önemli bir
kısmı Microsoft hisselerinden gelse de 1983 yılında kansere yakalanınca yönetimden
çekilmiştir. Microsoft’daki görevini danışman olarak sürdürmüş, 1986′da ise yatırım ve proje
yönetimi üzerine Vulcan şirketini kurmuştur.
Bill Gates’e göre adını daha az duymuş olsak da Paul Allen’in renkli bir kişiliği olduğunu
düşünüyorum. Bunun düşünmeme sebep olan o kadar çok şey var ki. Mesela 2000′li yılların
başında vermiş olduğu bir parti için 10 milyon dolar harcamıştır. Düşünsenize tam 10 milyon
dolar ve yalnızca bir parti. Şaşıracaksınız belki ama aynı zamanda Paul Allen, ABD Amerikan
Futbolu Ligi’nde Seattle Seahawks takımının sahibi olmakla beraber, NBA’de de Portland
Trail Blazers’ı elinde bulundurmaktadır. Bütün bunların yanında bir de kayıt stüdyosu
bulunmaktadır.
Hayatını gerçekten zevk alarak yaşamaya çalışan bir insan izlenimi bırakıyor kuşkusuz. Kişisel
zevklerin yanında hayırseverlik duygusunun da bolca tadına varmıştır. 1986 yılında Paul Allen
Vakfını kurmuş ve vakfa 400 milyon dolar hibe etmiştir. Bununla yetinmemiş kişisel olarak da
600 milyon dolarlık bir bağışta bulunmuştur. 2010 yılında bir konuşmasında, “Yıllardır
malımın mülkümün çoğunu kurduğum vakfın çalışmalarını sürdürmesi ve kar amacı gütmeyen
bilimsel araştırmaların finansmanı için hayır işlerine bırakmayı planladım” diyerek ölümünden
sonra 13,5 milyar dolarlık kişisel servetinin büyük çoğunluğunu, insanlara yardım için
hazırlanan projelere aktaracağını bildirmiştir.
Paul Allen’in söylediği bu lafların havada kaldığını düşünenler için kötü haber vermek
zorundayım. Paul Allen, 2012 yılının başlarında Seattle’da ‘Allen Beyin Bilim Enstitüsü’nü
kurdu. Burasının kurulması içinde 100 milyon dolar harcadı. Bununla yetinmeyip 10 yıl sürecek
araştırmaların ilk 4 yılı için 300 milyon dolar hibe etti. Peki, bu enstitü neyi araştırıyor? Enstitü
fare beyninin nasıl çalıştığını araştırarak, insanları etkileyen beyin hastalıklarının nedenleri
öğrenmeyi amaçlıyor.

Paul Allen hakkında detaylı bir araştırma yaparken rastlayacağınız çeşitli ilginç olaylar
olmuyor değil. Benim için en ilginç olan olay, Forbes Dergisi’nin 2009 yılına ait en zenginler
sıralamasından çıktı. Mesela, Paul Allen’in dünyanın en zenginleri listesinde Eylül 2009′da 17.
sıradayken, Kasım 2009′da 32. sıraya gerilediğini biliyor muydunuz?
Peki, 2011 yılında kitap yayınlamaya çalışan Paul Allen’in Bill Gates hakkında ‘Teknik bir
dahi ancak benim şirket paylarımı acımasızca düşürmeye çalışıyor’ dediğini biliyor muydunuz?
İçinde bulunduğumuz 2012 yılı içerisinde Superscholar sitesinin IQ seviyeleri ve başarı
ölçülerine göre hayatta olan en zeki 10 insanı listelediğini ve Paul Allen’in bu listeye 170
IQ seviyesi ile 3. sırada girdiğini biliyor muydunuz?
Bill Gates’in üniversiteyi yarıda bıraktığını yine de dünyanın en zengin adamı olabildiğini
söyler ya da duyarız. Peki, okulu bırakması için Bill Gates’i ikna eden kişinin Paul
Allen olduğunu biliyor muydunuz? Washington Devlet Üniversitesini 2.sınıfta iken bırakmaya
karar verdikten sonra liseden beri en iyi arkadaşı olan Bill Gates’in aklını çelerek 1974′de
Harvard’ı bırakmasını sağlayan kişidir kendileri.
Her şey bir yana, Paul Allen’in hiç evlenmediğini biliyor muydunuz? Yüzündeki şaşkınlık
ifadesini görür gibiyim. Ama kesin olarak bir yorum yapamıyorum bu konuda. 2005 yılına
kadar kimseyle evlenmediğini çeşitli kaynaklara dayanarak söyleyebilirim. Ancak 2005
yılından sonra evliliği hakkında hiçbir haber ya da bilgiye rastlamadım. O yüzden evlenmediği
kanısına varmak yanlış olmaz.
Sizinle paylaşmak istediğim son bir şey daha var. 2012 yılının Mart ayında Paul Allen’in
Amerikalı bir asker olan Brandon Lee Price tarafından dolandırıldığını öğrendim. Dolandırma
biçimi ise bankanın oltaya çok basit gelmesinden dolayı bana garip geldi. Price, Allen’in kartına
ulaşmak için bankayı aramış ve onun taklidini yaparak önce kartının adres bilgisini değiştirmiş.
Birkaç gün sonra yine bankayı arayarak kartını kaybettiğini ve yenisinin gönderilmesini
istediğini söylemiş. 15,600 dolarlık kullanıma ulaştığında ise yakaya ele vermiş.
32 Yıl Sonra Aynı Poz..
Paul Allen, 2011 yılında yayımlanan ‘Idea Man’ adlı otobiyografisinde, Bill Gates’in
Microsoft’un CEO’su Steve Ballmer ile anlaşarak şirketteki hissesini düşürmek istediğini
belirtmiş ve diğer suçlamalarda da bulunmuştu. Kitabın piyasaya sürülmesinin ardından
aralarının düzelmeyeceği düşünülen Gates ve Allen, ABD’nin Seattle kentindeki Living
Computer Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.
İki isim, arkadaşlıklarının düzeldiğini, 1981’de çektirdikleri fotoğrafı canlandırarak kanıtladı.
Microsoft’un ilk patronları, 1981 yılında MS-DOS işletim sisteminin lisansını IBM’e verdikleri
zaman bu büyük anlaşmanın anısına tarihi bir poz vermişti.
Living Computer Müzesi’nde dün bir araya gelen ikili, 32 yıl öncesine ait karede bir araya
geldi. Gates, eskisi gibi günlük kıyafetleriyle belirirken, Allen takım elbisesinden yine
vazgeçmemişti. Allen, fotoğrafı tweet'lemeyi de unutmadı.
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