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ÖNSÖZ 

 Esinimiz bilim ve sanattır bizim: Sonlu ama sınırsız 
Kozmos’tan; insanlık tarihi ve mücadelesinden; geceleri bakıp 
büyü lend iğ imiz Samanyo lu ’ndan; doğan ın e ş s i z 
armonisinden; Beethoven’dan, Dede Efendi’den, The 
Beatles‘tan; Schiller’den ya da Şair Emrah’tan… 
 Daha iyi bir dünya için, değişime kendimizden 
başlıyoruz. Ne şehidimiz Giordano Bruno’yu, ne de tüm o 
mürekkebi ağır gelenleri unutmayacağız! 
 Ve Atatürk’ün açtığı bu yolda, ilim ve fen ışığında 
daima hiç yorulmadan yürüyeceğiz… 
 Ve son olarak selam olsun kendini vakfeden öğretmene 
ve selam olsun talip olana… 
 
 Not: Bu elinizde tuttuğunuz kitaptakiler, yıllarca 
öğrencilerle yapılan sohbetlerde -teneffüste, çay ocağında, 
kafede vs.- yani tüm o informal öğrenme alanlarında 
gerçekleşti ama yıllarca hava kaldı… Kimisi yüreklere, kimisi 
akıllara, kimisi de ruhlara işledi lakin kimilerinde de taşa 
çarpan su misaliydi… Lafta kalmasın istedik efendim: Taş 
çatlasın  ve  dokunduğumuz, dokunamadığımız tüm o gençler 
istifade etsin diye yazdık. Hem lise hem de bir üniversite 
rehberidir ruhunu doyurmak-doldurmak isteyenlere bu 
rehber… Bir başlangıçtır ve evet kısıtlıdır, fragmanlardan 
ibarettir ama olsun…Olur da belki bir gün birinizi tuzağımıza 
düşürür de sizleri kendi kadim dünyamıza alırız.  
 Beyaz Ekran boyunduruğundan birinizi bile kurtarsak 
kâfi bize ama hedeflerimiz daha büyük: Teknolojiyi tüketen 
değil üreten olmak sizinle! 



KISIM I 

ERGENLERE ÖĞÜTLER 
(KABUL EDİN, ÖYLESİNİZ!) 

“Bilen birine öğüt vermek gereksizdir, bilmeyen birine 
ise yetersiz.“  Seneca 

1. Köpek, kedi, hamster vs. besle… Bunlar için yerin veya 
ebeveyninin izni yoksa balık besle. Bu da olmazsa saksıda 
çiçek… Çiçekleri susuzluktan öldürürsen aynaya bakarak iki 
kez “ben kendimden başkasını besleyemeyen bir beslemeyim” 
diyerek itirafla özgürleş. Özgür biri olarak bir yerden güzel 
bir taş bul ve onu beslemeye çalış. Yontma taş devrinden 
başlayabilirsin. 
2. Yere tükürme. Yere tüküren birini görünce ciddi ve 
saygın bir tavırla, “abi geçmiş olsun” de ve ekle, 
“Acetylcystein, Asist veya Bromek şurubu balgama iyi gelir”! 
3. Kızlara laf atmak yerine aruz vezniyle şiir yaz. 
4. Kimseyi taklit etme. Doğal halinle, özgün bir ergen 
olarak sen çok daha değerlisin. 
5. Almanlardan daha çalışkan; İngilizlerden daha planlı; 
Japonlardan daha kibar; Fin, Çin ve Singapurlulardan daha 
zeki ol. 
6. Büyüklerin ellerini öpme. Küçüklerin ellerinin daha az 
günahkâr olduğunu söyle :) (Şaka şaka öp.) 
7. Kaliteli müzikler dinle (Klasik Müzik, Anadolu Rock, 
Türkü, Jazz, Metal vs.) ve yüksek sesle müzik dinleyip 
kimseyi rahatsız etme. Kulaklıktan uzun süre müzik dinlersen 



b i z i m y a ş ı m ı z a g e l i n c e r a m a z a n d a v u l c u s u n u 
işitemeyeceksin, bunu unutma! 
8. Her şeyi ama her şeyi sorgulayarak oku! Kendi aklınla 
düşün ve bilmeye cesaret et (Sapere Aude)! 
9. Ne, nasıl, ve niçin/niye kelimelerini sıkça kullan. 
Özellikle NİYE’ye aşık ol. NİYE, sır hazinelerinin kapılarını 
açan sihirli bir anahtardır. Ama üst üste birkaç NİYE seni kara 
deliklere de götürebilir ve oradan çıkamayabilirsin ;) 
10.  Gökkuşağ ını sev. Sana sataşacak olan renk 
düşmanlarına aldırma… Gökkuşağı Yaratıcının göğe taktığı 
rahmet ve umut kurdelesidir. 
11. Tarihini, özünü ve kültürünü bil ama dünya tarihini de 
bil ve geçmişiyle saplantılı bir şekilde övünenlerden olma. 
Geçmiş sana büyük işler başarmak ruhunu versin ama bu 
daha iyi bir dünya, daha güzel bir Türkiye, mutlu yarınlar ve 
barış dolu bir gelecek için olsun! 
12. Anadolu demek medeniyetin beşiği demek; kadim 
kültürler, diller ve dinler demek. Bu sebepten bu 
topraklardaki diğer dilleri, birlikte yaşam kültürü için öğren. 
13. Sözde keyif veren ama seni uyuşturan, aklını 
bulunduran büyük, küçük tüm o zehirlerden kaçın ! 
Aptallaşmak insanlık onuruna ihanettir. Nice yetenekli ve 
potansiyeli büyük insanlar bu bağımlılıkların kurbanı 
olmuşlardır. Mutluluğu bardaki bardakta değil, doğadaki 
işaretleri merakta ara. Unutma <Parva leves, capiunt 
animos> Küçük şeyler, küçük ruhları esir alır! 
14. Çevreyi, hayvanları ve insanları korumak için aktivist 
ol. 
15. Noktalardan ve virgüllerden sonra mutlaka boşluk ver. 
Önce değil, sonra. Virgüle saygı! Sonbahardan SONRA kış, 
Cumadan SONRA Cumartesi, on sekizden SONRA on dokuz, 



sevgiden SONRA hoşluk, ve noktalama işaretlerinden SONRA 
da boşluk gelir. 
16. Not tut, günlük tut! Hayata, duygulara, fikirlere, 
ilhamlara…Geldiklerinde sana, hazır olmalı ve yazmalısın 
onları…Dünyanın en zengin yeri mezarlıklardır unutma. Nice 
hayata geçmemiş fikirler, kitaplar, projeler oradadır! 
17. Youtube ve İnternet yoluyla her dili ana diliyle 
konuşanlardan bedava öğrenebilirsin. 
18. Sosyal medyada fazla vakit geçirme. İnternet arama 
tekniklerini öğren. Her gün mutlaka ciddi bir bilim ve 
teknoloji sitesinden haberleri oku. 
19. Aşık ol(ma)! En güzel ve değerli yıllarını verimli bir 
şekilde geçir ve güzel anılar biriktir! 
20. Yüzün, sokakta başları döndürecek kadar özgün bir 
yüz değilse (güzellik fiziksel averajdır) estetik ameliyatı 
olmayı düşünme.  
21. Vücuduna büyük dövmeler yaptırmasan iyi olur. Bir de  
hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. İlla istiyorsan elbise ile 
örtebileceğin bir yere çok da büyük olmayacak kadar yaptır. 
Arı, karınca ya da baykuş gibi hayvan resimleri olabilir ya da 
ömür boyu sıkılmayacağın bir söz!  
22. Yürü… Okula yürü… Bakkala yürü… Her gün en 
azından P=7 mükemmel sayısı kadar metre yürü. Hiking ve 
Trekking yap. Ormana git, burnundan derin nefes al. 
Ağaçlara sarıl! Seni yirmi yıl sonra göbekli ya da basenli 
görmek istemiyoruz :) 
23. Kimyada, fizikte, matematikte formülleri ezberlemek 
yerine anlamaya çalış. Formülleri kendin elde etmelisin. 
24. Satranç öğren… Mahallende bir satranç kulübü 
oluştur. 
25. Bir enstrüman çalmayı öğren. Bir müzik grubu oluştur. 



26. “How is it Made” (Nasıl Yapılır) adlı kanala uğra ve 
her gün en az bir videoyu dikkatle izle. Bir problem tespit et 
ve o problemi yaratıcı biçimde çözmek için kendi 
imkanlarınla bir alet geliştir… Amerikan patent ofisinin 
sitesine sık sık uğrayıp mekanik ve tasarım patentleri incele. 
27. Çaya ve kahveye şeker katma. Şekeri azalt. Kola gibi 
karbonlu içecekler yerine su, çay ve ayran iç; kepeksiz ekmek 
yerine kepekli ya da tam buğdaylı ye. Yiyeceğinden fazlasını 
tabağına koyma. Yedikten sonra temizle. Evde arada bir 
bulaşıkları yıka; ev temizliğine yardımcı ol. 
28. Fermi sayıları konusunda uzmanlaş… Örneğin, 
arkadaşının başında kaç kıl var? Topkapı Sarayı’na kaç 
portakal sığar? Çöpe atılan ekmeklerin parasıyla ülkedeki her 
ergene kaç elektronik kitap okuyucusu alınabilir?  
29. Khan Academy’nin sitesine her gün uğra ve bir şeyler 
öğren. 
30. Kendini, yeteneklerini keşfet… Keşfettiğin üstün 
yeteneklerini geliştirip dünyada en iyisi olmaya çalış. 
31. Herkese, her şeye empati göster… Seni serinletmek 
için çırpınan pervanenin motoruna, üstüne bastığın bitkiye, 
korktuğun böceğe, karşı takımın taraftarına… 
32. Görünmeyen elbiseye övgüler dizen sihirbazlara, 
kalabalıklara, moruklara aldırmadan “kral çıplak” diye 
haykıran çocuk ol. Ve büyüyünce o çocuğu öldürme; içinde 
bir Peter Pan gibi bir Don Kişot gibi yaşat. İçindeki bu çocuk, 
senin özgün ve yaratıcı kişiliğini öldürmek isteyen tüm 
moruklara, müritlere ve reayaya karşı yiğitçe ve muzipçe 
direnen bir KAHRAMAN olsun. 
33. Uyanık olduğun ilk saat ve yatmadan önceki son saat 
herhangi bir “beyaz ekrana” bakma. Bir şeye odaklanman 
gerekiyorsa telefonunu uçak moduna al ya da kapat! 
34. “Pomodoro” tekniğinin ne olduğunu bir zahmet öğren. 



Peki “Cindirella Man” yasasını hiç duydun mu? Gece 
yarısından sonra bilgisayar oynamayı bırakmalısın aksi halde 
balkabağına dönüşebilirsin! 
35. Kendine bir zahmet bir GoodReads profili aç. Çok 
basittir ve okuduğun her kitabı oraya girebilirsin. Anlık olarak 
güncelleyebilir ve sayfa kaçta kaldığını bile paylaşabilir, 
kitaplar hakkındaki yorumları okuyabilir ve yorum 
yapabilirsin. Elalem ne okuyor takip edebilir ve kitapları 
puanlayabilirsin. Kitapların IMDB’si sayılır. Günde lütfen en 
az kendin için 30 sayfa kitap oku, bak dünyan nasıl 
değişecek. 
36. Haftada birgün WiFi-Free takıl yani çevrimdışı ol, 
teknoloji orucu tut! Senede on gün teknoloji detoksu yap. Bu 
sözler şimdi sende tesir etmiyor olabilir ama etrafımız sarıldı. 
Bunu ilerde anlayacaksın! Haşlanan kurbağa videosunu 
izledin mi hiç?! 
37. Ülken harika bir ülke! Üç tarafı denizlerle çevrili. Sırt 
çantanı al ve üniversite yıllarında önce Türkiye’yi güzelce gez 
(Yedi bölgemizin yedisi de ayrı cennettir). Üniversiteyi 
bitirmeden mutlaka Avrupa’yı trenle turla, TCDD’de 25 altı 
gençler için tek biletle Avrupa’yı farklı rotalarla 3-4 hafta gibi 
uzun bir süre içinde dolaşabilirsin. Hostellerde kal, o kadar 
da nazik olma! Erasmus ya da başka değişim programları ve 
bursluluk sınavları ile en az bir yıl yurtdışında oku-yaşa! 
38. Paylaş. Sahip olduğun nimetleri mutlaka senden daha 
şanssız ve yoksul olanlarla paylaş…  
39. Paylaş. Sahip olduğun dertleri mutlaka senden daha 
deneyimli ve akıllı olanlarla paylaş… 
40. Kendine yaşam boyu tutacağın bir öğüt ver! Burası 
sende… 40. madde sana ait! Doldur onu TABULA RASA… 
 
[Esinlenilen orijinal metin: Kasım 2016, KARAKARGA dergisi] 



 
Tolstoy’dan Son Öğütler 

• Sabahları beşte uyan. Akşamları saat on olmadan yatağa 
gir. 

• Siesta’yı abartma, gün içinde en fazla iki saat uyumak 
hoş görülebilir.  

• Makul seviyede yemek ye. Şekerli yiyeceklerden uzak 
dur. Her gün mutlaka bir saat yürü.  

• İşine yarayabildiğin insanları sev. 
  
• Mantığa uymayan hiçbir genel, halk görüşünü dikkate 

alma.  

• Bir anda yalnızca bir işe odaklan ve iyi şeyleri göze 
çarpmayacak bir şekilde yap. 
  
• Gerekli olmadıkça hayal konusunda fazla uçma. Çok 

çalışarak arzunu bastır. 

• Başkalarının hakkındaki düşüncelerini çok da umursama 

• Daha az talihli olanlara yardım et. 



ARA BÖLÜM 

KOZMİK FANZİN’DEN ÖĞÜTLER 

 ya da KAPI ALTI GİYDİRMELER! 
-Nisan 2019 Sayısından (Ç)alıntı- 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ 

❖ Yemek sırasında kaynak yapılmaz  
    (İster öğretmen ister öğrenci ol!). 

❖ Yazılım lisesindeyim: Matematik ve Felsefe işime 
yaramaz denilmez. 

❖ Her gün okula geç kalınarak “cool” olunmaz! 

❖ Derslerden kaytarıp öğrenci olunmaz. 

❖ Cebinde okumadığın kitabı taşıyınca okur görünmezsin. 
  
❖ Medeniyet, bedeni giydirmek demek değildir. 

❖ Yaşadığı ortama zarar verene, kirletene ne denir? 

❖ Utanmak, karakter icabıdır. 



❖ Tuvalet eğitimi iki yaşında başlar: Tuvaletlerin niye ve 
nasıl kullanıldığını bilmelisin. 

❖ Kitaptan okuyarak ders öğretilmez. 

❖ Öğrenciler ayakta bekletilerek saygı öğretilmez. 

❖ İnsan, 40-60 dB arasındaki sesleri rahatlıkla duyabilir, 
dersler 120-140 dB aralığında anlatılmaz. 

❖ Turşu bidonu taşımak tenis oynamaya benzemez. 
 
 
                        Kimliği belirsiz birkaç Kozmoslu! 

 



KISIM II 

KOZMOSLU MANİFESTOSU 
(TALİMATNAME) 

 
FOLLOW ORDERS OR YOU DIE! 

B.I.A UBISOFT 

 

“Toparlanın, gitmiyoruz!”  İsmet ÖZEL 

Bir Kozmoslu: 

1. Her şeyden önce bir istikrar abidesidir. Bilir ki çok  ve 
bilinçsizce çalışmak değil -hayatta her şeyde olduğu gibi- 
düzen ve istikrarın (rutin periyotlarda gerçekleştirilen 
eylemlerin) kendisine başarıyı getireceğini bilir. On bin saat 
teorisinin ne olduğunu bilir! (Günde dört saat, bir hedef 
uğruna çalışıldığında yaklaşık yedi yıl eder.) 
2. Sabahları herkesin kalktığı saatten daha erken kalkar, 
bunu kişisel gelişimi için okuma yapmaya ve o günü 
planlama ayırır. Sonra kahvaltısını yapar. Hem bedenen hem 
de zihnen zinde bir şekilde okulun yolunu tutar. Kozmos’u 
dört duvar bir okul gibi değil, bir dönüşüm kozası gibi görür: 
Gelecekte olmak istediği… 



3. Söylemeye gerek yok: Okul araç gereçlerine kıymet ve 
önem verir. Her şeyden önce tüm okul materyallerinin bir 
milli servet olduğunu; onları güzel bir şekilde kullanması 
gerektiğini bilir ve onları korur, kollar, özen gösterir! 
4. Bir Kozmoslu öz-saygıya sahiptir: Sınıfını, sırasının 
altını, kullandığında tuvaleti ve yemekhanede masasını temiz 
bırakır. Arkasından insanlara hoş olmayacak şeyler bırakmaz. 
İnsanlık onuruna yakışacak denli titiz, kibar ve ince 
düşüncelidir. Yerde bir çöp gördüğünde kendisinin olmasa 
bile alır. Yemekhanede sıraya girer, yemeğini yedikten sonra 
tepsisini toplar ve sandalyesini düzeltir. 
5. Her türlü ortamda saygın, karizmatik, entelektüel ve 
kibardır. Argo, cinsiyetçi ve ırkçı bir dil kullanmaz; asla 
arkadaşlarını ve öğretmenlerini rencide edici ifadeler ve 
lakaplar kullanmaz.  
6. Resmi günlerde ve özel temsillerde tam bir Kozmoslu 
gibi giyinir. Kozmos’ta yasak yoktur bunu bilir ama uygun 
olmayan davranışları yapmaz. Yazılı olmayan Kozmos 
teamüllerine ve adab-ı muaşerete yürekten bağlıdır. Kozmos 
teamüllerini geliştiren ve ihtiyaçlarına göre değiştiren bizzat 
kendisidir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir! Ama 
değerleri ve çerçevenin sınırlarını iyi bilerek… 
7. Bir sorun yaşadığında bunu diyalog ile çözebileceğini 
bilir ya da rehberlik birimine, danışman öğretmenlerine içini 
döker. Asla şiddet kullanmaz! 
8. Derslere hazırlıklı gider. Derste öğretmen izin 
vermediği müddetçe telefon, tablet veya bilgisayar 
kullanmaz. Akıllı tahtaya müdahale etmemesi gerektiğini bilir 
ve öğretmen derse geldiğinde onu saygılı bir şekilde karşılar; 
ilgili ders kitaplarını, döküman ve notlarını ders başlamadan 
sırasında hazır eder. Dolabını çok nizami kullanır ve 



çantasında kendisine gereksiz şeyleri yük etmez. Gelişim 
çağında olduğunu bilir ve iskelet sistemine yüklenmez ama 
bu ona sorumlu olduğu kitap, defter ve bilgisayarını okula 
getirmeme özgürlüğünü vermez. 
9. Spor yapar, beslenmesine ve kilosuna dikkat eder. Eğer 
dilerse vücut kitle indeksini hesaplayabilir ve en başından 
kardiyo sistem için dünya çapında bir tehlike olan obeziteden 
korunabilir!  
Not: Eğer sonuç 25 değerinden büyükse fazla kilolusun 
demektir, eğer 30 değerinden büyükse bu obez olduğunu 
gösterir ve acil önlem almak gerekir! Ayrıntılı hesaplamaları 
internetten bulabilirsin. 
10. Kozmoslu dersi derste dinler. Asıl ineklerin son gece 
sabahladığı gibi yapmaz. Notlar tutar. Asla ezberlemez. 
Analiz ve sentez yapar. Kendi tuttuğu notlar çok kıymetlidir, 
yıllar sonra bile o dersin o anına bir flaşbek yapmanı sağlar. 
Güzel renk renk kalemleri, silgileri vs. vardır.  
11. Bir Kozmoslu dersler haricinde mutlaka bir kulübe 
üyedir. Bir sosyal sorumluluk projesinde görev alır. Sosyaldir 
ve arkadaşlarıyla güzel etkinlikler gerçekleştirir: Konser, 
tiyatro, fuar, festival, hekaton, gamejam, turnuvalar vs.. 
12. Problem çözme odaklıdır, şikayet etme değil. Yapıcı bir  
şekilde eleştirir, yıkıcı değil. Muhakeme gücü yüksek bir birey 
olduğu ve aykırı bir Kozmoslu olduğu için o, tümden-gelir ve 
büyük resmi görür. Hedeflerini gerçekleştirmesi sadece teknik 
bir planlama işidir. İyi bir stratejisttir. 
13. Okulda düzenlenen seminerlere (TalKozmos) severek 
ve tutkuyla katılır. Asla kaçmaz, seminerleri boş ders olarak 
görmez. Bugüne kadar Kozmos’a Amerika, Güney Kore, 
İngiltere ve Ukrayna’dan çok değerli konuşmacılar geldiğini 
bilir ve gelmeye de devam edeceğini… Bunları çok kıymetli 
birer tecrübe aktarımı olarak görür. 



14. Proje saatlerinin Türkiye’de hiçbir okulda tam olarak 
uygulanamadığını ama Kozmos’ta kendilerinin bu saatlerde 
teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri gerektiğini bilir; bu 
proje saatlerinde düşünmek, planlamak ve sene sonuna 
insanlığa yarar yazılım projeleri üretmek için çok çaba 
gösterir.  
15. Erasmus Plus projelerine iştirak etmek için can atar. 
Yurtdışı deneyiminin bakış açısını nasıl da olumlu 
değiştirdiğini bilir. 
16. 9 ve 10. Sınıflarda akademik bir alt yapı kurarken aynı 
zamanda çok iyi bir İngilizce ve Yazılım temeli oluşturduğunu 
unutmaz. Bol bol sosyalleşir, kitap okur ve vizyonunu 
geliştirir. 11 ve 12. Sınıflarda ise geçmiş yılları tekrar eden 
TYT ve AYT programı ile üniversiteye tam teşekküllü 
hazırlanır. 
17. Bir Kozmoslu sorumluluklarının ve omuzlarındaki 
ağırlığın farkındadır. Hem üniversite hazırlık, hem yoğun bir 
İngilizce ve Yazılım müfredatı onu diğer okulların 
programlarından çok daha ayrıcalıklı ve sorumlu yapar hem 
de aldıkları çoğu yazılım dersinin üniversite derslerinden 
oluştuğunu ve Kozmos’un programının Türkiye’de tek 
olduğunu bilir. 
18. Yazılsa kaç sayfa, kaç kitap yetmez: Bunu yapma, şunu 
yapma demeye ama esas mesele şu hayat yolcuğunda sevgili 
öğrencimiz, içindeki azmi, ışığı hiçbir zaman yitirmemen ve 
hiçbir zaman büyüklenmemen! Takım çalışmasına yatkın 
olman, güzellikleri paylaşman ve öğrenmeyi hep bir heyecan 
olarak görmen dileğiyle… Genç Tabula Rasa’lar olarak aklınız 
ve kalbiniz size ait. Onu şekillendirecek olan sizlersiniz. 
Bizler sadece birer rehberiz.  



19. Bir önceki maddenin de bağlamında yazmaya gerek 
duyulmayan şeyler vardır, mesela asansör kullanımı. Daha 
çok gençsiziniz merdivenleri kullanmanız sizin sağlığınız için  
de gerekli ama elbette özel durumlarda kullanabilirsin. 
Öğretmenlerin sahip olduğu tüm haklara neredeyse sahipsin. 
Seninle birlikte yemek sırasına giriyor, aynı ortamı 
paylaşıyoruz. Ama şunu da unutma ki adabı muaşeret çok 
kıymetli bir meziyettir: Üslup, yaklaşım ve dil; kapı vurmak, 
derse geç kaldığında özür dilemek, kaba bir dil kullanmamak, 
sesini yükseltmemek; bir müşteri gibi değil ta-le-be gibi talep 
eden edep-li bir öğrenci olmak! Burada kimse kimsenin 
müşterisi değildir. Burada hepimiz BİLİMİN müşteriyiz. Her 
şeyden önce Kozmos ciddi bir eğitim kurumudur ve 
unuttuysan hatırlatalım Kozmos bir kolej değildir! Senin 
bizden beklentilerin olduğu gibi bizim de senden bir öğrenci 
olarak görevlerini yerine getirmenle ilgili beklentilerimiz var. 
En basiti kalemsiz-kitapsız öğrenci olmaz! 
 
20. Ve son olarak bir Kozmoslu bilse ki en güzel yıllar lise 
yıllarıdır: Bu sebepten bir Kozmos Mezun Geleneği 
oluşturacak, birlikte yıllar sonra bile görüşecek hatta burdan 
mezun olanlar birlikte ortak projeler, start-up’lar yapacak, 
şirketler kuracak, geleceği değiştiren insanlığa faydalı aydın 
kimseler olacaklardır. Yıllar sonra pilav günlerinde kaşık 
kıracaklar! 30 yaş mektuplarını birlikte açıp, okuyup 
güleceklerdir! 

 



Ama Kozmos anneniz değil ki!
 

  Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi 



KISIM III 

ENTELEKTÜEL TAVSİYELER 
KİTAP 

“Büyük İskender, Xerxes’in Yunanistan’da yaptıklarına bir 
misilleme olarak, onun Persepolis’teki sarayını törenler 
eşliğinde yaktı. İskender’in Persepolis’te bir kütüphaneyi 
yaktığı da söylenir. Zira vakti zamanında hocası Aristoteles’e  
‘Bir ülkeyi tamamen yok edebilmek için ne yapmak gerekir?’ 
diye sorduğu, hocadan da “Kütüphaneleri yakmalısın!” 
cevabını aldığı yazılagelir.” 

Değerli öğrencimiz,  
 O kadar güzel kitaplar var ki sana tavsiye etmek 

istediğimiz… Ama burada sadece kısıtlı, bir başlangıç seçkisi 
var senin için. Kitap okumanın faydaları sana yüzlerce kez 
anlatılmıştır hiç kitap okumayan insanlar tarafından(!) ama 
sen kendine Atatürk’ü (3937 kitap) ve Elon Musk’ı (yaklaşık 
dört bin kitap) örnek al: Kitaplardan ilham alıp icatlar yapan 
bilim insanlarını; ülkelerini daha adil ve insanca yöneten 
politikacıları ya da yasa koyucuları; işini ahlakıyla ve 
geçmişten aldığı motivasyonla yapan insanları… Bu aktarım 
bu miras hep okumayla gerçekleşti. 

 Mesela ünlü Kurtuluş Savaşı’mızın son Büyük Taarruz 
denen bölümünü, Mustafa Kemal ATATÜRK Büyük İskender’in 
bir savaşından ilham aldığını: Hattı değil Sathı müdafaa 
ederek kazandığını biliyor muydun? ATATÜRK tüm bu bilgi ve 
birikimini en küçük anlarını dahi okumaya ayırmasına 
borçluydu! 



Yani okuyarak tek bir yaşama binlercesini sığdırabilir; 
zamanda yolculuk yapabilir; kainatı çok daha derinden 
anlayabilirsin…

Odysseia - Homeros 
İlyada - Homeros 
Tarih - Heredotos

Denemeler - Montaigne 
Devlet - Platon 

Sokrates'in Savunması - Platon 
Fragmanlar  - Herakleitos 

Ütopya - Thomas More 
Prens - Machiavelli 

Toplum Sözleşmesi - J. J. Rousseau
Aylaklığa Övgü - Bertrand Russel
Aşkın Metafiziği - Schopenhauer

Aforizmalar - Schopenhauer
Sofie’nin Dünyası - Jostein Gaarder

Deliliğe Övgü - Erasmus 
Putların Alacakaranlığı - Nietzsche
Böyle Buyurdu Zerdüşt - Nietzsche 

Sosyoloji Yazıları - Max Weber 
Saf Aklın Eleştirisi - I. Kant 

101 Ahlak İkilemi - Martin Cohen 
Gün Ortasında Karanlık - Arthur Koester 
Hapisanelerin Doğuşu - Michel Foucault 

Nükteler - Slavoj Zizék
Dil ve Zihin - Noam Chomsky
Tembellik Hakkı - Paul Lafarge

Yeni Atlantis - Francis Bacon 
Umrandan Uygarlığa - Cemil Meriç 

Othello - W. Shakespeare 
Kral Lear - W. Shakespeare 



Macbeth - W. Shakespeare 
İnsandan Kaçan - Molier 

Cimri - Molier 
Anna Karenina - Tolstoy 
İnsan Neyle Yaşar - Tolstoy 
İncil’in Kısa Bir Özeti -Tolstoy

Diriliş - Tolstoy
Savaş ve Barış - Tolstoy
Anna Karenina - Tolstoy

Vişne Bahçesi - Anton Çehov 
Step - Anton Çehov 

Zamanımızın Bir Kahramanı - M.Y. Lermontov
Ekmeğimi Kazanırken - Maxim Gorki

Ölü Canlar - Gogol
Palto - Gogol 

Babalar ve Oğullar - Turgenyev 
Lujin Defans - Nobakov

Suç ve Ceza - F. Dostoyevski
Karamazov Kardeşler - F. Dostoyevski

Budala - F. Dostoyevski
Ecinniler - F. Dostoyevski
İnsancıklar - F. Dostoyevski

Beyaz Geceler - F. Dostoyevski
Yeraltından Notlar - F. Dostoyevski 

Oblomov - Gonçarov 
Vadideki Zambak - H. Balzac

Goriot Baba - H. Balzac
Ulysses - James Joyce 

Finnegan Uyanması - James Joyce 
Dublinliler - James Joyce 

Kamelyalı Kadın - Alexandre Dumas 
Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas 

Don Kişot - Miguel de Cervantes 



Germinal - Emile Zola 
Deniz İşçileri - Victor Hugo 

Sefiller - Victor Hugo 
Faust - Goethe

Wilheim Meister’in Çıraklık Yılları - Goethe
Ayrı Yol - A. Gide

Gurur ve Önyargı - Jane Austen 
Kayıp Zamanın İzinde - Marcel Proust 

Ses ve Öfke - William Faulkner 
Kutsal Sığınak - William Faukner 

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği - Milan Kundera 
Katip Bartleby - Herman Melville 

Gargantua - Françoise Rabelais 
Ocak - Robert Crichton 

Kasabanın Sırrı - Robert Crichton 
Ana - P.S. Buck 

Vergilius’un Ölümü - Hermann Broch 
İklimler - A.Maurois 

Bülbülü Öldürmek - Haber Lee
Mülksüzler - Ursula K. Le Guin

Yaşlı Adam ve Deniz - Ernest Hemingway 
Çanlar Kimin için Çalıyor - Ernest Hemingway 

İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens 
Tom Sawyer’in Maceraları - Mark Twain 

Martin Eden - Jack London 
Vahşetin Çağrısı - Jack London 

Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck
Alamut - Vladimir Bartol

Şeker Portakalı - Vasconcelos 
Filin Yolculuğu - Jose Saramago 
İsa’ya göre İncil - Jose Saramago 

Satranç - Stefan Zweig 
Sabırsız Yürek - Stefan Zweig 



Amok Koşucusu - Stefan Zweig 
Bulantı - J.P. Sartre 

Akıl Çağı Üçlemesi - Sartre 
Büyülü Dağ - Thomas Mann 

Yabancı - Albert Camus 
Sisifos Söyleni - Albert Camus 

Veba - Albert Camus 
Dava - F. Kafka 

Dönüşüm - F. Kafka 
Yüz Yıllık Yalnızlık - G. G. Marquez

12 Gezici Öykü - G. G. Marquez
Gülün Adı - Umberto Eco

Simyacı - Paulo Coelho 
Momo - M. Ende 

Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom 
Pulp - Charles Bukowski 

Kadınlar - Charles Bukowski 
Toza Sor - John Fante  

Göğü Delen Adam - Erich Scheurmann
Dinle Küçük Adam - Wilheim Reich

Kör Baykuş - Sadık Hidayet
Ermiş’in Bahçesi - Halil Cibran

Okulsuz Toplum - İvan İlliç
Beyaz Zambaklar Ülkesi - Grigoriy Petrov

Dorian Gray’in Portresi - Oscar Wilde 
Yüzüncü Ad - A. Maalouf
Semerkant - A. Maalouf 

Işık Bahçeleri - A. Maalouf 
Dişi Kurdun Rüyaları - Cengiz Aytmatov 

Bir Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov
Bozkırkurdu - Herman Hesse 
Siddhartha - Herman Hesse



Ağaçlar - Herman Hesse 
1Q84 - H. Murakami

Sahilde Kafka - H. Murakami
Zemberek Kuşunun Güncesi - Haruki Murakami 
Koşmasaydım Yazamazdım - Haruki Murakami

Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry 
Martı - Ricard Bach 

Boksör Böcek - Ned Beauman 
Uçurtma Avcısı - Halit Hüseyni

On Küçük Zenci - Agatha Cristhie
Sıfıra Doğru - Agatha Cristhie
Fare Kapanı - Agatha Cristhie

Büyük Dörtlerin İmzası - A. C. Doyle
1984 - George Orwell

Hayvan Çiftliği - George Orwell 
Sineklerin Tanrısı - William Golding 

Vakıf Serisi - Isaac Asimov
Ben Robot - Isaac Asimov

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley 
Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

Dune - F. Herbert
Biz - E. Zamyatin 

Albemuth Özgür Radyosu - P.K. Dick 
Androidler Elektirikli Koyun Düşler mi? - P.K. Dick

Dövüş Kulübü - Chuck Palahniuk 
Gösteri Peygamberi - Chuck Palahniuk 

Olasılıksız - Adam Fawer 
Mutlu Olmak İsteyen Adam - Laurent Gounelle 

Tüm Şiirler - Cemal Süreya



Çile - Necip Fazıl  
Erbain - İsmet Özel 

Meğer Söz Gümüş - Sina Akyol
Otuz Beş Yaş - Cahit Sıtkı Tarancı

Schiller ve Goethe Antolojisi 
Çimen Yaprakları - Walt Whitman 
Tüm Soneler -William Shakespeare 

Duino Ağıtları - R.M. Rilke
Bütün Şiirler - T.S. Eliot
Tüm Şiirler - E.A. Poe

Hasretinden Prangalar Eskittim - Ahmed Arif
Erbain - İsmet Özel 

Tüm Şiirler - Orhan Veli
Tüm Şiirler - Nazım Hikmet 

Tüm Şiirler - Can Yücel
Tüm Şiirler - Edip Cansever 

Divan - Yunus Emre
Rubailer - Ömer Hayyam 

Mesnevi - Mevlana C. Rumi 
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali 

İnce Memed - Yaşar Kemal
Demirciler Çarşısı Cinayeti - Yaşar Kemal 

Binboğalar Efsanesi - Yaşar Kemal 
Kırmızı Saçlı Kadın - Orhan Pamuk

Kara Kitap - Orhan Pamuk
Benim Adım Kırmızı - Orhan Pamuk
Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar
Daha - Hakan Günday

Leyla ile Mecnun - Burak Aksak
Leylim Leylim - Ahmed Arif



Aylak Adam - Yusuf Atılgan 
Canistan - Yusuf Atılgan 

Anayurt Oteli - Yusuf Atılgan 
Tutunamayanlar - Oğuz Atay 

Eylem Bilim - Oğuz Atay 
Tehlikeli Oyunlar- Oğuz Atay 

Kıskanmak - N.S. Örik 
Lüzumsuz Adam - Sait Faik 

Hakkari’de Bir Mevsim - Ferit Edgü 
CumhuriyetÖncesiYazarlardanÇocuklaraHikayeler-M.Seyda 

Semaver - Sait Faik 
Kukla - Ahmet Ümit 

Beyoğlu Rapsodisi - Ahmet Ümit 
Patasana - Ahmet Ümit 

Bir Sis Böler Geceyi - Ahmet Ümit 
Devlet Ana - Kemal Tahir

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Sefa
Bozkurtların Ölümü / Dirilişi - Nihal Atsız
Dandini Vatandaş Dandini - Muzaffer İzgü 

Zıkkımın Kökü - Muzaffer İzgü 
Donumdaki Para - Muzaffer İzgü 

Zübük - Aziz Nesin 
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - Aziz Nesin 

Karatma Geceleri - Rıfat Ilgaz 
Eylül - Mehmet Rauf

Tanrı’nın Doğum Günü - Burak Özdemir
Son Ada - Zülfü Livaneli

Ruhi Mücerret - Murat Menteş
Dublörün Dilemması - Murat Menteş 

Oğullar ve Rencide Ruhlar - Alper Canıgüz 
Erken Kaybedenler - Emrah Serbes 

Az - Hakan Günday 
Şah ve Sultan - İskender Pala



Aşk - Elif Şafak 
Huzur - A.H. Tanpınar 

Maksatlı Tesadüfler - Samet Atasoy 
Bir Ömür Nasıl Yaşanır - İlber Ortaylı 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü - A.H. Tanpınar 
Önce Kadınlar ve Çocuklar - Sunay Akın

Bolo’bolo - P.M 
Harname - Şeyhi 

El Medinetü’l Fazıla - Farabi 
Kozmos - Carl Sagan

Homo Sapiens - Joel Noah Harari 
Dinozorların Sessiz Gecesi - Hoimar von Ditfurth 

Tüfek Mikrop Çelik - Jared Diamond 
Kör Saatçi - Richard Dawkins 

İsmail - Daniel Quinn 
PermaKültür’e Giriş - Bill Mollison 

Mor İnek - Seth Godin 
Outliers - Malcolm Gladwell 

Savaş Sanatı - Sun Tzu 
Tarihi Değiştiren Askerler - Ali Çimen 
Tarihi Değiştiren Kadınlar - Ali Çimen 
İknanın Psikolojisi - Robert B. Cialdini  

Türkiye’de Ölmeden Önce Yapmamız Gereken 101 şey  
II. Dünya Savaşı Hatıraları - W. Churchill 

Nutuk - M.K. Atatürk 
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal - M.K. Atatürk 

Geometri - M.K. Atatürk
Uçan Spagetti Canavarı - Bobby Henderson 

Upanişadlar 
Vedalar 

Kutsal Kitap (Tevrat-Zebur-İncil)
Kuran-ı Kerim 



BİR GÜN BİR KİTAP OKUDUM VE  

                               BÜTÜN HAYATIM DEĞİŞTİ… 

   YENİ HAYAT - ORHAN PAMUK 

 



KISIM IV 

ENTELEKTÜEL TAVSİYELER 
TİYATRO 

1. “Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit”  
Yazar : Latife Tekin  
 
2. “Profesyonel”  
Yazar : Duşan Kovaçeviç 

3. “Antabus” 
Yazar : Seray Şahiner 

4. “Two Turkish Tenors” 
Yazar : Atılgan Gümüş 
 
5. “Yaşamaya Dair” 
Yazar : Nazım Hikmet 
 
6. “Bir Deli’nin Hatıra Defteri” 
Yazar : Nikolay Vasilyeviç Gogol 
 
7. “Dünya’da Karşılaşmış Gibi” 
Yazar : Berkun Oya 
 



8. “Kalp” 
Yazar : Larry Cramer 
 
9. “Metot”  
Yazar : Jordi Galceran 
 
10. “Tehlikeli Oyunlar” 
Yazar : Oğuz Atay 
 
11. “Şato’nun Altında” 
Yazar : William Shakespeare 
 
12. “Kral Lear” 
Yazar : William Shakespeare 
 
13. “Cimri” 
Yazar : Moliére 
 
14. “Palto” 
Yazar : Nikolay Vasilyeviç Gogol 
 
15. “Bir Baba Hamlet” 
Yazar : Sebastian Siedel 
 
16. “Grönholm Metodu” 
Yazar : Jordi Galceran 
 
17. “39 Basamak” 
Yazar : Patrick Barlow 
 
18. “Karıncalar - Bir Savaş Vardı” 
Yazar : Boris Ivan 



 

19. “Mağrur Fil Ölüleri” 
Yazar : Hakan Tabakan 
 
20. “Terör" 
Yazar : Ferdinand von Schirach 
 
21. “Trom” 
Yazar : Hakan Emre Ünal 
 
22. “Tüy Kalemler” 
Yazar : Duog Wright 
 
23. “Siyahlı Bir Kadın” 
Yazar : Susan Hill 
 
24. “O/Hakkari’de Bir Mevsim” 
Yazar : Ferit Edgü 
 
25. “Tırnak içinde Hizmetçiler” 
Yazar : Hakan Emre Ünal 
 

 
Bunlar şimdilik bizim sana seçtiğimiz, çok güzel oyunlar. Sen 
araştırıp bu sayıyı arttır ve sıkı bir tiyatro sever ol! 
  

  
    



KISIM V 

ENTELEKTÜEL TAVSİYELER 
DİZİ & BELGESEL 

Modern Yaşamın Gizli Sırları - Algoritmalar
Kuantum Fiziğinin Sırları
Planet Earth - Belgesel Seri
Kozmos - Belgesel Seri 
Dekalog Serisi 1-10
Kardeşler Takımı 1-10
Çernobil - Mini Seri
When They See Us - Mini Seri
Black Mirror 
Dark - Seri
West World 
Lost 
Dark 
Sefiller 1-2-3, 2000
South Park  
Doctor Who 
Şahsiyet 
Kabuslar Evi (Çağan Irmak) 
Leyla ile Mecnun (Onur Ünlü) 
The Big Bang Theory
Breaking Bad
Seinfeld 
House of Cards



KISIM VI 

ENTELEKTÜEL TAVSİYELER 
SİNEMA 

Şehir Işıkları - 1931 
Modern Zamanlar - 1936 

Seven Samuray - 1954 
12 Öfkeli Adam - 1957 

Beklenmeyen Şahit - 1957
Yaban Çilekleri - 1957

Ben Hur - 1959 
Yojimbo - 1961 

Alphaville - 1965
Persona - 1966 

Andrei Rublev - 1966 
Maymunlar Cehennemi Serisi 1968-2017 

İyi Kötü Çirkin - 1969 
Otomatik Portakal - 1971 

Godfather 1-2-3/1972
Sleuth - 1972/2007 
Dersu Uzala - 1975 

Starwars Seri 1-6, 1977-2018 
Sürü - 1979

Stalker - 1979 
Zübük -1980 

Yol - 1982 
Amadeus- 1984 

Ran - 1985 
Geleceğe Dönüş 1-2-3, 1985-1990



Offret - 1986 
Muhsin Bey - 1987 

Patch Adams - 1988 
Cinema Paradiso - 1988 

Ateş Böceklerinin Mezarı - 1988 
Yağmur Adam - 1988 

Ölü Ozanlar Derneği - 1989 
Kadın Kokusu - 1992 

Malcolm X - 1992 
Hoffa - 1992 

Üç Renk: Mavi - 1993 
Schindler’in Listesi - 1993 

Innocent Moves - 1993 
Pulp Fiction - 1994 

Leon - 1994 
Forest Gump - 1994 

Heat ( Büyük Kapışma) - 1995 
Esaretin Bedeli - 1995 

Eşkiya - 1996 
Dalgaları Aşmak - 1996 
Tibet’te Yedi Yıl - 1997 

Good Will Hunting - 1997 
Hayat Güzeldir - 1998 

Gerizekalılar - 1998 
Er Ryan’ı Kurtarmak - 1998

Gün Işığından Bir Damla - 1999 
Matrix 1-2-3, 1999 

Cennetin Rengi - 1999 
Onaltıncı Raund - 1999 

Ekim Düşü - 1999 
Cennetin Çocukları - 1999 

Dövüş Kulübü - 1999 
Lujin Savunması - 2000 



Yeşil Yol - 2000 
Snatch - 2000 

Gladyatör - 2000 
Karanlıkta Dans - 2000 

Yazgı (Z.Demirkubuz) - 2001
Donnie Darko - 2001 
Akıl Oyunları - 2001 

Amélie - 2001 
Akıl Oyunları - 2001 

Harrison’s Flower - 2002 
Piyanist - 2002 

Telefon Kulübesi - 2002 
Mösyö İbrahim ve Kuran’ın Çiçekleri - 2003 

Dogville - 2003 
Büyük İskender - 2004 

Korkuyorum Anne - 2004 
Gazap Ateşi - 2004 

Duvara Karşı - 2004 
Çıldırış - 2005 

Adem’in Elmaları (A.T. Jensen) - 2005
Cennet’in Krallığı - 2005 

Münih - 2005 
Umudunu Kaybetme - 2006

V for Vendetta - 2006 
Kara Şövalye - 2008 
Kıskanmak - 2009 
Yukarı Bak - 2009 

Kosmos - 2009 
3 İdiots - 2009 
Womb - 2010 

Bir Zamanlar Anadolu’da - 2011 
Kopma - 2011 

Can Dostum 2011 



Bir Ayrılık - 2011 
Sucker Punch - 2011
Sezar Ölmeli - 2012 
Aşk/Haneke - 2012 

Mandalina Bahçesi - 2013 
Her - 2013

Kış Uykusu (N.B.Ceylan) - 2014 
P.K - 2014

İtirazım Var - 2014
Whiplash - 2014

Pawn Sacrifice - 2014 
Sevginin Gücü - 2015 

Sonsuzluk Teorisi - 2015 
Dangal - 2016 

Koca Dünya - 2016 
Lion - 2016 

Queen of Katwe 2016
Kaptan Fantastik - 2016 

Queen/Bohemian Rhapsody - 2018
Ahlat Ağacı (N.B.Ceylan) - 2018

Kefernahum - 2018 
Green Book - 2018 

Joker - 2019 
The Irishman - 2019 

Biz senin için dünyaya bakış açışını değiştirip geliştirecek bir 
liste yapmaya çalıştık. Sen devamını getir ;) 



KISIM VII 

 TEKNOLOJİK TAVSİYELER  

http://www.khanacademy.org.tr
https://www.ted.com/talks?language=tr
https://www.edx.org
https://code.org
https://scratch.mit.edu
https://www.hackerrank.com
https://github.com
https://www.udemy.com
http://www.eba.gov.tr
https://www.goodreads.com
https://tr.duolingo.com
https://lyricstraining.com
https://www.memrise.com/tr/
https://www.voscreen.com
https://tr.englishcentral.com
http://www.lingusta.com.tr
https://app.grammarly.com
https://lernu.net/tr/esperanto
http://esperanto.net
https://www.webtekno.com
https://www.storytel.com
https://lichess.org

http://www.khanacademy.org.tr
https://www.ted.com/talks?language=tr
https://www.edx.org
https://code.org
https://scratch.mit.edu
https://www.hackerrank.com
https://github.com
https://www.udemy.com
http://www.eba.gov.tr
https://www.goodreads.com
https://tr.duolingo.com
https://lyricstraining.com
https://www.memrise.com/tr/
https://www.voscreen.com
https://tr.englishcentral.com
http://www.lingusta.com.tr
https://app.grammarly.com
https://lernu.net/tr/esperanto
http://esperanto.net
https://www.webtekno.com
https://www.storytel.com
https://lichess.org


https://www.nadirkitap.com
https://www.spotify.com/tr
http://permacultureturkey.org

TED-ED
TEDx TALKS
BBC EARTH
TRT ARŞİV
TRT 2
TÜBİTAK BİLİM VE TEKNİK
140JOURNOS
SHIFT-DELETE
UNBOX THERAPY
CODING MATH
MathMammoth
Khan ACADEMY
Benim Hocam
Hocalara Geldik
DR. MADSCIENCE
HOFFMAN ACADEMY
THE SPLANGER EFFECT
SPEAK ENGLISH WITH MISTERDUNCAN
PİSAGOR MATEMATİK EVİ
BİZ EVDE YOKUZ
ROTASIZ SEYYAH
SATRANÇ TV
HAZNEDAROĞLU SATRANÇ AKADEMİSİ
BARIŞ ÖZCAN

https://www.nadirkitap.com
https://www.spotify.com/tr
http://permacultureturkey.org


KISIM VIII 

Kapanış 
Son Öğütler 

 
Hepimiz ölecek ya tayız!  

    İZDİHAM 

 Sevgili Kozmoslu, hayat sana pek çok güzellik ve 
sıkıntı ile birlikte gelecektir. Hayat düz bir çizgi şeklinde 
monoton ilerlemez: İnişler, çıkışlar; başarı ve başarısızlıklar 
hep birlikte olacaktır.  

 Mühim olan yolda olmaktır, mücadele etmeye devam 
etmektir. Sonuç elbette bizi ilgilendirir ama bazen, hatta çoğu 
zaman hedefimiz uğrunda anlamlı bir hayat sürmek ve bunun 
için çaba sarf etmek çok daha önemlidir. 

  Şimdi buraya sana bazı fragmanlar bırakıyoruz. Başın 
sıkıştığında, ruhun daraldığında aç oku: Kimisi aşk acına, 
kimisi devam etme azmine, kimileri de hayatı anlamlandırma 
arayışına cevap olacak, deryada ancak bir kaç damla 
mahiyetindeki metinler…   

 Sen kendi dayanak ve tutamaçlarını; kendi referans 
noktalarını oluştur. Kendi hayat rehberini bul! 

 Sevgili öğrencimiz, hayatın anlamını ve ritmini yıllar 
ilerledikçe daha da varlığında hissetmen ve arttırmanı 
diliyoruz. Tıpkı Ravel’in Bolero’su gibi… 



GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu 
hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici 
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 
iç inde bulunacağ ın vaziyet in imkân ve şerait ini 
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 
kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 
bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve 
daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, 
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-
ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde 
dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur! 

      
      Mustafa Kemal ATATÜRK, 1927 



ZORLU BİR HAYATINIZ MI VAR?  
BİR DAHA DÜŞÜNÜN… 

  
 7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. Yalnız 
ve içine kapanık biri olarak yaşamaya, oradan oraya 
sürüklenmeye başladı. 
 8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı. Zamanını 
tarlalarda kargaları kovalamakla geçirdi. 
 10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde, yeni 
okulundaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı. 
Sinirden ve korkudan üç gün evinden çıkamadı. 
 17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için 
gerekli not ortalamasını tutturamadı. 
 24 yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çekildi ve 2 
ay tek başına bir hücrede hapis yattı. 
 25 yaşında sürgüne gönderildi. 
 27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı 
kendisinin de üyesi bulunduğu derneğin çalışmaları ile 
kahraman ilan edilirken, kendisi hiç önemsenmiyordu. 
Doğduğu şehrin merkezinde rakibi törenlerle karşılanırken, o 
kalabalık arasında yalnız başına olanları izliyordu. 
 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman elinden 
kurtarmaya çalışırken, doğduğu şehir düşmanların eline 
geçti. 
 30 yaşında amiri, onu kendisinden uzaklaştırmak için 
başka göreve atanmasını sağladı. Yeni görevinde fiilen işsiz 
bırakıldı. Aylarca boş kaldı. 
 37 yaşında böbrek rahatsızlığından Viyana'da 2 ay 
hasta ve yalnız halde yattı. 
 37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu, 
dağıtıldı. 



 38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevinden 
atıldı 
 38 yaşında bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil 
elbisesi bile yoktu ve başkasından bir redingot ödünç aldı. 
Ayrıca cebinde sadece 80 lirası vardı. 
 38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkartıldı. 
 38 yaşında en yakın beş arkadaşından üçü, onun 
Kongre temsil heyetine üye olmaması için oy kullandı. 
 39 yaşında idam cezasına çarptırıldı. 
 Sonra Ne mi Oldu? 
 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu! 

Okuduğunuz öykü efsanevi lider Mustafa Kemal Atatürk'e 
aittir. Şimdi düşünün, sizin başarılı olmanızı engelleyen ama 
Atatürk'ün karşısına çıkmamış bir engel var mı? 

      Mümin SEKBAN 



BİR DAHA GELİRSEM  

Eğer eğer yeniden başlayabilseydim yaşama, 
İkincisinde daha çok hata yapardım! 
Kusursuz olmaya çalışmazdım, sırtüstü yatardım… 
Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar; 
Çok az şeyi ciddiyetle yapardım! 
O kadar temiz olmazdım, daha çok risk alır, 
Daha çok seyahat eder, daha fazla güneşin doğuşunu 
seyreder, daha çok dağa tırmanır, daha çok nehir aşardım… 
Görmediğim yerlere gider, daha çok dondurma, daha az 
bezelye yerdim!  
Problemlerim daha gerçekçi olurdu hayali problemlerim ise 
daha az. 
Hayatın her anını gerçekçi ve üretken yaşayan 
insanlardandım: 
Elbette mutlu anlarım oldu ama yalnız mutlu anlarım 
olmasına çalışırdım. Farkında mısınız bilmem; yaşam budur 
zaten: 
Anlar, sadece anlar. Siz de ”anı” yaşayın ”şimdi”yi yakalayın. 
Termometresi, bir şişe suyu, şemsiyesi ve paraşütünü 
almadan dışarıya çıkmayan insanlardandım. 
Eğer yeniden başlayabilseydim, daha hafif seyahat ederdim. 
Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda ayakkabılarımı 
fırlatır atardım. 
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. 
Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına  varır, çocuklarla 
oynardım. 
Bir şansım daha olsaydı  eğer.  
Ama şimdi seksen beşimdeyim ve biliyorum ki… 
 
                Borges 



AMOR FATİ (KADERİNİ SEV!) 

Deniz kıyısında bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır. 
Güneş onu yakıp kavurur. 
O da Tanrıya yakarır keşke güneş olsaydım diye. 
“Ol” der Tanrı. Güneş oluverir. 
Fakat bulutlar gelir örter güneşi, hükmü kalmaz. 
Bu kez bulut olmak ister. “Ol” der Tanrı. Bulut olur. 
Rüzgâr alır götürür bulutu, rüzgârın oyuncağı olur. 
Rüzgâr olmak ister bu kez. Ona da “Ol” der Tanrı. 
Rüzgâr her yere egemen olur, fırtına olur, kasırga olur. 
Her şey karşısında eğilir. 
Tam keyfi yerindeyken koca bir kayaya rastlar. 
Oradan eser buradan eser, kaya bana mısın demez! 
Bildiniz! 
Tanrı kaya olmasına da izin verir. 
Dimdik ve güçlü durmaktadır artık dünyaya karşı… 
Ama sırtında bir acı ile uyanır... 
Bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır! 

      F. Nietzsche 



EĞER 

Eğer, bütün etrafındakiler panik içine düştüğü 
ve bunun sebebini senden bildikleri zaman 

sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen;  
Eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir 

ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen; 
Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan 

veya hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen, 
ya da senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmaz, 

bütün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı 
görünmezsen; 

Eğer hayal edebilir de hayallerine esir olmazsan; 
Eğer düşünebilip de düşüncelerini amaç edinebilirsen; 

Eğer zafer ve yenilgi ile karşılaşır da 
ve bu iki hokkabaza da aynı şekilde davranabilirsen; 

Eğer ağzından çıkan bir gerçeğin bazı alçaklar tarafından 
ahmaklara tuzak kurmak için eğilip bükülmesine 

katlanabilirsen, 
ya da ömrünü verdiğin şeylerin bir gün başına yıkıldığını 

görür 
ve eğilip yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen; 



Eğer bütün kazancını bir yığın yapabilir 
ve yazı-tura oyununda hepsini tehlikeye atabilirsen; 

ve kaybedip yeniden başlayabilir 
ve kaybın hakkında bir kerecik olsun bir şey söylemezsen; 

Eğer kalp, sinir ve kasların eskidikten çok sonra bile 
işine yaramaya zorlayabilirsen 

ve kendinde 'dayan' diyen bir iradeden 
başka bir güç kalmadığı zaman dayanabilirsen; 

Eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen, 
ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen; 

Eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitmezse; 
Eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen; 

Eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı, 
altmış saniyede koşarak doldurabilirsen; 

Yeryüzü ve üstündekiler senindir 
Ve dahası sen bir İNSAN olursun oğlum... 

R. Kipling 



YALNIZ KALMAYI BİLMEK 
 
 Ben gençlik yıllarımdan beri sabahları çalışmaya 
gayret ettim. Okuyacaksam, sabahları okudum; yazacaksam, 
sabahları yazdım. İnsan sabah okuduğu metinleri asla 
unutmaz. Bunu da basit bir sebebi var. Zihin boşken, vücut 
diriyken, kafa dinçken okumak; çalışmanın verimini kat kat 
arttırır. Çok açık ki herkesin kendine göre bir hayatı, bir 
metodu vardır; yaşayışı ve becerisi de farklıdır ama 
diyebilirim ki sabahların bu hafasından herkes istifade 
edebilir. O yüzden kişi okuyacaksa, yazacaksa özellikle 
sabahları çalışmasını; bilhassa notlar alarak çalışmasını 
katiyetle öneririm. Ben geceleri okumayı 25 yaşından sonra 
geliştirdim, çok yaygın olarak da böyle çalışılırdı. Ama benim 
yaşlarıma geldiğinizde geceleri çalışmak artık verimli 
olmuyor, onu da bilin. 
 Düşünmek içinse bir yöntemim yok. Elbette ki 
seyahatte, kafan boşaltılmışken iyi düşünürsün; bir yerden bir 
yere giderken iyi düşünürsün; yürürken, yemek yerken iyi 
düşünürsün. Tuvalette bile düşünürsün yahu! Ama iyi 
düşünmek için esasen yalnız kalmak gerekir. Yalnız kalmayı 
bilmeyen milletlerden fazla bir şey çıkmaz. Mesela iyi bir 
düşünür çıkmaz. Maalesef biz Türklerin böyle bir 
kabiliyeti yok, bu yüzden de bizden iyi düşünür pek 
çıkmıyor. Aptal olduğumuz için mi? Estağfurullah. 
Ama şu var; Türk yalnız kalamaz, milletlerimizde böyle bir 
huy yoktur. Beraber ders çalışır, beraber yazı yazar, beraber 
gezmeye gider, beraber aylaklık eder. Türkler sinemaya bile 
tek gitmez; yalnız kalmayı bilmez, sevmez. Yalnız olmamanın 
getirdiği garantiye, yani tehlikeden uzak yaşamanın 
konforuna güvenir. Ama işte bu garanti de yaratıcılığı 
sakatlar, iş çıkarma kabiliyetini azaltır.  



 Yalnız kalamayan insanın düşünce ve gözleme 
kabiliyeti yarım oluyor. Bu yüzden ben insanlara yalnız 
kalmayı öğrenmelerini öneriyorum. Yalnız kalmayı bilmek 
iyidir, önemlidir; Türkiye gibi bir yerde avantajdır. Zira evlilik 
müessesi bile bizde yalnız kalmamak üzerine kurulmuştur. 
Halkımız evliliğin gerçek mahiyetini anlamaz. Evlenince 
kumrular gibi dip dibe oturmaları gerektiğini zanneder. Öyle 
şey olur mu? Biraz da birbirinden ayrı duracaksın. Nefes 
alacak aldıracaksın. Evlilik sürekli dip dibe duracak, yan yana 
yürüyecek bir şey değildir. Çok açık ki bunu da artık 
anlaşılması lazım. Tabi herkesin kendisini, yaşamının onda 
sekizinde aynı yerde bulması da evlilikle bağdaşmaz.  
 Örneğin trende hakikaten verimli düşünürsün. Uçakta 
okurken de iyi düşünürsün. Düşünmesini bilirsen rüyada da 
düşünürsün. Nitekim bir çok iyi fikir insana rüyada gelir, 
birçok problemi rüyada çözersin. Matematikçiler, 
satranççılar bunu çok yaşar. Bu çok enteresan bir durumdur 
ama yaşanır. Bana da birçok fikrim rüyada gelmiştir, 
kafamdaki soruların üstesinden rüyada gelmişimdir. 
 Şimdi rüyada gelenleri artık unutuyorum çünkü ileri 
yaşlarda gördüğün rüya dağılıyor, akılda kalmıyor. Oysa 
gençken zihinde yer edebiliyor. O yüzden rüyalar konusunda 
biraz daha dikkatli olun. Rüya deyip geçmeyin, nitekim 
onların sürpriz bir şekilde işe yaradığı çok an vardır. 
 Soruna dönersek meselenin özü düşünmeyi bilmektir; 
kafanı açık tutmak, daha çok da kafayı açık tutabileceğin 
anları aramaktır. İşte trende yanında manzara akıp giderken 
böyle bir rahatlığa kavuşabiliyorsun. Düşünmeyi bilmek biraz 
da budur. Ama tam da o anda telefonunu açıp bakarsan 
yandın, ortada ne düşünce kalır ne de başka bir şey. 

             İlber Ortaylı, Ekim 2019/KAFA 



İSTEMEM EKSİK OLSUN 
   CYRANO DE BERGARAC TİRADI 

- Ne yapmak gerek peki? 
 Sağlam bir arka mı bulmalıyım?  
Onu mu bellemeliyim? 
 Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi 
 Önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? 
 Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? 
 İstemem!  
Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Le Bret? 
 Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım?  
Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık 

edip,  
Taklalar mı atmalıyım? 
 İstemem! Eksik olsun! 
 Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli?  
Sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli? 
 Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli?  
İstemem! 
 Eksik olsun böyle bir şöhret! Eksik olsun!  
Ciğeri beş para etmezlere mi "yetenekli" demeli?  
 Eleştiriden mi çekinmeli? 
 "Adım Mercuré dergisinde geçse" diye mi sayıklamalı?  
İstemem! 
 İstemem! Eksik olsun!  
Korkmak, tükenmek, bitmek...  
Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek.  
Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek? 



 İstemem! Eksik olsun! 
 İstemem! Eksik olsun!  

Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek... Tek 
başına... Özgür olmak...  

Dünyaya kendi gözlerinle bakmak...  
Sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak... 
 Bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak...  
Ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, İsteyince Ay'a 

bile gidebilmek.  
Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek.   
Demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın.  
 Varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar.  
Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?  

                  Edmond Rostand 



In solis sis, 
  Tibi turba locis… 

Issız yerlerde kaldığında, 
  Kendin için bir alem olduğunda…   

        
      Albius Tibullus 
     

[ Issız yerlerde kendin için bir evren ol! Bu söz M.Ö. 55-19 
yıllarında yaşayan Romalı şair, düşünür Albius Tibullus’ a 
aittir. Montaigne, Yalnızlık başlıklı denemesinde bu bilgece 
sözü alıntılarken, “insanın dükkanının arka odasında kendine 
ait bir dünyası olmalıdır” diye yazmıştır. İnsanın olanak varsa 
karısı, çocuğu, parası ve sağlığı olmalı, ama mutluluğunu 
yalnız bunlara bağlamamalıdır. Arka bahçesinde kurduğu 
dünyada sadece kendi için bağımsız bir köşe ayırıp orada 
gerçek özgürlüğünü, kendi sultanlığını kurmalı, orada 
yabancı hiçbir konuğa yer vermeksizin kendi kendine her gün 
baş başa verip dertleşmelidir. Eşi, çocuğu, serveti, adamları 
yokmuş gibi konuşup gülmeli; öyle ki, hepsini yitirmek 
felaketine uğrayınca onlarsız yaşamak yeni bir şey olmasın. ] 

    [Yalnızlık / MONTAIGNE] 



… 

 Ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum!  
O halde bu korku niye? 
 

 Bahçeni bayındır hale getir önce! 

      Epikuros 



YAŞAMIN KISALIĞI ÜZERİNE 
 
 1.1 İnsanların çoğu, Paulinus, doğanın cimriliğinden 
yakınır; çünkü bize ayrılan yaşam süresi çok kısadır ve bu 
süre çok hızlı geçiverir, o kadar ki, az sayıda aykırı durum 
dışında, yaşam bizleri tam yaşamaya hazır olduğumuz anda 
yüzüstü bırakır. Evrensel bir kötülük olarak gördükleri bu 
koşuldan yakınanlar yalnızca boş kalabalıklar ya da niteliksiz 
kitleler değildir; aynı duygu daha yetkin kişilerin de 
yakınmasına yol açar. Hekimlerin en büyüğünün ünlü 
özdeyişi de buradan gelmektedir: “Yaşam kısa, sanat uzun.” 
1.2 Aristo da, bir filozofa hiç yakışmayan bir biçimde, bundan 
yakınır ve insanlar ve insanlar çok büyük işler yapmak için 
doğmuşken neden hayvanlara onlardan beş, on kat daha 
uzun ömür verdi diye doğadan hesap sorar. 
 1.3 Aslında yaşam süremiz kısa değildir, tersine biz 
onun çoğunu boşa harcarız. Yaşam yeterince uzundur ve 
tümü iyi kullanıldığında büyük işler başarabileceğimiz 
uzunlukta, cömertçe verilmiştir. Ancak yaşam değerli bir 
amaç uğrunda harcanmadığında, gevşekçe ve önemsizce 
çarçur edildiğinde sonunda ölüm abanır ve geçişini fark 
etmediğimiz yaşamın geçip gittiğini görürüz. 1.4 O zaman 
durum şöyledir: Bize verilen yaşam kısa değildir, tersine biz 
onu kısaltırız; uzun bir yaşamdan yoksun değiliz, tersine 
yaşamı boşuna harcıyoruz. Tıpkı etkileyici ve soylu bir 
servetin zavallı bir yöneticinin ellerinde bir anda çarçur 
edilmesi gibi… Öte yandan servet, sorumlu bir koruyucuya 
emanet edildiğinde usul usul artmaya başlar; yaşam süresi de 
tıpkı böyle, onu ayrıntılı olarak tasarlayabilen kişiye çok geniş 
bir etkinlik alanı sunar. 



 2.1 Niçin doğadan yakınıyoruz? O eli açık 
davranmıştır: Yaşam, kullanmasını bilirsen uzundur. Gel gör 
ki biri doyumsuz bir para hırsıyla boğulurken, öteki kendini 
anlamsız girişimlerle uğraştıran bir tür çalışkanlığın 
ellerindedir. Biri şarapla sarhoşken, öteki tembellikten 
gevşemiştir. Biri, sürekli başkalarının yargılarına dayanan 
siyasi hırsı yüzünden bitkin düşmüşken, öteki tutkulu tecim 
isteği yüzünden kâr umuduyla düşüncesizce olmadık karalara 
ve denizlere sürülür. Kimi insanlara bir askerlik tutkusu 
işkence eder, bunlar ya ötekilere zarar vermeye eğilimlidir ya 
da başlarına gelecek tehlikelerden kaygılanırlar. Bazıları ileri 
gelenlere boşuna eşlik etmenin gönüllü köleliği yüzünden 
yıpranmıştır. 
 2.2 Çoğu başka insanların servetini elde etme peşinde 
koşmakla ya da kendi servetlerinden yakınmakla meşgüldür. 
Yaşarken tutarlı bir ereği olmayanlar, değişken, kesinlikle 
yatışmayan ve her zaman kendinden hoşnut bir kararsızlık  
yüzünden bir tasarıdan ötekine savrulur dururlar. Kimilerinin 
dümen tutacağı bir ereği yoktur; ölüm onları yatıp esnerken 
ansızın alıverir. Ben de bu yüzden, ozanların en büyüğünün 
(Virgil büyük ihtimalle) bir kehaneti andıran şu sözlerinin 
doğruluğundan kuşku duyamam: “Yaşadığımız yaşam parçası 
sınırlıdır.” Varoluşun bütün kalanı, diri değildir, yalnızca 
zamandır. 
… 

     Seneca, M.S I. yy 



  YAŞAMAYA DAİR, Nazım HİKMET 
1  
Yaşamak şakaya gelmez,  
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın  
                       bir sincap gibi mesela,  
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,  
                       yani bütün işin gücün yaşamak olacak.  
Yaşamayı ciddiye alacaksın,  
yani o derecede, öylesine ki,  
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,  
yahut kocaman gözlüklerin,  
                        beyaz gömleğinle bir laboratuvarda  
                                    insanlar için ölebileceksin,  
                        hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,  
                        hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,  
                        hem de en güzel en gerçek şeyin  
                                      yaşamak olduğunu bildiğin halde.  
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,  
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,  
           hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,  
           ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,  
                                      yaşamak yanı ağır bastığından.  
                                                                                     1947  
2  
Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız,  
yani, beyaz masadan,  
              bir daha kalkmamak ihtimali de var.  
Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini  
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına,  
hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden,  
yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz  
                                en son ajans haberlerini.  



Diyelim ki, dövüşülmeye deşer bir şeyler için,  
                               diyelim ki, cephedeyiz.  
Daha orda ilk hücumda, daha o gün  
                           yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.  
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu,  
                        fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz  
                        belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu.  
Diyelim ki hapisteyiz,  
yaşımız da elliye yakın,  
daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının.  
Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız,  
insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla  
                                    yani, duvarın ardındaki dışarıyla.  
Yani, nasıl ve nerede olursak olalım  
          hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak...  
                                                     1948  
3  
Bu dünya soğuyacak,  
yıldızların arasında bir yıldız,  
                       hem de en ufacıklarından,  
mavi kadifede bir yaldız zerresi yani,  
                       yani bu koskocaman dünyamız.  
Bu dünya soğuyacak günün birinde,  
hatta bir buz yığını  
yahut ölü bir bulut gibi de değil,  
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak  
                       zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız.  
Şimdiden çekilecek acısı bunun,  
duyulacak mahzunluğu şimdiden.  
Böylesine sevilecek bu dünya  
"Yaşadım" diyebilmen için...                             
      1948 



GÜRÜLTÜSÜZ SABIRLI BİR ÖRÜMCEK 

Gürültüsüz sabırlı bir örümcek, 

Belirledim küçük bir kayalık burun üstünde ayrı duran, 

Hedefledi nasıl araştıracağını etraftaki uçsuz bucaksız 
boşluğu, 

Fırlattı kendinden ileri ince teli, ince teli, ince teli, 

Hiç durmadan çözerek makaralarını, hiç yorulmadan 
hızlandırarak onları, 

Ve sen Ey ruhum durduğun yerde, 

Çevrilmiş, ayrı kalmış, ölçüsüz boşluğun okyanuslarında, 

Hiç durmaksızın derin derin düşünen, riske giren, fırlatan, 
gökleri araştıran onları birleştirmek için, 

Muhtaç olduğun köprü ortaya çıkıncaya dek, 
biçimlendirilebilen çapa yerine oturuncaya dek, 

Fırlatıp attığın örümcek ağından yapılmış iplik 
yakalayıncaya kadar bir yer, ruhum benim Ey. 

             Walt Whitman 



BİLGE ASTRONOM 
 

Bilgili astronomu dinlediğim zaman, 
İspatlar, şekiller, sıra sıra dizildiği zaman önümde sütunlarda, 
Çizimler ve diyagramlar gösterildiği zaman bana, onları 
eklemek, bölmek ve ölçmek için,  
Oturduğum zaman astronomun konferans salonunda, orada 
ders verdiğini duydum çok alkışla,  
Anlaşılmaz bir şekilde ne kadar çabuk yoruldum ve hasta 
oldum, 
Kalkıp dışarı süzülerek kendi başıma dolaştığım zamana 
kadar, 
Gizemli rutubetli gece havasında, ve ara sıra, 
Mükemmel sessizlikte yukarı baktım yıldızlara. 

      Walt Witman 



DUYDUM BENİ SUÇLUYORLARMIŞ 
 

duydum, beni yerleşmiş inançları yıkmaya çalışmakla 
suçluyorlarmış,  
 
ama gerçekte ben ne yerleşmiş inançlardan yanayım ne de 
onlara karşı, 
 
(onlarla ortak ne’m olabilir? ya da onların yıkılışıyla..)  
 
ben, Manhattan’da, bu devletlerin bütün kentlerinde, 
içerlerde, kıyılarda, 
 
tarlalarda, ormanlarda, suları yarıp ilerleyen bütün 
teknelerde, 
 
sırtımı koca koca yapılara kurallara, güvenilen kişilere 
dayamadan, 
 
arkadaşlığı öveceğim ve bütün yüreklere dostluk sevgisini 
sokacağım. 
 
onu yerleşmiş bir inanç haline, ge-ti-rece-ğim. 

            Walt Whitman  



… 

To see a World in a Grain of Sandz 
And a Heaven in a Wild Flowerz  
Hold Infinity in the palm of your hand 
And Eternity in an Hour 
 
Görmek bir dünyayı bir kum taneceğinde 
VE bir cenneti yabanıl bir çiçekte 
Sığdırıver o hâlde avucunun içine sınırsızlığı 
VE dahi bir tek ânın içine sonsuzluğu 

     William Blake 



EKMEK VE KİTAP 

 Günümüzde bilgi ve teknoloji ve buna bağlı olarak 
olanaklar düne göre oldukça gelişti, yaygınlaştı. Artık bilgiye 
ulaşmak son derece kolay hale geldi. Halk kütüphaneleri, 
üniversite araştırma merkezlerine, ihtisas kütüphanelerine 
kadar her yer bilgiye aç insanların hizmetinde; ancak 
kütüphanenin salonlarını üniversiteye hazırlananlarla 
sınavlara çalışan öğrenciler dolduruyor. Öğrenci yorgun, 
bezgin, isteksiz; öğretici ve aileler okumanın sadece “ boş 
zamanlarda” yapılacağı gibi bir düşünceye sahip.  

 Oysa dönüp geriye baktığımızda savaştan harap çıkmış 
Anadolu insanı bulabildiği her imkanı değerlendirmeye 
çalışmış, aydınlanma yolunda önemli aşama kaydetmiştir. 
Böylece “ bilgisizliğin ve bilgisizlik sonucu olarak yoksulluğun 
kalın çemberini kıracak tılsım “ olarak bu okullar çocukların 
Socrates, Shakespeare, Goethe, Balzac, Gogol, Eflatun, 
Montaigne, Victor Hugo, Dostoyevski, Chow, Oscar Wilde gibi 
edebiyatçıları okuyup tartıştıkları “laf ezberleme yerleri” 
olmayan bilim yuvalarına dönüşmüştür.  

 Cumhuriyetin ilk yıllarında dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Mustafa Necati’nin Kırşehir Valisine telgraf çekerek” 
Şehrinize öğretmen gönderiyorum. Onu karşılayınız.” 
direktifi göz önüne alınacak olursa okul, eğitim ve öğretmene 
verilen değer daha iyi anlaşılır.  

  



  
Bu konuda en çarpıcı örneklerden birisi Balıkesir 

yakınlarında yaşanır. 1941 yılında ve İkinci Dünya Savaşının 
en şiddetli yaşandığı bir süreçte Ege Bölgesinde, Balıkesir 
yak ın l a r ında dene t l eme le rde bu lunan dönemin 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü dönüş yolunda karşılaştığı fakir 
bir köylü çocuğunu durdurur. Çocuğun kıyafeti ve ayağındaki 
çarık onun ekonomik durumunu zaten yeterince 
göstermektedir. İsmet İnönü çocuğa yaklaşır ve elinde 
taşıdığı azık torbasında ne olduğunu sorar. Çocuk 
torbasını açar ve gösterir. Torbadan çıkanlar bir parça köy 
peyniri, bayatlamaya yüz tutmuş ekmek, soğan ve zeytinin 
yanında Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinden olan 
Sophocles’in Antigone’dur. Çocuk babasının yol parası 
olarak verdiği harçlığı kitaba yatırmış ve 12 kilometrelik 
yolu yürümeyi tercih etmiştir. Bunun üzerine İnönü 
yanındaki Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz 
Gürman’a dönerek “ Ekmeğin yanında kitap. Ne zaman 
yurttaşımız ekmekle kitabı bir tutabilecek düzeye ulaşırsa 
Türkiye o zaman gerçekten kurtulacaktır. ” der.  

 Aynı şekilde Türk yazın ve kültür dünyasının büyük 
ustalarından Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 1940’lı yıllarda 
Hasanoğlan’da karşılaştığı bir olay da okuma aşkının her şart 
altında nasıl yaşandığını gözler önüne serer. Gecenin bir 
yarısı olmuştur ve Bedri Rahmi ahırdan bir ışık huzmesi 
geldiğini görür. Merak eder ve yaklaşır: 



“ Okulun kocabaş hayvanlarını barındıran ahırda bir 
çocuk gördüm. Gece nöbeti ona düşmüş, elinde bir kitap 
vardı, dalmıştı. William Shakespeare okuyordu. 
Okuduklarını nasıl kavradıklarını da ertesi gün 
oynadıkları piyeste gördük.” 13-15 yaşında fakir bir köylü 
çocuğunun bu kadar olumsuz şartlarda dünya 
tragedyasının usta yazarı Shakespeare’i okuması inanılır 
gibi değil ama gerçek. ” 

 9 Eylül 1922 sonrasında başlatılan bu süreç kültür 
emperyalizmi, boş vermişlik ve hayatımızı zehirleyen 
televizyon denen alet yüzünden yazıktır ki sürekliliğini 
sağlayamamıştır. Güzel ülkemiz çuval çuval kitapların 
yakıldığı, buldozerlerle toprağa gömüldüğü darbe günlerini 
görmüştür… 

      Hasanoğlan Hatırası’ndan alıntı, 
                Mustafa Güneri 



STO LAVORANDO  

 Lodovico Buonarroti. Michelangelo’nun babası. Zengin 
bir adammış ve oğlundaki ilahi yeteceği hiç göremediğinden 
onu dövüyormuş. Onun hiçbir evladı geçimini elleriyle 
sağlayamayacakmış. Michelangelo da ellerini kullanmamayı 
öğrenmiş… 
 
 Yıllar sonra bir prens Michelangelo’nun atölyesine 
gelmiş ve üstadı 5.5 metre uzunluğundaki dev mermer bloğa 
bakarken bulmuş. Böylece son dört aydır Michelangelo’nun 
her gün gelip mermer bloğa baktığını, akşam olunca da 
yemek yemek için eve döndüğü söylentilerinin doğru 
olduğunu anlamış. 

 Ve prens sorulması gereken soruyu sormuş: 

-Ne yapıyorsun? 
 

Michelangelo ona doğru dönmüş ve fısıldayarak cevap 
vermiş: 

-Sto Lavorando! (Ça-lı-şı-yo-rum!) 

 Üç yıl sonra o mermer blok Hz. Davut’un heykeli 
olmuştur! 

   Lost 1:13, John Locke’s Speech 



YURTTAŞ SNELMAN’IN FUTBOL MERAKLISI 
GENÇLERE ÖĞÜTLERİ  

 Sizler Finlandiya’nın futbolda elde ettiği başarılarla 
övünüyorsunuz. ‘Güçlü Ayak’ adlı kulübünüzün komşu 
ülkelere İsveç, Norveç, Danimarka’ya davet edilmesine veya 
Macaristan’a giderek maç kazanmasına sevinerek tezahürat 
yapıyor, gurur duyuyorsunuz. 
 Ben sizin sevincinizi paylaşmıyorum. 
 Sevgili ülkemiz Suomi’de adları ‘Güçlü Düşünce’, ‘Süt 
Üretimi”, ‘En iyi Yumurta” ‘En Kaliteli Tahıl’, ‘Temiz Vicdan, 
‘Yeni Fikirler”, ‘Mekaniğin Gururu’, ‘Müreffeh Halk’ adlı 
kulüpler olsaydı bu beni daha çok sevindirirdi. 
 Ben sizlerin sadece Macarları ayakla topa vurarak 
yenmekle yetinmemenizi, aynı zamanda Almanları, 
Fransızları, İngilizleri beyniniz, kalbiniz ve iradenizle bilim, 
ustalık, ticaret, sanat, hukuk düzeni gibi alanlarda ülke  
refahının artırılması için halkın verdiği mücadelede 
yenmenizi istiyorum. 
 Şu kuralı unutmayın... Oynanan oyun saha dışında 
sürdürülemez. Genç Finlandiya’ya top peşinde koşturmaktan 
başka bir şey beceremeyen insanlar lazım değil. Ülkemizin 
Fin halkının ekonomik, sosyal, düşünsel ve manevi 
potansiyelini harekete geçirecek ve bu sürece öncülük edecek 
güçlü şahsiyetlere ihtiyacı var. 
 Finlandiyalı gençler sizin göreviniz topu daha uzağa ve 
daha yükseğe atmak değil, ülkenizin gelişmesini ve halkınızın 
yükselmesini sağlamaktır. 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde / Grigory Petrov 



MÜLKİYET  
 
Biliyorum ki ben,  
Ruhumdan akıp gelmek isteyen düşünceler 
dışında,  
Hiçbir şeye sahip değilim. 
Biliyorum ki ben,  
Tatlı bir sevgiyi, küçük bir sevinci tattığım 
anlar dışında,  
Hiçbir şeye sahip değilim. 

      Goethe 

UMUT 

Bilakis onca sınırın, onca yalçın duvarın 
Oldukça itici kapısı aniden açılır, 
Ancak sabık kayanın muradıdır yarın!  
Her nefer kolay ve densiz alınır: 
Buluttan, sisten, sağanaktan yalın 
Alır bizi, kendisiyle, zan onunla aşılır, 
Hoş tanırsınız, alçak uçar tüm kuşaklarda- 
Bir Kanatlanma- ve çağlar arkamızda! 

      Goethe   



VE İNSAN TEK BAŞINA OTURDU 

… 

Ve insan tek başına oturdu. Hüzne boğulmuş bir halde. 
Bütün hayvanlar etrafına toplandılar ve dediler ki: “Seni 
böyle üzgün görmek hoşumuza gitmiyor. Bizden ne dilersen 
gerçek olacak.” 

İnsan dedi: “Daha iyi görmek istiyorum.” 

Akbaba yanıtladı: “Benim görme gücümü alacaksın.” 

İnsan dedi: “Güçlü olmak istiyorum.” 

Jaguar: “Benim gibi güçlü olacaksın.” 

Sonra insan dedi: “Yeryüzünün sırlarını bilmek istiyorum.” 

Yılan yanıt verdi: “Ben sana gösteririm.” 

Ve tek tek bütün hayvanlara sıra geldi. 
Ve onların verebilecekleri bütün yetenekleri kazanınca insan 
gitti. 

Baykuş diğer hayvanlara dedi ki: “Artık insan çok şey biliyor 
ve birçok şey yapabilir. Aniden korktuğumu hissettim.” 

Geyik dedi ki: “İnsan istediklerine kavuştu. Artık kederi son 
bulacak.” 

http://www.milliyet.com.tr/-/metin-munir/ekonomi/ekonomiyazardetay/24.08.2008/982052/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/-/metin-munir/ekonomi/ekonomiyazardetay/24.08.2008/982052/default.htm


Ancak baykuş şöyle yanıtladı: 
 
 “Hayır. O insanda bir delik gördüm. Asla doyuramayacağı 
bir açlık kadar derin. Onu hüzünlendiren ve fazlasını 
istemesine neden olan şey de bu. Durmadan almayı 
sürdürecek. Ta ki dünya şöyle diyene kadar:  

‘Daha fazla veremeyeceğim ve verecek bir şeyim kalmadı.’ ” 

Bilge Şaman’ın ateşin başında dediğidir… 
   Apocalypto 2006, Mel Gibson 



FEZA GÜRSEY TÜBİTAK KONUŞMASI 

Feza Gürsey’in 1968 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü 
alırken yaptığı güzel konuşmanın son iki bölümünü 

geçiyoruz. Konuşmanın tam metni Bilim ve Teknik dergisinin 
295. sayısında (Haziran 1992) yayımlanmıştır. 

III. PARTİKÜL FİZİĞİNİN BİLİMDE VE TOPLUMDA 
YERİ. Yeni temel fizik kanunlarının aranması yolundaki bazı 
gelişmeleri, bilhassa simetriler ile ilgili olan neticeleri kısaca 
gözden geçirdik. Dünyanın sayılı laboratuvarlarında yapılan 
büyük çapta tecrübeler bu temel bilim yarışını halen 
beslemekte devam ediyor. Uzay yarışını gazetelerden her gün 
izliyoruz. Yüksek enerji fiziği yarışı da hemen hemen aynı 
derecede pahalı ve heyecanlı olduğu halde basına pek 
aksetmiyor. Öyleyse, halk efkârını fazla ilgilendirmeyen, şu 
anda endüstri ile de bir bağı olmayan çok masraflı bir 
teşebbüsü milletler neden teşvik ederler? Türkiye bu yarışla 
neden ilgilensin? 

Bu suallere birkaç yönden cevap vermeğe çalışalım. 
İlk önce, tatbikat imkânlarını ele alalım. Artık asırların 

verdiği tecrübe ile biliyoruz ki, fizikte esas kanunlar bulunur 
bulunmaz uygulamalı fiziğe, ordan da teknolojiye geçiş yolu 
açıktır. Yüksek enerji fiziğinde temel kanunları hâlâ 
aradığımıza göre, onları yakın bir gelecekte uygulamak bahis 
konusu olamaz. O halde “partikül fiziği faydasız” deyip 
geçelim mi? 

Böyle bir acele yargı vermeğe hakkımız yok. Çünkü bir 
ilim dalının temellik derecesi ile tatbikat zamanı ters 
orantılıdır. Partikül fiziğinin teknolojide yerini ne zaman 
alacağını, ne biçim tatbikatlara yol açacağını bugünden kimse 
kestiremez. Asrın başında atom fiziğinden lazerlerin, çekirdek 



fiziğinden nükleer bomba ve reaktörlerin doğacağını kim 
düşünebilirdi? Çekirdek fiziğinin babası koca Rutherford bile 
ilk nükleer reaktörün işlemesinden beş sene evvel, çekirdek 
fiziğinin tahmini mümkün bir gelecekte herhangi bir pratik 
tatbikatı olmayacağını söylemişti. İlim bâbında en kötü 
falcılar ilim adamlarıdır. Gene de şahsi bir tahminimi ortaya 
atayım: Antimaddenin yok oluşundan açığa çıkan müthiş 
enerjileri kullanacak yeni tip süper reaktörler yapmak ilerde 
mümkün olabilir. Her halde şüphemiz olmasın ki bugünden 
yüksek enerji fiziğinde üstün olanlar, yarın, hayalimizin dahi 
a l m a d ı ğ ı t e k n o l o j i k g e l i şm e l e r l e y e r y ü z ü n ü 
değiştireceklerdir. 

Uzun vadeli teknolojik gelişmeler bir yana, böyle temel bir 
konudan daha kısa vadeli ne gibi faydalar beklenebilir? 

Her şeyden önce partikül fiziği başka fizik kollarını 
etkileyecektir. Bunların başında astronomi ve kozmoloji 
geliyor. En küçükler âleminde bulduğumuz neticelerin en 
büyükler âleminde enerji kaynaklarını, dengelerini ve 
yıldızların, galaksilerin doğuş, yaşayış ve ölümlerini 
aydınlatacağı muhakkaktır. Şimdiden kâinatta nötrinoların 
önemli rol oynadığı biliniyor, antimaddenin de demin bahsi 
geçen kuasarlar gibi esrarlı olaylarla bir ilgisi olabileceği 
tahmin ediliyor. 

Partikül fiziğinin etkisi altında kalacak ikinci konu 
çekirdek fiziğidir. Yakında, partiküller yardımıyla çekirdek 
kuvvetlerinin anlaşılıp bu konunun sağlam bir temel üzerine 
oturtulmasına muhakkak nazarı ile bakılıyor. 

Nihayet başka önemli etki de matematiğe olabilir. Nasıl 
mekaniğin doğru ve kesin ifadesi Newton’u diferansiyel 
hesabı yaratmaya zorladıysa, partikül fiziğinin tam teorisi de 
matematiğin yeni kollarının gelişmesine hatta doğmasına yol 
açabilir. 



Bir temel bilim konusu, komşu bilim dallarından başka ne 
çeşit insan faaliyetlerine yardımcı olabilir? Belki temel bilimin 
en büyük rolü, insanın düşünce tarzını değiştirmesidir. 
Çağdaş fizikte rölativite prensibi, belirsizlik prensibi, bir 
teorinin yalnız gözlenebilir büyüklüklere dayanması prensibi 
gibi genel ve derin tabiat prensipleri felsefeye, hatta gündelik 
düşünce tarzımıza bile girmiş bulunuyor. Partikül fiziğinde 
de, bizi hiç alışılmamış düşünce tarzlarına götürecek yeni 
kavramlar doğmaktadır. Onlardan dünya görüşümüzü, hatta 
mantığımızı etkileyecek yeni derin prensipler çıkacağına 
şüphe etmiyorum. Fizikçi, mantığını tabiata zorlamağa 
çalışmaz, düşünce tarzını tabiattan öğrendiği hakikatlere göre 
ayarlar; tabiatın hocalığını kabul ederek ondan mantığını 
şekillendirmesini ve yontmasını ister. 

Bütün bunlardan başka unutmayalım ki, partikül fiziğinin 
büyük ölçüde bir sosyal ve kültürel macera tarafı da var. O da 
insanlığı, maddenin iki bin senedir aranan sırrına 
yaklaştıracak tek konu olması. Tabiatın bu çözülmemiş 
meselesi tırmanılmamış bir dağ, ayak basılmamış bir kutup 
veya el değmemiş bir planet gibi yerinde durdukça, fikir 
fâtihlerini üstüne çekmeğe devam edecektir. 

IV. TEMEL BİLİM VE TÜRKİYE 
Yirminci asrın bu büyük tecrübe ve fikir macerası 

karşısında Türkiye ne yapabilir? Fakir milletimizden dev 
lâboratuvarların inşasına katılması beklenemez. Fakat 
toplumumuz fikrî tecessüse, yaratıcılığa, tabiat meselelerinin 
çözümüne değer veriyorsa, yeni düşünce tarzlarına katkıda 
bulunmak, yarının akıllar durduracak teknolojisine bugünden 
yatırım yapmak istiyorsa, yüksek enerji fiziği gibi temel bilim 
faaliyetlerini teşvike devam etmelidir. Halen genç kuşaktan 
Ankara’da ve İstanbul’da bu konu ile ilgili ancak bir düzine 



kadar fizikçimiz var. İkisi tecrübeci, kalanı teori ile uğraşıyor. 
Onların ve onların yetiştireceği gençlerin sayesinde büyük 
merkezlerde yapılan tecrübelere gücümüzün yettiği kadar 
katılabilir, yeni kanunları bulma yarışına parasız girer, belki 
de önemli bir katkıda bulunabiliriz. Sade konserve balık ve 
meyva suyu, yahut naylon ve çelik üretimini değil, orijinal 
fikir ve sağlam bilgi üretimini de arttırabiliriz. 

Temel bilim faaliyetleri ile ilgili olarak şu anda elimizde 
tuttuğumuz büyük imkâna dikkatinizi çekmek isterim. Temel 
bilim, uygulamalı bilimin ve teknolojinin aksine herkese 
açıktır. Temel bilimde sır yoktur. Tersine, bu konuda çalışan 
bilim adamları arasında, milletleri, siyasi inançları ne olursa 
olsun tam bir dayanışma vardır. Gençlerimiz bu 
dayanışmadan faydalanarak milleti yarınki teknolojiye 
hazırlayabilirler. Yüksek enerji fiziğinde meselâ Hindistan’da 
yapılan bir keşif, telgraf, mektup, hatta uçağına atlayan 
haberci fizikçiler vasıtası ile ertesi günü Japonya, Rusya, 
Avrupa veya Amerika’ya ulaştırılır. Yardım isteyen her grup 
dört bir taraftan yardım görür. Uluslararası kongrelerde 
seminerlerde genç ilim adamları tanışır, dostane bir rekabet 
havası içinde birbirleri ile fikir ve netice teati ederler. 

Yarın yüksek enerji fiziği de nükleer bombalar ve uzay 
araçları gibi uygulamalı safhaya girince etrafına gizlilik 
perdeleri inecek ve bu konuyu işleyenlere her türlü yardım 
kesilecektir. O zaman istesek de yarışa giremeyiz. Yeni 
teknolojiyi memleketimize küçük mikyasta bile sokmağa 
kalksak malzeme, âlet ve montaj masraflarımızdan başka, 
plânlama, işletme ve geliştirme için lüzumlu bilgiyi, belimizi 
bükecek meblağ lar ödemek pahasına satın almak 
mecburiyetinde kalırız. Halbuki temel konuları bugünden 
öğrenirsek, yarın kapalı duvarlar içinde bile kendi 
uygulamalarımızı kendimiz yürütebiliriz. 



Son olarak bir noktayı daha belirtmek istiyorum. 
Toplumun teşvik edeceği birkaç temel bilim adamının 
başarısı, onların şahsi başarısı değil, bu tecessüsü ve uzak 
görüşlülüğü duyan toplumun başarısı sayılmalıdır. Aya iki üç 
astronot indiği zaman başarı, bu işe emek, para ve irade 
yatıran milletlerin olacaktır. Onun içindir ki toplum musikiyi, 
resmi, şiiri lüzumsuz bulduğu anda, o toplumda her fert dâhi 
bile olsa, sanatkâr yetişmez. Sade kısa vadeli düşünen, dar 
anlamda ütiliter felsefeye sarılan bir toplumda partikül 
fizikçisine yer yoktur. Fakat öyle toplumların da yarının ileri 
teknolojik dünyasında, bilim ve fikir tarihlerinde yeri 
olmayacaktır. 

İnsan, toplumun bir parçasıdır. Ama unutmayalım ki, 
toplum da tabiat içinde yerini alır. O yüzden temel bilim, 
tabiata dönüktür. Toplum temel bilime dönük olduğu nispette 
bilim de insanlara uygulamalı meyvelerini bırakır. Temel 
bilimi unutan medeniyetler sonunda teknoloji kıtlığından ve 
fikir yoksunluğundan kurtulamazlar. 

Her türlü faydalarını ve önemini bir kalemde silsek bile 
yüksek enerji fiziği gibi bir konunun son bir özü kalıyor 
geriye: O da güzelliği. Bir taraftan temel bilim derin bir 
gerçeği aksettirdiği için güzel. Bir taraftan da lojik yapısı ve 
sadeliği bakımından güzel. Macera açısından bakılırsa, 
sürprizli yollardan beklenmedik netice ve kavramlara 
sürüklediği araştırıcılara heyecan dolu anlar yaşattığı için 
güzel. Böyle yaratıcı ve gerçek bir güzelliğin ne zararı 
olabilir? Bir avuç insan, eski dervişler misâli, tabiatın sırlarını 
dolaşır dururlar. Şair Muhyittin Abdal’ın dediği gibi 

“Muhyiddinem dervişem 
Hak yoluna girmişem 
On sekiz bin âlemi 
Bir zerrede görmişem.” 



Dünyanın yaşayan en ünlü bilim insanlarından, çoğu bilim 
insanının 20’nci yüzyılın ikinci yarısının Einstein’ı olarak 
nitelendirdiği fizikçi Edward Witten, onun için; “Bilimsel 
çalışmaları hem büyük bir  orijinallik  ve  zarafet hem 
de  entelektüel  cesaret örnekleriydi. Hayatının sonuna 
dek uğraşılabilecek en zor problemleri ele alıp hiç girilmemiş 
alanlarda ardından gelenler için tohumlar ekmiştir. Bilim 
adamı kişiliği bir yana Schubert’ten Dede Efendi’nin müziğine, 
Goethe’den Yunus Emre’nin şiirlerine, Proust’un kitaplarından 
Van Gogh’un resimlerine dek her alanda sohbet edebileceğiniz 
derin bir insandı” ifadelerini kullanmıştır. 

   
                     Anısına saygıyla,  
            Feza Gürsey… 



BİLİM İÇİN ÖLEN KADIN 

Marie Curie, 7 Kasım 1867'de Polonya'da dünyaya geldi. 
Curie kardeşleriyle birlikte annesinin müdürlük yaptığı 

yurtta kalıyordu. Ülkesindeki mevcut eğitim sistemi 
yüzünden kadınların üniversiteye gitmesi ve teknik eğitim 
almaları için yurt dışına gitmeleri gerekmekteydi. 

Kardeşi Bronya ile para biriktirdiler. 1885 senesinde 
Bronya, Sorbonne'da tıp eğitimi görmeye başladı. 
Mezuniyetinin ardından Bronya, Marie'ye matematik ve fizik 
eğitimi alması için yardım etti. 

1891 yılının Kasım ayında başladığı eğitiminde bir buçuk 
yıl sonunda sınıfının birincisi olarak fizik diploması aldı. 1894 
yılında matematik alanında ikinci diplomasını aldı. 

1896 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra 1897 
yılında daha önce Henri Becquerel'in duyurduğu, uranyum 
tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak 
adlandırılacak olan ışın üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya 
başladı. 

1898 yılının Temmuz ayında Curie, yeni radyoaktif bir 
element olan ve uranyumun radyoaktif bozunmasından 
ortaya çıkan polonyumu bulduğunu duyurdu. 

1898 yılının Eylül ayında Fransız kimyacı Eugène-Anatole 
Demarçay'ın spektroskopi yöntemiyle tanımlanmasına yardım 
ettiği, doğal radyoaktif element radyumu duyurdular. 

1904 yılında doktorasını verdi ve Fransa'da gelişmiş bilim 
alanında doktora unvanı alan ilk kadın oldu. 

Aynı yıl radyoaktivite konusundaki araştırmalarından 
ötürü, kocası ve Becquerel ile paylaştığı Nobel Fizik Ödülü'nü 
alarak, tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu. 

1911 yıl ında radyum ve polonyumun keşf i ve 
araştırılmasındaki rolünden dolayı Nobel Kimya Ödülü'ne  



layık görülen Curie, tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk 
kişi oldu. 

Halen 2 Nobel Ödülüne sahip tek kadındır. 
Bu dönemde laboratuvar çalışmaları sırasında maruz 

kaldığı aşırı radyasyondan dolayı hastalık yaşamaya başlayan 
Curie 1934 yılında Fransa'da kan kanserinden hayatını 
kaybetti ve bu hastalığı da aşırı radyasyona maruz kalmasına 
bağlandı. Ölümünden sonra kendisine "Bilim İçin Ölen 
Kadın" denildi. 

Marie'nin radyoaktivite çalışmalarından dolayı, 
radyoaktivite birimine "curie" denilmektedir. 

Marie Curie'nin not defterleri o kadar çok radyasyona 
maruz kalmıştır ki, ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza 
e d i l i p r a d y o a k t i f k o r u n m a m a l z e m e l e r i i l e 
incelenebilmektedir. 

   Anısına saygıyla,  
     Marie Curie… 



 GÜNEŞİ PATENTLEYEBİLİR MİSİNİZ? 

 JONAS SALK, 1954 yılında geliştirdiği çocuk felci aşısı 
sayesinde, milyonlarca çocuğun hayatına dokunan bir bilim 
insanı. Salk’ı bu kadar özel yapan nedenlerden biri de 
geliştirdiği aşıyı patentlememiş olması. Kendisine ‘neden 
patentlemediği’ sorusu yöneltildiğinde ise Salk, şu cevabı 
verir: “İnsanlığa ait, patenti yok diyebilirim. Güneşi 
patentleyebilir misiniz?” Salk, aşı için   patent çıkarmış 
olsaydı 7 milyar dolar kazanç sağlayabilecekken, insanları 
kurtarmayı seçti. 23 Haziran 1995 yılında hayatını kaybeden 
çocuk felci aşısının mucidi, ABD’li hekim ve bakteriyolog 
Jonas Salk, çığır açan çalışmasıyla bugün dahi kendinden söz 
ettiriyor. 

                   Anısına saygıyla,  
                Jonas Salk… 



İKİNCİLER UNUTULUR… 

Edwin Eugene "Buzz" Aldrin, Jr. Amerikan astronot, Ay'a 
ayak basan ikinci insan. Görev Komutanı Neil Armstrong'un 
ardından Ay'a ayak bastı. 1951'de ABD Askeri Akademisi 
West Point'ten mezun oldu. 1963'te Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı ve NASA tarafından 
uzay adamı kadrosuna seçildi. 

                Biz unutmayız,  
                Buzz Aldrin… 



PROF. DR. ALİ NESİN’DEN  
MÜSTAKBEL MATEMATİKÇİ’YE ÖĞÜTLER… 

Saç sakal ağardı, yaş kemale erdi. Bu yaşa kadar hayata 
dair bir iki şey öğrendim. Bu yazıda, öğrencilik ve akademik 
hayata dair öğrendiklerimden bir demet sunmak, yani 
gençlere öğüt vermek istiyorum.  Doğrusunu söylemek 
gerekirse, gençliğimde pek öğüt dinlediğim söylenemez. 
Aşağıdaki verdiğim öğütlerin hepsini yerine getirmedim. 
Umarım siz benden daha akıllı çıkasınız, çünkü ben çok 
zararını gördüm.  “Dünyaya bir daha gelsem aynı şeyleri 
yaparım” diyenlerden değilim. Çok yanlışım oldu, o yanlışları 
yapmazdım. Doğru yaptıklarımı da daha iyi yapmaya 
çalışırdım. Kesinlikle matematikçi olurdum, bundan hiç 
kuşkum yok, daha iyi bir meslek bilmiyorum ve olduğunu da 
sanmıyorum, ama yaptığım hataları tekrarlamazdım. Benden 
daha tecrübelilerin bana verdikleri öğütler üzerine, onların 
davranış ve tavırları üzerine daha fazla kafa yorardım. 

Çalışmak. İlk öğüdüm pek orijinal sayılmaz: Çalış! Hem 
de çok çalış! Çalışmadan başarı elde edilmiyor. Çalışmak ise 
yalnızlık demektir. Arkadaşların dans ederken, şarkı 
söylerken, top oynarken sen odana kapanıp çalışacaksın! Hiç 
kolay değil. Kendini zorlamak zorunda kalabilirsin. Kendini 
zorladığında da verimli çalışamayabilirsin. Olsun sen 
çalışmaya çalış. İnatla devam et, gün gelecek verimli 
çalışacaksın ve çalışmaktan vazgeçemeyeceksin, alışkanlık 
haline gelecek, çalışmak varoluş nedenin olacak. 

Odaya kapanıp yalnız kalmak kolay olmadığı gibi, 
öğrenmenin kendisi de çoğu zaman sancılı bir süreçtir. 
Öğrenmek acı verir. Bu acıya dayan, hatta bu acıdan zevk 
almasını öğren! Sonuç olarak acı biberden zevk almasını 



öğrenen varlıklarız. (Birazdan, öğrenmek yerine anlamak 
gerektiğini söyleyeceğim.) 

Belki paradoksal gelecek ama, çok çalışınca hayattan daha 
fazla zevk alınıyor. Aşk, sevgi, sanat, eğlence filan daha 
yoğun yaşanıyor. Çok çalışırsan dünyevi zevklerden mahrum 
kalmayacaksın, kaygılanma. 

Yalnızlık. Çok çalışmak için her şeyden önce yalnızlıktan 
hoşlanmak gerekir, yalnız kalamayan kişi çalışamaz, çünkü 
düşünme eylemi büyük ölçüde tek başına yapılır. Yalnızlığının 
değerini bil, onu sev. En değerli hazinendir yalnızlık. Bunu 
böyle kabul et. Hiçbir zaman yalnızlığını kaybetme, çoluk 
çocuğa karıştığında bile. 

Yalnızlıktan bunaldığında en rahat en rahat kanepeye 
uzan ve yalnızlığın keyfini çıkarırmış gibi yap, “iyi ki 
yalnızım” diye mırıldan kendi kendine, bahşettiği bu yalnızlık 
için bilinmeyen güçlere şükret! Hatta bir filmin senaryosunda 
olduğunu düşle. Tek başına çalışan bir alim… Romantik bir 
sahne… Filmin kahramanı da sensin. Dalganı geç. Dalga 
serbest. 

Yalnız kalabilmek için bulunduğun mekanı sevmen lazım. 
Odanı, evini kendi zevkine göre döşe, mekanın kişiliğini 
yansıtsın. Çok özel bir yer olsun. Kimseninkine benzemesin. 
Bunun için zaman harcamaya değer. Odana sığınmak ana 
kucağına sığınmak kadar hoş ve güven verici bir duygu olsun. 
Bir iki saksı bile odana sıcaklık katacaktır. 

Nasıl Düşünülür? Pazıların ya da karın kaslarını 
geliştirmen için yapman gereken hareketler bellidir. Uygun 
kitabı alırsan, okur, öğrenir ve gerekeni yaparsın. Hiç kuşkun 
olmasın ki talimatlara uyarsan bir zaman sonra sonuca 
ulaşırsın. Matematikçinin çalışması bir sporcunun çalışmasına 
benzemez. Matematikçi düşünür. Düşünmek de kolunu 
kaldırmak, başını çevirmek, barfiks yapmak gibi fiziksel bir 



eylem değildir. “Kolunu kaldır” talimatına nasıl uyulacağı çok 
bellidir ama “düşün” talimatına nasıl uyulacağı hiç belli 
değildir. Bir spor hocası sana doğru hareketleri öğretebilir 
ama kimse sana nasıl doğru düşünüleceğini öğretemez. Bu 
konuda tek başınasın, sana yardımcı olacak kimsen yok. 
Düşünme eylemi tek başına ve zamanla öğrenilir ve reçetesi 
yoktur. Olsaydı, biri mutlaka kitabını yazardı ve hepimiz o 
kitabı okuyup doğru düşünürdük. Ayrımız gayrımız kalmazdı. 

Yazmak. Düşünmenin bir reçetesi olmasa da düşünmeye 
yardımcı olacak bir ipucu verebilirim.   Yukarıda yalnızlığın 
yararlarından söz ettim. İkinci bir ipucu daha: Yaz! 

İki aşamada yazmak lazım: 1. Düşünürken, 2. 
Düşündükten sonra. 

Düşünürken yazmak demek düşünce sürecini kaydetmek 
demektir. Diyelim bir saat boyunca hesap yaptın. Anlamsız 
cebir yani! Toplayıp çarptın, sadeleştirip çarpanlarına ayırdın, 
karesini kübünü aldın, bin tane işlem sığdı bir saate. Eğer 
yaptıklarını düzgün bir biçimde yazmazsan, hesaplarının 
doğruluğunu kontrol edemezsin; yaptığın bir hayatı göremez 
ve   tüm hesaba ta en baştan başlamak zorunda kalırsın. 
Zaman kaybı! Yaz! Yaz ki geçmişin kaybolmasın. 

Düşünme süreci bittiğinde, ne kadar düzgün yazmaya 
çalışırsan çalış, yazdıkların sonuç olarak bir müsvettedir. 
Muhtemelen yazdıkların gibi kafan da dağınık olacaktır. 
Düşünme sürecinin sonucundan emin olduktan sonra 
bulduğun sonucu ve kanıtını son derece dikkatli bir biçimde 
temiz bir sayfaya yaz. Sonra yazdıklarını tekrar tekrar oku. 
Her önerme gerçekten önceki önermelerden çıkıyor mu? 
Yoksa arada bir kendini kandırıyor musun? Düşündükten 
sonra yazmak demek düşünceyi sınavdan geçirmek demektir. 

Yazmanın amacı kesinlikle sonuçların aklında kalması 
değildir. Yazmanın yegane amacı, düşündüklerinin 



doğruluğundan emin olmaktır. Matematik akılda kalmaz, 
matematik anlaşılır, birazdan bu konuya biraz daha etraflıca 
değineceğim. 

Kanıtın ve hesapların doğruluğundan emin olduktan sonra 
acaba kanıt kısaltılabilir mi sorusunu son kendine. Ve 
ardından başka kanıtlar var mı sorusunu sor. Varsayımların 
hepsi gerçekten gerekli mi? Yoksa bazılarından vazgeçebilir 
misin ya da zayıflatabilir misin? Kanıtladığın olguların başka 
direkt sonuçları var mı? 

Bir de deftere yazmanı öneririm. Kağıtlar, dosyalar 
zamana dayanmıyor, aşınıyor, yırtılıyor, kayboluyor, raflarda 
çirkin gözüküyor… Orta büyüklükte, taşıması kolay bir defter 
al. Geleceğe anı olarak da kalır. 

Söylemeden geçemeyeceğim, mecbur kalmadıkça cetvel, 
pergel, kırmızı kalem gibi nesneler kullanma. Düzgün yaz, 
güzel yaz, okunur yaz, ama abartma, sonuç olarak 
yazdıkların bir düşünme süreci, nihai sonuç değil. İşlevsellik 
önemli. Yazdıklarını karalamaktan çekinme mesela. Eğer 
estetiğe gereğinden fazla önem verirsen, silmekten, yani hata 
yapmaktan korkarsın. Elini korkak alıştırma! 

Sınıfta aldığın notları temize çekmenin pek o kadar doğru 
bir fikir olduğuna inanmıyorum. Sınıfta anladığını kendin 
daha iyi anlayabileceğin biçimde yeniden yazabilirsin ama. 

Psikoloji. Eğer psikolojin bozulursa matematik çalışamaz, 
matematik üretemezsin. Psikolojileri bozuk olduğu için hak 
ettiği başarıya kavuşamayan nice parlak genç gördüm. 

Psikoloji nasıl düzgün tutulur, bozulduğunda nasıl 
düzeltilir bilmiyorum, benimkisi pek fena değildi, çok 
bozulmadı yaşamım boyunca. 

Çalışmalısın ama yaşının gereklerini de yapmalısın. Her ne 
kadar matematik yalnızlık gerektirirse de toplumsal 
yaratıklarız, diğerlerine ihtiyacımız var. 



Sporu hiç bırakma mesela. Bir de mutlaka çok ciddiye 
alacağın bir hobin olsun. 

Anlamak. Çoğu öğrenci anlamayı problem çözebilmek 
zanneder. Açıklamaları, tanımları, gerekçeleri, akıl 
yürütmeleri hiç dinlemez, hiç umursamaz, göz ucuyla şöyle 
bir okur, bu tür şeyleri gevezelik, boş laf sanar, ama problem 
çözme yöntemlerine çok odaklanır. Problemleri çözebiliyorsa 
anlamıştır… Hayır, anlamak çok daha derin bir süreçtir. Hatta 
tam tersine problem çözmeye odaklanmak insanın çapını 
düşürür, yüzeyselleşmesine neden olur. Sadece problem 
çözmeye odaklanmak konuyu anlamama nedenlerinin önde 
gelenidir.Daha da kötüsü var. Bu eğitim sistemi ne yazık ki 
gençlere anlamanın anlamını öğretemiyor. Bir kavramı ya da 
kanıtı anlamak demek, onu bulan kişi kadar iyi anlamak 
demektir. Gerçekten anlaşılan şey kişinin bir parçası olur. 
Anlaşılan şey “tabii ki öyledir”, başka türlü olamadığından 
öyledir. Bir şey anlaşıldığında aslında anlaşılacak pek bir 
şeyin olmadığı anlaşılır, anlaşılan şey eşyanın tabiatından 
dolayı öyledir. 

Biz sadece bariz şeyleri anlarız. Gerçekten anlaşılan her 
şey barizdir. 

Daha aşırısını söyleyeyim: Matematik öğrenilmez. 
Matematik anlaşılır ve anlaşılır anlaşılmaz da bilinir. Yoksa o 
kadar çok şeyi kimse öğrenemez. O kadar çok şe ancak 
anlaşılır. 

Birçok öğrenci daha önce gördüğü teoremleri hatırlamaya 
çalışır. “Neydi, neydi, mutlak yakınsaklık neydi yahu, mutlak 
yakınsaklık olunca bir şey oluyordu, ama ne oluyordu?…” 
Hatırlamaya çalışan kişi konuyu anlamamış demektir. Sadece 
öğrenmiştir. Bir zamanlar öğrenmiştir ama şimdi unutmuştur. 
Yani konu onun malı olmamıştır, konu ona yabancıdır. Konu, 
unutulacak bir şey olarak beyne girmiş, ama içine 



işlememiştir. Aslında konu anlaşılmamıştır. Konu anlaşılsa 
hatırlanacak bir şey olmaz, o şey bilinir zaten. 

Bir matematik teoremini bilmek, Zimbabve’nin başkentini 
bilmek gibi değildir. Zimbabve’nin başkenti öğrenilir, 
matematiksel olgular ise anlaşılır. 

Anlamadığın bir konuyu ya da kanıtı uzun çalışmalar 
sonunda anladıktan sonra, kendi kendine neden daha önce 
anlamadığını sor. Çünkü bir şey gerçekten anlaşılınca hemen 
hemen her zaman aslında anlaşılacak bir şeyin olmadığı da 
anlaşılır! O kadar kolay gelir ki, insan şaşar neden daha önce 
anlamadığına. Evet, kendi kendine şu soruyu sor: Bir ay önce 
beynimin nesi eksikti, anlayışımın neresi kıttı, o günden 
bugüne ne değişti de şimdi anladım da o zaman anlamadım? 
Bu sorunun yanıtını bulamayabilirsin, ama gene de sor kendi 
kendine. Mesela tanıma yeterince önem vermemişsindir. Bir 
uyarıya kulak asmamışsındır. Önemli bilgilerdir bunlar. 
Beyninin eksiklerini sorgularsan, o eksikleri giderebilirsin. 

Nasıl Anlaşılır? Matematik başkasından anlaşılmaz. 
Matematik tek başına anlaşılır. Öğrenciler hocalarının bir 
kitap okuduğuna, o kitapta her şeyin yazıldığına ama 
hocaların o kitabı öğrencilerden özenle sakladıklarına 
inanırlar! Neredeyse. Öğrenci hep bir hoca, bir ders, bir kitap 
peşindedir. Birileri ona konuyu anlatacaktır. Bir dersi alırlar, 
olmaz. İkinci bir dersi alırlar gene olmaz. Bir kitaba sarılırlar, 
ı-ıh, gene olmaz. Öğrenci yardımı hep kendi dışında arar. 
Oysa öğrencinin tek yardımcısı vardır: Beyni. 

Hoca, ders, kitap yararsızdır demiyorum. Yararlıdır. Ama 
hoca, kitap ya da ders, öğrenciye ancak yol gösterebilir, 
öğrencinin konuyu anlamasını sağlamaz. 

Bisiklete binmenin sırlarını açıklayabilirim: Sağa 
düşeceksin gidonu sola kır, sola düşeceksen sağa kır… Ama 
sen fiziksel olarak bisikletin üstüne çıkmazsan bisiklete 



binmeyi öğrenemezsin. Okuyarak, dinleyerek öğrenilmiyor 
bisiklete binme. İlla ki bisikletin üstüne çıkıp kafanı gözünü 
yaracaksın. 

Matematik kitabı okumaktan daha sıkıcı hiçbir şey 
bilmiyorum. Bu yüzden az oku, çok düşün. Hayat daha 
eğlenceli olacaktır. İki satır oku, yüz satır düşün. Diyelim 
tanımı kitaptan okudun. Şimdi kitabı kapat ve tanıma uyan 
örnekleri kendin ver. Tanımın sonuçları üzerine düşün. Bu 
tanımın ne işe yarayabileceği üzerine kafa patlat. Bu süreç bir 
saat de olabilir, bir gün de. Zamanına acıma. Zaman 
kaybediyorsun gibi gelse de acıma. Sadece konuyu değil, 
bağımsızlığı da öğreneceksin. Bir zaman sonra tanımın 
olduğu sayfadan kitaba devam et. Karşına muhtemelen bir 
teorem çıkacaktır. Teoremi oku ve kitabı derhal kapat. 
Teorem ne diyor? Önce teoremi anla. Ardından teoremin 
yanlış olduğunu iddia et ve karşı örnek bulmaya çalış. 
Olmayacak tabii, bulamayacaksın. Yavaş yavaş teoremin 
doğru olduğuna ikna olacaksın. Şimdi teoremi kanıtlamaya 
çalış. Bu süreç bir iki saat olabileceği gibi on gün de sürebilir. 
On günü aşmamasında yarar vardır, ama çok kısa bir zaman 
da olmasın. Teoremi kanıt layabi l iyorsan ne ala. 
(Kitaptakinden farklı bir kanıt da bulmuş olabilirsin.) 
Kanıtlayamıyorsan, daha doğrusu çok çok uğraşmana rağmen 
kanıtlayamıyorsan, kitabın yazarın bildiği bir şeyi sen 
bilmiyorsun demektir. Ya da onda olan bir beceri sende yok! 
Ya da onun bildiği bir yöntemden bihabersin. Bu aşamada 
kitaba ve teoremin kanıtına bakabilirsin. Doğru kanıtı 
gördüğünde ya kendine kızacaksın ya da “analar neler 
doğurmuş” diye hayretlere düşeceksin. Muhtemelen ikincisi 
olacak. Eğer teoremin kanıtıyla yeterince zaman geçirmişsen, 
yani kafanı yeterince duvara vurmuşsan, o teoremin kanıtını 
bir daha hiç unutmayacaksın, o teorem senin malın olacak, o 



teoremi bilmiş olacaksın, öğrenmiş değil. Oysa teoremin 
kanıtını hemen okusaydın, emin ol ki iki gün sonra aklında 
hatırlanması gereken bir iki hayal kalırdı, ki onlar da beş para 
etmez. 

Ben öğrendiğim her şeyi, ama her şeyi bu yöntemle 
öğrendim. Kimse bana bir şey öğretmedi, her şeyi ben kendim 
öğrendim. Neyse ki bana doğru kitabı öneren, doğru 
istikameti gösteren değerli hocalarım oldu. 

Bu konuda bir ek yapmam lazım. “Bir saatte on 
anlıyorsam, iki saatte yirmi anlarım” gibi denklemler 
matematikte yanlıştır. Matematikte uzunca bir süre hiçbir 
gelişme gösterilmez. Sonra aniden, birdenbire, sanki beyinde 
birkaç hücre canlanıp harekete geçmiş gibi, her şey anlaşılır. 
Yani matematikte ilerleme çalışma saatine göre sürekli 
değildir, matematikte ilerleme sıçramalarla olur. Saatlerce, 
günlerce anlayışın 0 artar, ama bir anda 20 artar. Bu yüzden 
uzun süre anlamadan çalışmaktan, mücadele etmekten 
kaçınma. 

Temel Konular. İlk çağlardan beri matematiğin temel 
konusu ve ana amacı bizi çevreleyen evren olmuştur, yani üç 
boyutlu uzay ve fizik, yani aslında geometri. Bugün de bu ana 
amaçtan pek şaşmış sayılmayız. İki tane aygıt vardır 
çevremizi anlamak için: Analiz ve cebir. Bu iki konuya çok 
önem ver. Analiz ve cebirin temellerini iyi biliyorsan önünde 
bilimsel engel kalmamış demektir, sadece zaman ayırman 
lazım. Bu aşamadan sonra çalışmayla verim daha sürekli bir 
hale gelir. 

Sayılar kuramı pek temel bir konu değildir mesela. Sayılar 
kuramın bilmesen de çok şey yapabilirsin ama analiz ve cebir 
bilmezsen hemen hiçbir şey yapamazsın, sayılar kuramı dahil 
olmak üzere. 



Analiz cebirden daha somuttur, dolayısıyla daha sezgisel 
ve daha kolaydır. Cebir, “soyut cebir” demek istiyorum, çok 
daha zordur. Cebire daha fazla zaman ayır. Ama önce 
analizden başla, dediğim gibi daha kolaydır. 

Her şeyden önemlisi lineer cebirdir. Lineer cebir hem 
geometridir hem de cebirdir, hem analiz için hem de soyut 
cebir için gereklidir. Lineer cebirsiz dünya anlaşılamaz, 
dolayısıyla matematik yapılamaz. Lineer cebirin girmediği 
yere kaos girer! Üstelik lineer cebir kolaydır da. Neyse ki 
kolaydır! Kolay olmasa matematik başa çıkamayacağımız 
kadar zor olurdu. Lineer cebiri mutlaka anlamalısın. Onsuz 
hiçbir yere varamazsın. Lineer cebiri doğrudan kullanmasan 
bile, lineer cebirden esinlendiğin fikirler mutlaka bir yerlerde 
karşına çıkacaktır. Ama dikkat, sadece lineer cebirle de bir 
yere varılmaz, lineer cebirin yanında analiz ve soyut cebir de 
gereklidir. 

Tabii her şeyin temeli kümeler kuramı. Kümeler kuramını 
bilmezsen matematiğin temellerini de bilmiyorsun, 
dolayısıyla eksiksin demektir. 

Konuları önemine ve öğrenme sırasına göre sıralamak 
zorunda bırakılsam şöyle sıralardım: Kümeler kuramı, lineer 
cebir, analiz, cebir ve son olarak geometri. Tabii biri 
bitirilmeden (nasıl bitsin ki!) diğerine geçilebilir, sonra geri 
dönülebilir. Doğrusal bir çalışma programı yapmak çok zor ve 
hatta doğru değil. 

Geometriden söz açılmışken… Bizim sezgilerimizin 
özünde geometri vardır. En soyut cebirde bile bir geometri 
bulmaya çalış. Gerekirse kendini zorla. Matematik biçimsel ve 
anlamsız bir takım simgelerin peşi sıra dizildiği bir uğraş dalı 
değildir. Kimi zaman bir olgunun ya da bir kanıtın geometrik 
bir yorumunu, geometrik bir analoji bulmak mümkün 



olmayabilir. Matematiğin en zor durumları bunlardır, sezgi 
tamamen kaybolmuş demektir. 

Kendine Güven. Matematikte anlayamayacağın hiçbir şey 
olamaz! Bunu ben biliyorum da sen bilmeyebilirsin. 
Anlayacayacağın hiçbir şey olamaz ama yeterince çalışırsan 
olamaz. Çalışmasan anlayamazsın tabii. Ama çalışırsan, 
yeterince zaman verirsen, altından girip üstünden çıkmayı 
aklına koymuşsan, inat edersen mutlaka anlarsın. Kendimden 
örnek vereyim: Arkadaşlarımın on dakikada anladığını bir 
ayda anlayabildiğim zamanlar oldu. Ama anladım! Ve pir 
anladım! Birkaç dahi ve birkaç patolojik durum dışında, 
hepimizin zekası üç aşağı beş yukarı eşittir. Anlayış süresi on 
dakikayla bir ay arası değişir. Ne ki? Hiçbir şey! Hiçbir şey 
çünkü matematikte bir şeyi anladığın zaman çok şeyi 
anlıyorsun. Kazanç bu kadar çok olunca on dakikayla bir ay 
arasında fazla bir fark kalmıyor. 

Kısa Kısa. Kısa kısa geçeceğim birkaç öğüdüm daha var. 
Hiçbir zaman öğretmeninle, okulunla, çevrenle, derslerinle 

kendini kısıtlama. İyi bir öğrenci her zaman diğer 
arkadaşlarından ve hatta öğretmenlerinden daha iyidir. İyi 
öğrencinin kapasitesi müfredattan kat kat fazlasına yeter. 
Sonuç olarak müfredatlar ortalama öğrenciler için hazırlanır. 

Çevrenle yetinme; yetmez çünkü. Yeryüzünde, özellikle 
Batı’da, senden çok daha iyi koşullarda yetişmiş, senden çok 
daha bilgili binlerce genç var. Bu yüzden yakın çevrenle 
kendini kıyaslama.Hatta kendini kimseyle kıyaslama. 
Kendinle yarış. Zekada ve kavrayışta başkasıyla yarışmak 
çirkindir. Her gün bir önceki günden daha iyi ol, yeter. 

Kütüphanenin altını üstüne getir. Mutlaka derslerinin 
dışında okuyacağın, göz atacağın bir iki kitabın olsun. O 
kitapları da gece yastığının altına koy. Farkında olmadan 



konuyla daha bir aşina olacaksın! Denemenin bir zararı 
olmaz… 

Hatta kütüphanenin her kitabının ilk 20 sayfasının oku. 
Bunun için en az dört yılın var. Bundan daha iyisi de var ama: 
Kütüphanede her üç beş kitaptan birini baştan sona şöyle bir 
karıştır. Konusunu anla. Kitap neden bahsediyor? Bunu farklı 
aralıklarla yap. 

Eğer yüksek lisans öğrencisiysen, bölümündeki 
seminerlere mutlaka git. Senin konunda olsun ya da olmasın. 
Genel kültürün oluşsun. 

Anlamadığın seminerlerde uyuklama. Tam tersine, 
anladıklarında uyukla. Anlamadığın seminerlerde ya da 
derslerde canavar kesil. 

Genel kültür demişken: Matematiğin herhangi bir dalını 
sevmemek, anlamamak, küçümsemek gibi bir lüksün yoktur. 
Sevip sevmemek gibi bir soru sorulamaz bile. Matematiğin 
her konusundan az çok anlayacaksın. Her konunun temel 
sorularını bileceksin. Ben analizci olacağım, cebirden bana ne 
diyemezsin. Ne kadar çok şey bilirsen, o kadar derin 
çalışmalar yaparsın. Derin çalışmadan vazgeçtim, hayat 
kaliten artacak. 

Matematik senin mesleğindir, senin işindir. Öğrencilik de 
öyle. Nasıl maaşlı bir çalışan belli saatlerde iş yerinde 
oluyorsa, sen de sanki maaşlıymışsın gibi belli saatlerde masa 
başında ya da sınıfta olmalısın. Hiçbir özürün olamaz. 
Ağabeyim evleniyor, halam ameliyat oldu, kardeşim sünnet 
olacak gibi bahaneler yok hükmündedir! 

Eğer bir kavramı, bir olguyu biri bir başka açıdan 
bakıyorsa, o bakış açısı çok büyük bir olasılıkla değerlidir. 
Hele o bakış açısına başvuran saygıdeğer matematikçi sayısı 
üçü beşi bulmuşsa, bundan hiç kuşkun olmasın. Mutlaka o 
bakış açısını öğrenmelisin. “Soyutluğu biraz fazla abartmışlar, 



bu kadar genelleme artık ukalalığa giriyor” düşüncesinin 
zararlarını ben çok gördüm. 

Gençken biraz bencil olmanın bir zararı yoktur, tam 
tersine yararı vardır. Genç dediğin alır. Yaşlandığında 
vereceksin merak etme, borcun olsun. Bugün ne kadar alırsan 
yarın o kadar verirsin. Bereketin artar! Öncelikle kendini 
düşün. Vicdansızlığa kadar vardırma bencilliği ama. Her şeyin 
bir sınırı vardır. 

Mütevazılığı elden bırakma. Matematikçiler zekalarıyla, 
bilgileriyle, becerileriyle biraz fazla övünürler, özellikle 
gençliklerinde. Hoş bir şey değil. Sen yapma. Gençlikte hadi 
neyse de, bu övünme olgun yaşlarda devam ettiğinde çevrede 
alay konusu olur. 

Tabi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Sen yine bildiğini 
yap. Gene de söylediklerime bir kulak ver, ne de olsa saçı 
sakalı değirmende ağartmadık! 

Başarılar dilerim. 

                    Prof. Dr. Ali Nesin 
           ICM Leelavati Ödülü Sahibi, 2018 



USTACA YAŞAM 

Unutmayalım: 
Çünkü hiç kimse yolda karşılaştığımız kasırgalarla 

ilgilenmez, 
Gemisini salimen limana ulaştıranı kutsar. 
    
   Ksentos (Xenthos) Tapınağı’ndan… 

ÖNSÖZ’den alıntı 

… 

Gerçek bilim adamları diğer insanlardan farklı bir yönü 
vardır. Bu insanlar (eğer sadece ünvan değil de bilimadamı 
kimliği taşıyorlarsa) tehlikeleri ve olacakları önceden tahmin 
ederek, sezinleyerek ya da hesaplayarak toplumu uyarır. 
Üniversitede 46 yıl öğretim üyeliğinden sonra yaşadıklarımı 
ve gördüklerimi akıl ve bilim süzgecinden geçirerek gelecek 
kuşakları uyarmak için herbiri ülkemizin belli başlı sorunu 
olabilecek konularda sorumluluk duygusuyla birçok yazı 
kaleme aldım. 

Kimseden daha akıllı ve bilgili olduğumu söyleyemesem 
de bu yazılarda; ülkemiz için kurulan planlı ya da plansız 
tuzak, girilen çıkmaz ve yapılan hataların daha sonra 
başımıza ne gibi işler açabileceği konusunda etkin bir uyarı 
yapabilirsem bu devletin bana verdiklerini ödemiş ve aileme 
verdiğim sözümü tutmuş olabilirim. 

… 
Doğrusunu isterseniz bu yazılar ilk olarak öncelikle bana 

önemli şeyler öğretti. Bir keresinde gerçeği öğrenmek için 



çırpındığını, bir kesimin görünürde ülke sorunlarına 
duyarlıymış gibi davranıp aslında herhangi bir şeyi 
derinliğine öğrenmek ve incelemek gibi bir yükün altına 
girmekten kaçındığını, ne yazık ki çoğu gençlerden oluşan bir 
kesimin ise bilgi-tarih ve analiz içerikli yazılara hiç ilgi 
göstermediğini içim sızlayarak gördüm. Büyük bir kısmın 
ortak şikayeti ise yazılarımın okunamayacak denli uzun 
olmasıydı. Çünkü ben herhangi bir konuda fikir beyan 
ederken olabildiğince gerilere gidip tarihsel gelişimini ve 
neden-sonuç ilişkisine göre süreçleri yorumlamaya çalıştım. 
Ancak bir sayfayı geçmeyen tenkit, yakınma ve dedikodu 
nitelikli yazılara alıştırılmış bir kitle için gerçekten ayrıntılı 
bir yazının okunmasının külfet olarak görülmesini üzülerek 
öğrendim. Bunların hiçbiri bir öğretim üyesi olarak olaylara 
üstünkörü bakmamı gerektiremezdi. Öyle de yaptım. Bu 
yazıların bir kısmının gelecekte, yaşadığımız zaman dilimine 
ışık tutacağına inanıyorum. 

Bu yazıları, benimsemeniz bile çocuklarınıza okutmayı 
deneyiniz. Çocuklarımız, kim bilir belki de bizim düştüğümüz 
hatalara düşmemeyi bu yolla öğrenebilir… 

… 

    Prof. Dr. Ali Demirsoy 



BEN’İN DÖNÜŞÜ 

 Sadede gelirsek, “aklın hareketi de dairesel ve 
doğrusal olmak üzere iki yönlüdür” diyebiliriz. Nitekim 
düşünmenin iki istikametinden biri olan tümdengelim 
(dedüksiyon) dairesel, buna mukabil tümevarım (indüksiyon) 
ise doğrusaldır. 
 Aklın nesnelere yürüyüşü bitmez; nesneler nesneler 
arasındaki bilgisi tüme varmak sanısıyla yola çıkar ama bir 
türlü tüme varamaz. Amelî düşünme bu nedenle tümevarımı 
kullanmak zorundadır. Buna karşın nazarî akıl 
tümdengelimle hareket eder, aksiyomatiktir, kesindir, 
başladığı yere dönmek zorundadır; dönemeyeceğini bilirse 
başlayamaz.  
 Sözün özü, biz, düşünme dediğimiz zaman, amelî 
düşünme’yi değil, nazari düşünme’yi kastediyoruz. Buna 
mukabil, kendi peşine takılan benin, yola bizden düşmek 
zorunda kalışını ise nazarî düşünme’nin kendi doğasıyla 
açıklıyoruz. 
 Hâl bu ise, önümüzde cevabını arayan iki soru var 
demektir: 
1) Biz kimiz? 
2) Ben kimim? 
 İlk sorunun cevabı bulunmadıkça ikincinin cevabı 
bulunabilir mi? 
 Aslâ! 
 Düşünme kendi toprağına ihanet edemez. Ben bizini 
bulmadıkça yola çıkamaz. 

       Daireye Dair S.31  
      Dücane Cündioğlu 



KOZMİK 0N EMİR 
 
Sev  
(komşunu, arkadaşını, düşmanını…) 
Oku  
(kitapları, yüzleri, insanları, tabiatı…) 
Koru  
(sevdiklerini, sevmediklerini, hayvanları, çiçekleri, doğayı…) 
Duy 
(sesi olmayanları, duyguları, müziği, dalga seslerini…) 
Yaşa 
(özgür yaşa ve yaşat, son gününmüş gibi dolu dolu…) 
Al 
(toprak gibi ol, al al al tüm iyi ve kötüyü ama aç gözlü 
olma…) 
Ver 
(toprak gibi ve aldığını bereketlice güzelce, iyice ver…) 
İste 
(iyiliği, güzelliği ve komşunun senden daha iyi olmasını..) 
Söyle 
(doğruyu, hakikati, özü, iyiyi…) 
Yaz 
(güzeli çirkini; iyiyi kötüyü; savaşı barışı; günlerini, aylarını; 
ilhamlarını…) 



BÖLÜŞÜN DÜNYAYI 

Alın bu dünyayı! diye seslendi bir gün Zeus göklerinden 
İnsanlara; alın, sizin olsun artık. 
Armağanım olsun sizlere bu mülk, bu toprak; 
Ama kardeşçe bölüşün aranızda. 

Koştu eli ayağı tutan, kendine bir pay için, 
İşe sarıldı herkes, genciyle yaşlısıyla. 
Çiftçi ürünlerini kaptı tarlaların, 
Ava koyuldu asilzade ormanların… 

Ambarlarının aldığı kadar aldı tüccar, 
En iyi yıllanmış şarabı seçti rahip kendisine. 
Kralsa, tuttu köprü başlarını, yol kavşaklarını, 
Benimdir, dedi, her şeyin onda biri. 

Bu bölüşme çoktan bitmiş, geçmişti ki nice zaman, 
Şair çıkageldi, çok çok uzaklardan; 
Ama hiçbir şey kalmamıştı hiçbir tarafta, 
Ve bir sahibi vardı her şeyin de. 

Eyvah! Unutacak mıydın beni böyle hepsi içinde? 
Beni, en sadık oğlunu senin? 
Diye dövündü, yakındı, haykırdı uzun uzun, 
Attı sonra kendini tahtın önüne. 



Gezip durursan böyle hayaller ülkesinde, 
Dedi Tanrı, söz söyleme artık sonra bana. 
Neredeydin peki dünya paylaşılırken? 
Yanındaydım oldu cevabı şairin. 

Gözüm yüzündeydi, 
Kulağım göklerinin ahenginde; 
Sarhoştu ruhum ışığından, affet! 
Unuttu her şeyini yeryüzünün. 

Ne yapmalı şimdi? dedi Zeus, – dünyamız gitti elden, 
Ne tarlalar, ne ormanlar, ne de kırlar benim artık. 
Ama yaşamak istersen gökte benimle, 
Açık olacak o sana her gelişinde. 

 
               Friedrich Schiller 



KALP 
 
mekansız payitaht sonsuz uzantı 
seni çeviren kimin parmaklarıdır 
gülüşte bakışta seste 
parçada ve bütünde düğümleyen 
aşk dedirten cürmüne 
ey kalp 
 
ey kalp 
muhteşem esrik 
çelişkiler arafı 
yandıkça parlayan ayna 
yandıkça canlanan sahne 
yankısız erinç 
abartılı hışım 
yitik istikrar 
sonsuz med-cezir ey 
 
sen ey 
Tanrı’nın ve Şeytan’ın evi 
isli lamba fettan yakut 
özün özü mermer yatağı 
cıva kaynağı gözyaşı eriyiği 
kasırgalar kasırgası 
sonsuz dinginlik ey 

ey kalp  
kırlangıçlar konar dallarına 
altın sebiller kaynağı 
ahın yıkar kâşâneleri 
diriltir ölüleri sevincin 



dirisin diriltirsin rahminde canı 
sendedir yer ile gök / zemin-ü asuman 
döllenir sende çiçekler 
senin eserin harikulâdelikler 
senin eserin iyi çıkan fallar 
eşyanın liflerini eler eleğin 
nazargâh-ı ilâhîsin 
doğuveren güneşsin bir bakışla 
bu mudur ki varoluş amacın 
zayıf güçlü demeden her bedene 
ağular zerkedersin 
ey kalp 
 
kinin nedendir kime 
takılıp gonca dalına 
merhametten habersiz 
beni dilhûn edersin 
 
yaşamakmış senin devinişin 
duruşun ölmekmiş / ne vahim yalan 
durursan yaşam 
devinirsen ölüm 
ey kalp keskin nişancı  
mukavim zırh 
ebedî nişangâh 
kanayan yara 
sevgililer kadehi  
 
ey kalp  
kırılır kafesin elbet 
uçar senin de kuşların 
     Mürsel Sönmez 



HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM 
 
Seni anlatabilmek seni.  
İyi çocuklara, kahramanlara.  
Seni anlatabilmek seni,  
Namussuza, halden bilmeze,  
Kahpe yalana.  
Ard- arda kaç zemheri,  
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu  
Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...  
Bir ben uyumadım,  
Kaç leylim bahar,  
Hasretinden prangalar eskittim.  
Saçlarına kan gülleri takayım,  
Bir o yana  
Bir bu yana...  
Seni bağırabilsem seni,  
Dipsiz kuyulara.  
Akan yıldıza.  
Bir kibrit çöpüne varana.  
Okyanusun en ıssız dalgasına  
Düşmüş bir kibrit çöpüne.  
Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,  
Yitirmiş öpücükleri,  
Payı yok, apansız inen akşamdan,  
Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene,  
Seni anlatabilsem seni...  
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır  
Üşüyorum, kapama gözlerini... 
       
   Ahmet Arif 



SEVDAN BENİ 
 

Terketmedi sevdan beni,  
Aç kaldım, susuz kaldım,  
Hayın, karanlıktı gece,  
Can garip, can suskun,  

Can paramparça...  
Ve ellerim, kelepçede,  

Tütünsüz, uykusuz kaldım,  
Terketmedi sevdan beni... 

Ahmet Arif 



LEYLİ 

Adın gibi karanlık mısın Leyli? 
Çağırınca geliyorsun uzatmışsın kirpiklerini 
Saçların soluyor, esmer bir kayboluştur adın 
Dinelmişim mahmurluğuna 
Beklemekten yorgunum 
Dudakların kadim bir masalı söylüyor 
Eski bir masalı Leyli… 
Binikinci geceyi bekliyorum, 
Bunu biliyorsun 
 
Birdirbir dalmışım çocukluğuma 
Alnımda biraz serseri alın yazım 
Dedim ya Leyli 
Serseri bir çocuğum ben 
Kalakalmışım sesimin biryerinde 
Sesinin çıplaklığında aşkçılık oynuyoruz 
Oyuna doymuyoruz, akşam çoktan oldu 
 
Çok geç oldu 
Eve gitmezsem dayak yiyeceğim 
Bunu bilmiyorsun 

 



Binlerce yol gurbete çıkıyor 
Oysa tektir sılaya dönen yol 
Ben çoktan vedanın olmadığı bir dile taşındım 
Bile Leyli bile tombul ayaklarını 
Kaçman gerekecek Leyli 
Birazdan sana akranın ölümünü getireceğim 
Dokun diyeceğim 
Dokunduğun yerde zambak kokusu 
Cehennem çiçeğim 
 
Sen insaf nedir bilmiyorsun 
Ben de Lokmanı bilmeyeceğim 
Bunu da böyle bil 
Gel inanma bana Leyli! 
 

Sürüden ayrılan sürmeli kuzu türküsünü 
söyleyen KURT  

AÇAĞ Dergisi, Sayı 5, Nisan 1997 



ÇİLE 

Gaiblerden bir ses geldi: Bu adam, 
Gezdirsin boşluğu ense kökünde! 
Ve uçtu tepemden birdenbire dam; 
Gök devrildi, künde üstüne künde... 

Pencereye koştum: Kızıl kıyamet! 
Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı! 
Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent, 
Ok çekti yukardan, üstüme avcı 

Ateşten zehrini tattım bu okun, 
Bir anda kül etti can elmasımı. 
Sanki burnum, değdi burnuna (yok)un, 
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı 

Bir bardak su gibi çalkalandı dünya; 
Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. 
Al sana hakikat, al sana rüya! 
İşte akıllılık, işte sarhoşluk! 

Ensemin örsünde bir demir balyoz, 
Kapandım yatağa son çare diye. 
Bir kanlı şafakta, bana çil horoz, 
Yepyeni bir dünya etti hediye 

Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor; 
Makânı bir satıh, zamanı vehim. 
Bütün bir kainat muşamba dekor, 
Bütün bir insanlık yalana teslim. 



Nesin sen, hakikat olsan da çekil! 
Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam! 
Otursun yerine bende her şekil; 
Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam! 

Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın, 
Benliğim bir kazan ve aklım kepçe, 
Deliler köyünden bir menzil aşkın, 
Her fikir içimde bir çift kelepçe. 

Niçin küçülüyor eşya uzakta? 
Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl? 
Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? 
Sonum varmış, onu öğrensem asıl? 

Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, 
Bir fikir ki, beyin zarında sülük. 
Selam, selam sana haşmetli azap; 
Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. 

Yalvardım: Gösterin bilmeceme yol! 
Ey yedinci gök, esrarını aç! 
Annemin duası, düş de perde ol! 
Bir asâ kes bana, ihtiyar ağaç! 

Uyku, katillerin bile çeşmesi; 
Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. 
Teselli pınarı, sabır memesi; 
Size şerbet, bana kum dolu çanak. 



Bu mu, rüyalarda içtiğim cinnet, 
Sırrını ararken patlayan gülle? 
Yeşil asmalarda depreniş, şehvet; 
Karınca sarayı, kupkuru kelle... 

Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, 
Mevsimden mevsime girdim böylece. 
Gördüm ki, ateşte, cımbızda yokmuş, 
Fikir çilesinden büyük işkence. 

Evet, her şey bende bir gizli düğüm; 
Ne ölüm terleri döktüm, nelerden! 
Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, 
Yetişir çektiğim mesafelerden! 

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz; 
Yollar bir yumaktır, uzun ve dolaşık. 
Her gece rüyamı yazan sihirbaz, 
Tutuyor önümde bir mavi ışık. 

Büyücü, büyücü ne bana hıncın? 
Bu kükürtlü duman, nedir inimde? 
Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, 
Bir zehir kıymak gibi, beynimde. 

Lugat, bir isim ver bana halimden; 
Herkesin bildiği dilden bir isim! 
Eski esvaplarım, tutun elimden; 
Aynalar söyleyin bana, ben kimim? 



Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa, 
Arzı boynuzunda taşıyan öküz? 
Belâ mimarının seçtiği arsa; 
Hayattan muhacir; eşyadan öksüz? 

Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim, 
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı, 
Bir zerreciğim ki, Arş'a gebeyim, 
Dev sancılarımın budur kaynağı! 

Ne yalanlarda var, ne hakikatta, 
Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. 
Boşuna gezmişim, yok tabiatta, 
İçimdeki kadar iniş ve çıkış. 

Gece bir hendeğe düşercesine, 
Birden kucağına düştüm gerçeğin. 
Sanki erdim çetin bilmecesine, 
Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin. 

Açıl susam, açıl! Açıldı kapı; 
Atlas sedirinde mavera dede. 
Yandı sırça saray, ilahi yapı, 
Binbir avizeyle uçsuz maddede. 

Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik; 
Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. 
İç içe mimari, iç içe benlik; 
Bildim seni ey Rab, bilinmez bilinmez meşhur! 



Nizam köpürüyor, med vakti deniz; 
Nizam köpürüyor, ta çenemde su. 
Suda bir gizli yol, pırılıtılı iz; 
Suda ezel fikri, ebed duygusu. 

Kaçır beni ahenk, al beni birlik; 
Artık barınamam gölge varlıkta. 
Ver cüceye, onun olsun şairlik, 
Şimdi gözüm, büyük sanatkarlıkta. 

Öteler öteler, gayemin malı; 
Mesafe ekinim, zaman madenim. 
Gökte saman yolu benim olmalı; 
Dipsizlik gölünde, inciler benim. 

Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök! 
Heybem hayat dolu, deste ve yumak. 
Sen, bütün dalların birleştiği kök; 
Biricik meselem, Sonsuza varmak... 

      Necip Fazıl 



SEÇME RUBAİLER 

Ey sevgili beraber sanki pergel gibiyiz, 
Başımız ikiyse de bitişik bedendeyiz, 
Bir nokta çevresinde dönüp durmama bakma, 
En sonunda beraber olacak değil miyiz? 
… 
Bir gün gelir huzuru dizlerinde bulurum, 
Şu yorulmuş başımı sinende uyuturum, 
Kavuk başımdan uçsa, kadeh elimden düşse de, 
Saçının kıvrımına ben putperest olurum. 
… 
Düşte bir bilge gördüm, pek güveni var akla, 
Dedi: “Fazla uyuma, gül açmaz uyumakla, 
Ömrümüzün yarısı zaten uykuda akmakta, 
O ebedî uykunu toprak altına sakla!” 
… 
Sevmesini bilirsen güzel de bir çirkin de, 
Âşıklara her zaman cennet de bir cehennem de, 
Sırtındaki ha atlas ha çul olmuş fark etmez, 
Yastık da ha taştanmış ha tüydenmiş bir rinde. 

      Ömer Hayyam 



WHITE RABBIT - 1967 

One pill makes you larger, and one pill makes you small 
And the ones that mother gives you, don't do anything at all 

Go ask Alice, when she's ten feet tall 

And if you go chasing rabbits, and you know you're going to 
fall 
Tell 'em a hookah-smoking caterpillar has given you the call 

And call Alice, when she was just small 

When the men on the chessboard get up and tell you where 
to go 
And you've just had some kind of mushroom, and your mind 
is moving low 

Go ask Alice, I think she'll know 

When logic and proportion have fallen sloppy dead 
And the white knight is talking backwards 
And the red queen's off with her head 
Remember what the dormouse said 
Feed your head, feed your head 

     Jefferson Airplane 



BREATHE - 1973 
 
Breathe, breathe in the air 
Don't be afraid to care 
Leave but don't leave me 
Look around, choose your own ground 
For long you live and high you fly 
And smiles you'll give and tears you'll cry 
And all your touch and all you see 
Is all your life will ever be 

Run, rabbit run 
Dig that hole, forget the sun 
And when at last the work is done 
Don't sit down, it's time to dig another one 
For long you live and high you fly 
But only if you ride the tide 
And balanced on the biggest wave 
You race towards an early grave 

     Pink Floyd 



BİR 7.65’LİĞİM BİLE YOK 

Yaşasın Konfederasyon! 
Yaşasın kamçılar ve köleler! 
çünkü siyahları sevsem de  
abe lincoln’un bir yalancı olduğunu biliyorum 
dengeler adına vuruldu kim vurulduysa 
çiftçiler 
marilyn monroe 
bağdat 
dengeler adına bırakıldım kendimle başbaşa 
burada şehremini’de 
ve bir hallaç pamuğuna dönmüş olarak  
kimim ben 
nerden gelip nereye gidiyorum 
bunun ne önemi var 
mossad besliyor kafka’yı 
zen’i amerika finanse ediyor 
çünkü hepimizi uyuşturup  
ortadoğu’yu ateşe vermek istiyorlar 
ikilem 
üçlem ve dörtlemler 
alternatif çöplüğüne döndü üçüncü dünya beyinleri 



hiç akletmez misiniz? 
hayır etmeyiz! 
düşüncenin soysuz çarkına teslim ederiz ayetleri 
öyle büyüttük öyle büyüttük ki düşünceyi 
eylemi de aldı içine 
eylemi aldı bizden 
ve ateşler içinde Bağdat’ın orta yerinde 
çırılçıplak kalakaldık işte 
dengeler adına silahsız 
dengeler adına şahsiyetsiz 
miskin 
geveze 
entelektüel 
dengeler adına vuramadı kim vurmadıysa  
dengeler adına şair yaptılar bizi  

     hakan albayrak 

    



ERENLER SOFRASI 

Size ne sunayım insan kardeşim? 
Biraz gökyüzü alır mıydınız? 
Biraz Boğaziçi serinliği,  
Dingin, duru… 

Biraz Karadeniz esintisi, 
Biraz Marmara, 
Biraz Akdeniz… 

Siz uzaktan geldiniz, belli yorgunsunuz. 
Biraz dinlenmek ister miydiniz 
bir Yörük çadırında, yıldızlara karşı?. 

Bu dağlar pek sever bulutlarla boy ölçüşmeyi! 
Biraz Ağrı gurubu alır mıydınız? 
Biraz Toros şafağı, biraz Erciyes? 

Siz çok baca gördünüz, biliyorum. 
Ev bacası, vapur bacası, fabrika bacası. 
Hiç Peri Bacası gördünüz mü? 

Suya kar düştüğünü bilirsiniz de, 
Sudan pamuk topladınız mı Pamukkale'de? 

Saklıkent'te alabalık yediniz mi? 
Kadeh kaldırdınız mı Olimpos'ta Zeus'un şerefine? 
Fısıltınızı on binler duydu mu gümbür gümbür? 



Biraz Aspendos alır mıydınız? 
Biraz Bergama, biraz Efes? 

Siz hiç Selimiye gördünüz mü? 
Haliç’e vuran görkemini Süleymaniye'nin? 
Siz hiç araba safası bindiniz mi? 
Beşiktaş'ta okunan ezanı, 
Üsküdar'da dinlediniz mi 
Hafız Sami'nin sesinden? 
Heybeli'de mehtaba çıktınız mı? 
Adalar'dan bir yar geldi mi sizlere hiç?  
Adalar’dan bir yar gelir bizlere, 
Aman Allah!  
Gözlere bak, gözlere… 

Biraz çapkın şarkılar alır mıydınız? 
Biraz bıçkın türküler… 

Siz hiç Meryem Ana ile gezdiniz mi Bülbül Dağı’na? 
Yüreğinde Tanrı sevdası, 
Kucağında Gül! 

Hırka-ı Şerif’te Kur'an dinlediniz mi? 
Ayasofya'da, Sent Antuan'da İncil? 

Biraz Selçuklu tevazu-u alır mıydınız? 
Biraz Osmanlı hoşgörüsü? 



Yürekleri öyle kocamandı ki, hep sevdiler karşılıksız, 
Hep başkaları için istediler bu güzelim dünyayı. 

Biraz Mevlana yaşar mıydınız? 
Biraz Hacı Bektaş, 
Biraz Yunus Koca… 
Siz hiç ‘Yetmiş İki’ millete bir göz ile baktınız mı? 
Bütün dinler sırrını sizden dinledi mi hiç? 
Biraz Yunus Divanı alır mıydınız? 
Biraz Mesnevi-i Şerif… 

Siz hiç adaletini duydunuz mu Galata Kadısı Hızır Bey’in? 
Hiç kolunuzu kestirdi mi Fatih Sultan? 

Gül suları ile yıkattınız mı vaftiz kazanlarını? 

Bakara Suresini bilir misiniz? 
Bakara güllerini? 
Dinde zorlama yoktur ayetini? 
Valide Sultan Annenize kilise yaptırdınız mı hiç? 
Birlikte gittiniz mi sabah ayinine? 

Size ne sunayım insan kardeşim? 
Biraz bizi tanımak ister miydiniz? 
Biraz özür di-le-mek… 

      Semih Sergen 



Aradığın ne olursa olsun, 
 Senin beklediğin surette gelmeyecektir. 

     Haruki Murakami 

Eğer sadece herkesin okuduğu kitapları okursanız,  
 sadece herkesin düşündüğü şeyleri düşünebilirsiniz. 

     Haruki Murakami 



Başlık 

 Biz zaten “yok”tuk ki; nasıl çoğaltılabilirdi az olan 
güzellikler… 
 Konuşmadık “suskun" olduk; “içine kapanık dediniz. 
Peki baylar! Kendi pencerenizin dışarıya açıldığını nasıl iddia 
edebilirsiniz! 
 Konuştuk, konuştuklarımızda suç unsuru bulundu, iki 
renkli cam bilye milyonlara bölündü; bu da bizden bilindi. 
Şaka bile yaptık- anlaşılan yanlıştı- hep yanlış anlaşıldı. 
Bilinmeyen aşıldı, bilinene şaşıldı. 
 
 Yanınızda olmamız hiçbir zaman, hiçbir anlam ifade 
etmemiş olsa gerek ki “olmasa da olur” hissettik kendimizi… 
 Fazla zorlamak ancak yaralarımızı kanattı. 
 Kırdığımız bir çift yorgun kanattı. 
 Gülümüze diken battı, kendimizi bilemedik. 
 
 Ama mutlaka 
 
  Yine de 
 
   Her zaman 
 
    SİZ BİLİRSİNİZ ! 
 
   
  Müsvedde Edebiyat 1999 Yıl 1, Sayı 1 



RILKE’NİN MEZAR TAŞI 

“Gül ey saf çelişki 
Bütün göz kapaklarının altında 
Hiç kimsenin uykusu olamamanın sevinci…” 

      R.M. Rilke 

DUINO AĞITLARI VI 
 

     İncir Ağacı, öteden beri anlam yüklüdür gözümde 
senin çiçek açmaya nerdeyse hiç yer vermemen 
ve tam vaktinde kesin kararlı meyveye, 
övgüsüz, iletivermen en katkısız sırrını. 
Eğik dalın, çeşme borusu gibi, sürer özsuyu hep 
aşağı doğru ve yukarı: uyanmış uyanmamışken, 
sıçrar uykusundan en tatlı başarının mutluluğuna. 
Bak: kuğudaki tanrı gibi. 
...Bizse geç kalırız, 
ah, çiçeklenmeyle övünürüz; çoktan açığa çıkmış,  
gireriz ertelenmiş özüne son meyvemizin. 
… 
       
      R.M. Rilke 



 
BUGÜNLERDE BAHAR İNDİ / KIRMIZI DEYNEK 

Gagarin, Marylin Monroe’nun gözlerini görmüştür 
Ne var o kızın gözlerinde 
Gagarin söyleyemez ki 
Çukurovadaki kızın gözlerini ben gördüm 
Anlatmaya dilim yetmez ki 
Ben diyorum ki size, ben aşkın ve ümidin adamı 
İşte ben böylesi bir adam 
Ben diyorum ki size 
Bir dil bulacağız her şeye varan 
Bir şeyleri anlatabilen 
Böyle dilsiz, böyle düşmanca, böyle bölük pörçük 
Dolaşmayacağız bu dünyada 
Her şey her şeyi söyleyebileceğiz bu dünyada 
Her şeyi birbirimize 

          Yaşar Kemal 

       



Ölümün çaresi yok, bir yerde mekan tutup toprağa 
oturmalı. Ölümün çaresi yoksa, kimseyi öldürmemeli. 
Ölümün çaresi yoksa, delirmemeli, kötülük etmemeli, gönül 
yıkmamalı, karıncayı incitmemeli. 

   Yaşar Kemal, Yusufçuk Yusuf  

Garip değil mi, acı da sevinç de insanda aynı etkiyi 
yapıyor; soluğumuz kesiliyor, insanın ağlayası geliyor.  

   İvan Gonçarov, Oblomov  

Zamanla şu kanıya varmıştı ki, söylenmeye değer tek şey 
duygulardı, içten gelenlerdi. Zeka saçmaydı. İnsan içinden 
geleni söylemeliydi yalnızca. 

   Virginia Woolf, Mrs. Dalloway 



PUŞKİN TEPELERİ 

Telefonun yanında yalınayak duruyor ve susuyordum. 
Pencerenin ardında bir kâğıt delme makinesi gürüldüyordu. 
Eski paltonun görüntüsü aynada yansıyordu. 

    Bir tek şunu sordum: 
    “Bir daha buluşacak mıyız?” 
    “Evet… Eğer bizi seviyorsan…” 
    Nerede buluşacağız diye sormadım bile. Bunun önemi 

yoktu. Belki de cennette. Çünkü cennet, buluşma yeriydi. 
Başka da bir şey değildi. Bir yakınınla buluşabileceğin ortak 
bir hücre… 

    Birden dünyayı tek bir bütün olarak gördüm. Her şey 
aynı anda oluyordu. Her şey gözlerimin önünde 
gerçekleşiyordu. 

    Karım şöyle demişti: 
    “Evet… Eğer bizi seviyorsan…” 
    “Sevgiyle bunun ne ilgisi var,” diye sordum. 
    Sonra ekledim: 
    “Sevgi, gençler içindir. Askerler ve sporcular için… Oysa 

burada her şey çok daha karmaşık. Burada artık sevgi değil, 
yazgı söz konusu…” 

    Sonra bir tıkırtı oldu ve ses kesildi. 
    Artık boş ve boğucu bir odada uyuyacaktım. 

      Sergey Dovlatov 



İnsanlardaki sohbet dürtüsünü hiç anlamamıştır: İnsanlar 
konuştuklarında yaşamlarını nadiren düzelten beyhude şeyler 
söylüyorlar. Kelimeleri birbirlerini üzüyor. Neden konuşmayı 
bırakıp birbirlerine sarılmıyorlar? 

       Claire Keegan, Mavi Tarlalardan Yürü 

"Neden ölmek istediniz?" diye sormuştu ihtiyarlara 
Çagatayev.  

"Ruhumuz uyuştu yaşamaktan," demişti Sufyan, 
"kemiklerimiz kurudu, büküldü, damarlarımız büzüştü: 
Gerinmek istiyor bu kemikler, bırak yağmur ıslatsın, rüzgar 
kurutsun, solucanlara yem olsunlar - mani olmayayım artık 
onlara ... "  

                  Can, Andrey Platonov 



 Keskin soğuk bir sabah, 
 

 Yanyana oturan serçeler, 
 

 Hiç boyunları yok.  

    James W. Hackett 

	 “For sale: 
	  Baby shoes. Never worn.” 

	 	 	 	 	 E. Hemingway 



İLİM İLİM BİLMEKTİR 

İlim ilim bilmektir  
İlim kendin bilmektir  
Sen kendini bilmezsin  

Ya nice okumaktır 

Okumaktan murat ne  
Kişi Hak'kı bilmektir  

Çün okudun bilmezsin  
Ha bir kuru emektir 

Dört kitabın ma'nisi  
Bellidir bir elifte  

Sen elifi bilmezsin  
Bu nice okumaktır 

Yirmi dokuz hece  
Okursun uçtan uca  
Sen elif dersin hoca  
Ma'nisi ne demektir 

Yunus Emre der hoca  
Gerekse bin var hacca  

Hepisinden iyice  
Bir gönüle girmektir 

 
Yunus Emre 



… 

Sevgide güneş gibi ol,  
Dostluk ve kardeşlikte akarsu… 
Hataları örtmede gece gibi ol, 

     Tevazuda toprak… 
Öfkede ölü gibi ol. 

 
 Her ne olursan ol,  
  Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 
 
 Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.  
  Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.  

    
   Mevlana Celaleddin Rumi 



… 

Yağmuru seviyorum diyorsun,  
yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. 

Güneşi seviyorum diyorsun,  
güneş açınca gölgeye kaçıyorsun.  

Rüzgarı seviyorum diyorsun,  
rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun. 

İşte, bunun için korkuyorum:  
Beni de sevdiğini söylüyorsun... 

     William Shakespeare  

… 

Sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından, 
Ne düşler görebilir insan, 
Düşünmeli bunu… 
Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan! 

     William Shakespeare  

 



VENEDİK TACİRİ 

Bedenim, boyum, duygularım, tutkularım, hislerim…  
Aynı yemekle besleniyoruz, aynı silahlarla yaralanıyoruz,  
Aynı hastalıklara yakalanıyoruz, aynı şekilde iyileşiyoruz. 
Hıristiyanlarla aynı yazda, kışta ısınıp, üşüyoruz.  

Bizi keserseniz, kanamaz mıyız?  
Şaka yaparsanız gülmez miyiz? 
Ve bize zarar verirseniz intikamımızı almaz mıyız? 

     William Shakespeare 



 Kan, öçle değil, 
         

  Suyla temizlenir! 

   Sinop Cezaevi 
     William Shakespeare  

Kanığ kan bile yumas,  
 Fitne, fitne ile bastırılmaz, 
  Barış ile bastırılır. 
  
     Kaşgârlı Mahmut 



Ciddi olmamak ve ciddi görünmek gerekiyor. 
 Ya da ciddi gibi görünmeden ciddi olmak.  

 Ciddi gibi görünmekle ciddi olmayı birleştirenler 
değersiz kişilerdir. 

                    Cool Anılar III-IV 
     Jean Baudrillard 

İrfan, gönül almaktır seferin bitmeden. 

     800, Mercan Dede 

  

https://www.goodreads.com/work/quotes/21511370


Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra 
dersi verir. 

 Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. 

      André Gide 

Çağımız, yalnızca aptalların, sıkıcı insanların önemsediği bir 
çağ; yanlış anlaşılmama korkusu içinde yaşıyorum. 
 
   (De profundis) Oscar Wilde 

Artık neredeyse tamamen inanıyorum ki (ilk başta yola 
çıktığım görüşün aksine) türler değişmez (bir cinayeti itiraf 
etmek gibi bir şey bu) değillerdir. Sanırım türlerin çeşitli 
amaçlar doğrultusunda incelikle adaptasyon sağladıkları basit 
yolu (bu bir varsayım!) keşfettim. 

      Charles Darwin 

https://tr.wikiquote.org/wiki/Ya%C5%9Fam


ORHUN YAZITLAR’INDAN  

… 

Ey benim Türk Milletimin bütün beyleri, yöneticileri! 
Otuz boydan oluşan Tatar Milletimin, 
Dokuz boydan oluşan Oğuz milletimin beyleri, buyruk 

beyleri! 
Siz de özellikle şu sözlerimi iyice işitin, can kulağıyla 

dinleyin! 

Milletimle iyi ve yakından ilgilenin! 
Onu besleyin, büyütün, eğitin, yetiştirin, 
Kalkındırın, yüceltin, yükseltin! 
Sakın ola ki, milletimi ezmeyin, üzmeyin, incitmeyin!  
Ona sıkıntı vermeyin, eza, cefa etmeyin! 
Acı çektirmeyin, zora koşmayın! 
Milletimi sıkmayın, sıkıştırmayın 
Milletime yük olmayın! 
Üzerinden ağır yükleri kaldırın! 

Ben Çin hakanından heykeltıraşlar getirttim, 
Onlara taş yontturdum. 
Taşın üstünü yazılarla donattım. 
Gönlümdeki sözleri yazdırdım. 
Bu çorak vadiye bunu diktirdim. 
Sevgili oğullarımız, torunlarımız, 
Bunları görüp okusunlar, 
Bilip, öğrensinler, 



Bunlardan ders ve ibret alsınlar istedim. 
Ben Kül Tigin’in kuzeni Yollug Tigin. 
Bu yazıları ben yazdım. 
Kül Tigin yazıtını yirmi gün, 
Bilge Kağan yazıtını bir ay dört gün 
Burada oturarak yazdım. 
Milletimizi onduran, 
Ona büyük hizmetler eden 
Bu büyük insanlar 
Ebediyen unutulmasınlar, 
Gelecek nesillerin gönlünde yaşasınlar dilerim! 
  

 Orhun Abideleri’nin son fragmanından… 



Neler yapmadık ki şu vatan için: 
       Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik! 

             Orhan Veli 

sokakta giderken, kendi kendime  
gülümsediğimin farkına vardığım anlarda  
insanların beni deli zannedeceğini düşünüp  
gülümsüyorum... 

     Orhan Veli 

mektepten kaçıyorsun,  
kuş tutuyorsun,  
deniz kenarına gidip  
fena çocuklarla konuşuyorsun,  
duvarlara fena resimler yapıyorsun  
bir şey değil,  
beni de baştan çıkaracaksın,  
sen ne fena çocuksun… 
 
      

     Orhan Veli 



AĞAÇLARIN KUŞLARIN İYİLİĞİ 
YEDİ ADET HAİKU 

- Turgay Kantürk'e, umutsuzlukla!  

Sen üşüdükçe 
yorganım da üşüdü. 
Anlam!.. Soyunur. 

Acıktın. Ağzım 
ağzına sunaktır! Tuz!.. 
Biraz da erik! 

Sabah serindi. 
Gayret ettim, gün boyu 
hırkanı ördüm. 

Yüksek ovaya 
atımla çıktım, güzün. 
Atım da yılkı. 

Bin tane yatır! 
Hırkası gömleğine 
değmez anlatır. 

Ben sana çokça 
şiir yazdıysam, fayda 
etsin diyedir. 

Oyuncağımı 
sevdim sakladım, tavan 
arası çöktü. 

    Sina Akyol 



OĞUL Kİ YÜRÜDÜ 

Tay tay diyorduk,  
gülüyorduk, oğul  
da gülüyordu.  

... Seğirtip  
şakrak gitti.  

Bahtı açık-  
olsun dedik.  

(...)  

Oğul ki uzak  
yurda gitti.  

... Seğirtip  
şakrak gitti.  

Cesur mayında  
cesur gezindi.  

İki bacağıyla  
ömrü eksik. 

   Sina Akyol 



SÖYLENMELER 

Hatmi zakkuma ne demiş?  
-Aynı topraktanız. 

Rüzgâr mı?  
İmrenip esmiş,  
fırtınaya. 

Ben daha nice aranırım  
altın çölde su taşı. 

Sözüm bitmiş olmalı:  
bana bakıyor baykuş. 

Haydi yaz bana  
diyen kâğıda 

Akrebin  
taşa yazdığıdır  
asl'olan! 

Hatta gördüm; incirin-  
olmuş vakte düşmesi-  
kadar derin-  
di zaman. 

Demek, telaş da bitti...  
İşte, o sakin mermer! 
Adım ona yazıla...  
ince güzel yazıyla.  

   Sina Akyol 



KONUŞMA 

aman, kendini asmış yüz kiloluk bir zenci, 
üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten; 
ben olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci? 
hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten 

iyi nişan alırdı kendini asan zenci, 
bira içmez ağlardı, babası değirmenci, 
sizden iyi olmasın, boşanmada birinci 
çok canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen 

      Ülkü Tamer 



BEN SANA TEŞEKKÜR EDERİM 

Ben sana teşekkür ederim, beni sen öptün, 
Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün; 
Serinlik vurdu korulara, canlandı serçelerim; 
Sen mavi bir tilkiydin, binmiştin mavi ata, 
Ben belki dün ölmüştüm, belki de geçen hafta. 

Sen bana çok güzeldin, senin ayakların da… 

    
      Ülkü Tamer 



BEN SANA MECBURUM 

Ben sana mecburum bilemezsin  
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum  
Büyüdükçe büyüyor gözlerin  
Ben sana mecburum bilemezsin  
İçimi seninle ısıtıyorum  

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor  
Bu şehir o eski İstanbul mudur?  
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor  
Sokak lambaları birden yanıyor  
Kaldırımlarda yağmur kokusu  
Ben sana mecburum sen yoksun  

Sevmek kimi zaman rezilce korkudur  
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur  
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan  
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu  
Birkaç hayat çıkarır yaşamasından  
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman  
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu  



Fatih’te yoksul bir gramafon çalıyor  
Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor  
Durup köşe başında deliksiz dinlesem  
Sana kullanılmamış bir gök getirsem  
Haftalar ellerimde ufalanıyor  
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem  
Ben sana mecburum sen yoksun  

Belki Haziranda mavi benekli çocuksun  
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor  
Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden  
Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun  
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor  
Belki körsün kırılmışsın telâş içindesin  
Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor  

Ne vakit bir yaşamak düşünsem  
Bu kurtlar sofrasında belki zor  
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden  
Ne vakit bir yaşamak düşünsem  
Sus deyip adınla başlıyorum  
İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin  
Hayır başka türlü olmayacak  
Ben sana mecburum bilemezsin.. 

     Attilâ İlhan 



    DUA 
 
İşte karşındayım Tanrım; 
Ezik 
  yenilmiş 
   ve darmadağın… 
 
İşte ellerim açık, 
 ve suskun dudağım: 
“Biliyorum günahkarım… 
Ama Tanrım, 
 benim senden başka tanrım yok! 
Başka kime yalvarırım?” 
 
Kimselere eğilmedim, “iyyake na’büdü”… 
Kimselerden istemedim, “iyyake nestain”… 
“Kün” dedin  
 gün bugün  
  büyüdü sevgin… 
Tek bir tekbir kalmalıydı dilime doladığım; 
Şu acize üflediğin yüce ruha karşılık… 
İşte ellerim açık, 
 ve suskun dudağım: 
“Daha fazla günahkar olmadan Tanrım,  
Bize ihtar ettiğin o dönüşsüz gün  
Ne olur kopsun bugün! 
 
     Ahmet KOÇAK   



AKIŞIK 
 

Dönüş yolları baştan unutulmuştur 
Girdiğim sokakların başları tutulmuştur 

Emekli bir komiser evine dönüyordu 
Trafik lambaları bir yanıp bir sönüyordu 

Durmuş bir saatin tik takları içimde  
Beton kaldırımlara gözlerim dökülmüştü 

Hüznünde güzelleşen bir yağmur ağlamıştı 
Denendikçe zorlanan kapılar mı gülmüştü 

 
Yaşamın yarıdan çoğu belki de yalandandır 
Kandır beni gerçeklerle yaşa ve de inandır 

 
Şimdi yağmur başladı anlatabiliyor muyum  

 
     Ahmet KOÇAK 



ACI ÜZERİNE BİR RÖPORTAJ 

Bu kadar acı, bu kadar mutsuzluğun dönüp dolaşıp 
geldiği bir nokta var mı sizce? Bir ürperti hali, içteki 
korkular… 

Hayır, yok. Sezebildiğim kadarıyla bu dediğinizin iki 
sebebi olduğunu düşünüyorum: Birincisi, kişilikle ilgili. Yani 
acı çekmek ya da acı çekme arzusu taşımak tamamen kişilikle 
ilgili. Bir insan dünyanın en trajik şeylerini yaşar, ama tıpkı 
bir hayvan gibi hiçbir acı da çekmeyebilir. Başka biri kötü 
hiçbir şey yaşamamıştır, ama çok acı çekebilir. Bu bir kaderdir 
bence. Yani insanın elinde olan, yaşadıklarıyla ya da 
yaşamadıklarıyla oluşan bir şey değildir. Tanrı vergisi bir 
durumdur. Ben bu anlattıklarım ya da yaşadıklarımdan dolayı 
hiç acı çektiğimi hatırlamıyorum. Zaten insanın kendisi için 
üzülmesi bana anlaşılmaz geliyor. Bunun olabilmesi için 
insanın özellikle zayıf biri olması gerekir. Yani acı dediğimiz 
şey gerçekte farkındalıkla oluşan bir şeydir. Ve insan kendiyle 
ilişkisinde öyle bir farkındalık durumuna gelemez ancak 
ötekinde gördüğü zaman bu farkındalık gerçekleşir ve bir 
acıya sebep olur. Bu da akıl ve vicdan ile ilgilidir. 

Böyle değil, ama benim için acı şudur: İlkokul iki ya da 
üçüncü sınıftayken okullar kapanmış yaz tatili başlamıştı. 
Isparta’nın tuhaf bir sıcağı ve kuruluğu vardır yazları. 
Özellikle öğle vakitleri insanlar evlerine, dükkânlarına çekilir 
her şey sessizleşir, şehir beyaz bir hayal gibi olurdu. Bir de 
böyle pis bir toz vardır hep; insanın ağzını, burnunu kurutur, 
canından bezdirirdi. Böyle günlerde bile ben evde bir türlü 
rahat edemez, canım sıkılır ve kendimi sokağa atardım. 
Orada burada gezinir dururdum. Bir gün, işte böyle dışarı 



çıkmıştım yine. Tek başıma tarlalarda, bostanlıklarda 
gezinmiştim. Sonra kapalı olan okuluma gittim. Tabii 
kimseler yoktu. Gözümün önüne kış zamanı, okul kalabalığı 
filan gelince canım iyice sıkıldı. Okulu sevmezdim ama o 
kalabalığın ve hareketin beni ne kadar oyaladığını fark ettim. 
Şimdiki bu ıssızlık içimi ezmeye başladı. Okulun bahçesinin 
duvarına oturup beklemeye başladım. Uzaktan hayal gibi, 
güneş ışığının altından böyle insanlar, araçlar siluetler gibi 
geçiyor ama nedense sesleri duyulmuyordu hiç. Derken 
benim gibi iki tane çocuk daha geldi. Ellerinde bir top, yavaş 
yavaş, bezgin bezgin oynamaya başladılar. O topun sesini o 
kadar net hatırlıyorum ki, böyle pat pat… Ve arada bir potaya 
atıyorlardı. Bir iki oynadılar sonra sıcaktan yılıp bıraktılar 
topu ve bir kenara geçip oturdular. Bıraktıkları top yavaş 
yavaş yuvarlandı yuvarlandı, gidip okulun duvarına yavaşça 
vurup durdu. O anda öyle derin bir sessizlik oldu ki 
anlatmanın imkânı yok. Ben öyle o topa, o çocuklara baktım. 
Sonra okula baktım, sonra içime acayip bir acı çökmeye 
başladı. Böyle büyüdü büyüdü, nasıl içim kıyılıyor… Ben 
acıyla ilk defa o gün orada tanıştım. Sonra hayatımda hiçbir 
zaman o gün, o okulun bahçesindeki kadar derinden bir acı 
çektiğimi hiç hatırlamıyorum. Bence dünyadaki en büyük acı 
da budur. Çünkü sebebi yoktur, neden diye soramazsın, 
ortada bir şey yoktur. Albert Camus’nün Yabancı’da anlattığı 
sıcak bir pazar gününün verdiği acı gibi…Benim için acı 
böyle bir şey. Diğer her türlüsü, yaşadığımız şeyler filan başka 
bir yere tekabül ediyor. Onlar yardım çağrısı filan olabilir. 
Acıya sebep olan bu farkındalık işte. Bu farkındalık olmazsa 
acı çekmez insan. Bu farkındalığa sahip olmayan birinin acı 
çekmesi imkânsız bir şey. Ve bizi edebiyatçı yapmaya, 
sinemacı yapmaya iten sebep de bu farkındalık işte. 



Yani şimdi buradan, bu kadar şeyden sonra fiziksel 
acıya gelmek çok anlamsız kaldı. O dönem çektiğiniz 
fiziksel acı ve daha sonra ödediğiniz bedellere? 

Şimdi onlara girmeyelim. Ben konuşmaktan çekinen falan 
biri de değilim. Bu konuda görmediğim şey, çekmediğim 
eziyet kalmadı. Ama fiziksel acı beni etkilemez, yaşarken 
çekersin ve biter. Bunu o zaman da sorguladım ve o zaman o 
çocuk halimde bile bir şey ifade etmedi. Ne patetik ne 
psikolojik bir iz bıraktı. Çünkü sebebi açık ve net. Anladığım 
şey beni korkutmaz. Ve o olup bitenlerin sebeplerini 
biliyorum. Beni korkutan, bana acı veren belirsizliktir. Bırakın 
işkenceyi, fiziksel acıyı, en büyük ihanet bile acı vermez bana. 
Yeter ki bir belirsizlik olmasın. Acı veren ve katlanılmaz olan 
belirsizliktir. Deminki anlattığım okul hikâyesinde belirsizlik 
var. Acı oradan geliyor. Ortada bir şey yok. “Neden” diye 
soramıyorsun, cevabını veremiyorsun. 

   YÖNETMEN Zeki DEMİRKUBUZ  



Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan, bozulmadan 
kalabilmen için bir deniz olmalısın! 

     Fyodor Dostoyevski 

Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insan her 
şeye alışır! 

     Fyodor Dostoyevski 



FIGHT CLUB 

Her şeyden önce korkmayı bırakıp, bir gün öleceğini kabul 
etmek zorundasın, 

Sadece her şeyini kaybettikten sonra özgür kalabilirsin 
Bütün bir nesil benzin pompalıyor… Garsonluk yapıyor ya 

da beyaz yakalı köle olmuş... 
Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız..bir amacımız yada 

yerimiz yok..ne büyük savaş yaşadık nede büyük 
buhranı..bizim en büyük buhranımız...hayatlarımız... 

Televizyonla büyürken milyoner film yıldızı yada rock star 
olacağımızı sandık…ama olmayacağız...bunu yavaş yavaş 
öğreniyoruz...ve çokça kızgınız... 

Ben Jack'in intikamıyım! 
Ben Jack'in mahvedilmiş hayatıyım! 
S iz ler i ş in iz değ i l s in iz . . . s i z le r paran ız kadar 

değilsiniz...sizler bindiğiniz arabalarınız değilsiniz..kredi 
kartlarınızın limitleri değilsiniz...sizler iç çamaşırı 
değilsiniz..sizler dünyanın dans edip şarkı söyleyen 
pisliklerisiniz. 

Uzaya fırlatılan maymun kadar hazır...bir uzay 
maymunu...gelişme için kurban olmaya hazır biri.. 

Hepimiz aynı pisliğin lacivertleriyiz. 
Ben Jack’in dışlanmışlık hissedeniyim 
Babam hiç üniversiteye gitmedi.Benim gitmem önemliydi.. 



Spor salonlarında ter atıp Calvin Klein’ın tanımladığı 
erkeklere acıyorum..Bir erkek böylemi görünüyor.. 

Mona Lisa bile dağılıyor 
Biz tüketiciyiz. Tutkulu bir yaşam tarzının yan ürünleriyiz. 

cinayet, suç, fakirlik bunlar beni ilgilendirmiyor. benim için 
önemli olan magazin dergileri. beş yüz kanallı televizyon, iç 
çamaşırımda kimin adının yazdığı… 

Benim dünya görüşümde sen, Rockafeller merkezi 
harabelerinin etrafındaki ormanda av peşindesin: 

Hayatın boyunca üzerinde olacak deri giysin var. Sears 
kulesini saran sarmaşıkları tırmanacaksın.  

Tepeden aşağıya baktığın zaman sadece un yapan ya da 
asfalt yolda et kurutan minik insanlar göreceksin. 

     Chuck Palanhiuk 



MARK TWAIN der ki… 

 Önemli olan kavgadaki köpeğin büyüklüğü değil 
köpeğin içindeki kavganın büyüklüğüdür! 

 
 Hayatınızın en önemli iki gün: Doğduğunuz gün ve 

neden doğduğunuzu anladığınız gündür. 
 

 Ne zaman kendinizi çoğunlukla aynı tarafta 
bulursanız, durup düşünmenin zamanıdır. 

 
 Seyahat etmek, önyargı, bağnazlık ve dar kafalılık için 

ölümcüldür. 
  

 Tarih kendini tekrar etmez ama kafiye yapar! 
 

 Ruhu küçük insanlar başkalarını da daraltmak, 
azaltmak ister.  

 
 Söz konusu kendimiz olunca; gerçekler bizi pek 

ilgilendirmez.  
 

 İnsan, kızarmağa ihtiyacı olan ya da kızaran yegâne 
hayvandır. 

 
 Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez 

dolaşır. 



“Antrenmanların her dakikasından nefret ediyordum. 
Fakat kendi kendime “vazgeçme” dedim. “Şimdi sıkıntı çek ve 

hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa.” 
 

Muhammed Ali 
 
 
 
 

“Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Micheangelo’nun 
resim; Beethoven’ın beste yaptığı gibi ya da Shakespeare’in 
şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki, gökteki 
ve yerdeki herkes durup, burada dünyanın en iyi çöpçüsü 

yaşıyormuş desin.”  
 

Martin Luther King 



BAZI LATİN ATASÖZLERİ 

Quidquid latine dictum sit, altum videtur. 
Latince söylenen söz kulağa derin gelir. 

Amor omnia vincit. 
Aşk her güçlüğü yener. 

Sic transit gloria mundi. 
İşte böyle geçip gider dünyanın ihtişamı. 

Divide et Impera 
Böl ve Yönet! 

Nil novi sub sole. 
Güneşin altında yeni bir şey yok. 

Veni, vidi, vici. 
Geldim, gördüm, yendim. 

Alea iakta est. 
Zarlar atıldı. (Ok yaydan çıktı!) 

Ars Artis Gracia 
Sanat, sanat içindir. 

Solvitur Ambulando. 
Sorun yürüyerek çözülür 

Tertium non datur 



Üçüncü bir yol yoktur. 

Memento mori. 
Ölümü hatırla. 

Carpe diem, quam asgari credula postero! 
Anı yaşa, yarına olabildiğince az güven! 

Dum spiro spero. 
Nefes aldığım sürece umuyorum. 

Errare Humanum Est. 
Hatasız Kul Olmaz. 

Ego sum, qui sum! 
Ben neysem oyum! 

Festina Lente. 
Yavaşça acele et. 

Iustitia Omnibus. 
Herkese Adalet 

Medice, cura te ipsum! 
Doktor, sen önce kendini iyi et! 

 
Magnum opus! 

Şaheser! 



Labor omnia vincit. 
Emek her şeyin üstesinden gelir. 

Sol lucet omnibus. 
Güneş herkes için parlar. 

Si vis pacem para bellum! 
Barış istiyorsan savaşa hazır ol! 

Vox populi, vox dei! 
Halkın Sesi Tanrı’nın Sesi! 

Silent leges, inter arma! 
Savaş sırasında kanunlar susar! 

    
Veritas vos liberabit. 
Gerçekler seni özgür kılar. 

Ne Jupiter quidem omnibus! 
Jüpiter bile herkesi memnun edemez! 

Vi veri veniversum virus vici! 
Gerçeğin gücüyle, yaşarken, evreni fethettim! 



De facto… 
Uygulamada, gerçekte, pratikte… 

 
De Jure… 

Yasal olarak, haklı olarak… 

O Fortuna! 
Ey Talih! 

E’i silentio ancor suole,  
               haver perigee a parole… 

Ve susmada bile, sözler ve yakarışlar vardır… 



DÜNYA’NIN EN GÜZEL KELİMELERİ 

Gökotta: İsveçce’de, kuşların sesini dinlemek için sabah 
erkenden uyanıp dışarı çıkma anlamına geliyor. 
  
Cafuné: Potekizce’de sevdiğin birinin saçlarında ellerini 
nazikçe dolaştırmak.  
 
Tsundoku: Japonca’da sık sık kitap satın alma ama 
okumadan kişisel kütüphanede stoklama. 
 
Taşiyomi: Japonca’da ayakta kitap okumak fiili. 

In la Kesh: Mayaların selamlaşırken kullandıkları bu 
sözcük “Birbirimizin başka yüzleriyiz” anlamına geliyor. 
 
Finifugal: Latinceden türemiş bir sözcük. Sonlardan 
kaçmak, herhangi bir şeyin sonlanmasından nefret etmek 
anlamına geliyor. 
 
Gattara: İtalyanca’da kendini kedilere adamış yaşlı ve 
yalnız kadınlara deniyor. 
 
Noćnik: Sırpça’da gece seyahat etmek isteyen insanlara 
deniyor. 
 
Flechazo: İspanyolca “Ok Saplanması”, ilk görüşte aşk! 
 
Philophobia: Latince, "aşık olma” korkusu. 



 
Mudita: Sanskritçe, başkalarının sevinci ile mutlu olmak. 
 
Ya’aburnee: Arapça, yokluğu ile yaşamanın acısına 
dayanamayacağı için, sevdiği kişiden önce ölmeyi dilemeyi 
anlatıyor. 

Litost: Çekçe olan bu sözcüğü Milan Kundera “Gülüşün ve 
Unutuşun” kitabında tanımlamış ve başka dillerde karşılığı 
olmadığını söylemiştir. Ancak en yakın anlamıyla, insanın 
yapamadığı şeylerden dolayı kendine acıması ve kendine 
duygusal işkence yapmasıdır. 
 
Uitwaaien: Hollandaca, rüzgarlı havada yürümenin 
insanda yarattığı canlılık hissini anlatan duygu. 
 
Kilig: Tagalog-filipin dilinde hoşlandığınız biri ile 
konuşurken elinizin ayağınızın birbirine dolaşması. 
 
Shinrin-yoku: Japonca, ormanda yıkanmanın verdiği 
rahatlama duygusu. 
 
Yuan bei: Çince, bir şeyi çok iyi başarmış olma duygusu. 
 
Wabi-sabi:  Japonca, güzelliğin fani ve kusurlu olmasının 
yarattığı "karanlık ve kasvetli yücelik”. 
 
Upanişad: Hakikatı anlatan birinin dizinin dibinde 
oturmak, dinlemek…  



Monono-aware: Japonca, şeylerin geçiciliğini fark edip 
tatlı bir hüzün duymak. 
Mamihlapinatapai: Şili-Yaghan dilinde, aynı şeyi arzu 
eden iki kişinin hareketi karşı taraf başlatsın umuduyla 
birbirlerine yönelttikleri bakış; birbirine aşık olan ama ilk 
adımı atmaktan korkan kişiler arasındaki bakışma. 
Poronkusema: Fince, geyiklerin hiç çiş yapmadan 
gidebildikleri maksimum uzaklık. 
 
Biz kelimesi için Batı Avustralya Aborjin dili Jiwali’de 
dört farklı karşılık varmış: Ngali sen dahil biz ikimiz; 
Ngaliju sen hariç biz ikimiz; Nganthurru sen dahil biz 
hepimiz; Nganthurraju sen hariç biz hepimiz. 
 
Hindu diyalektlerinden, aşk deyip geçmeyin Boro farkı 
koymuş: Onsay seviyormuş gibi yapmak; Ongubsy kalpten 
sevmek; Onsia son defa sevmek. Yunancadan türetilen 
Anaxiphillia yanlış insana aşık olmak demekmiş ve 
Rusçada bir zamanlar sevilen ama artık sevilmeyen biri için 
duyulan hisse Razbliuto… 
 
Fuaradh-froik (Galce) yağmurdan önceki rüzgar;  
Pew (İskoçya) rüzgarın ya da dumanın son nefesi, denizin 
üstündeki son çırpıntı; Tmoq yungay (Tayvan) çiselemek, 
kelime anlamadı maymun çişi… 



… 

“Gerçekten daha gerçek olan bir şey var mıdır?  
 
Evet, vardır. Masal, geçici olan gerçeğe ölümsüz anlamı o 
verir.” 
 
 El Greco’ya Mektuplar, N. Kazancakis 

… 

"Kamboçya’nın ölen halkından ne kaldı geriye? 
 Asyalı bir çocuğu kucağına almış bir Amerikalı bir 
kadın oyuncu fotoğrafı.” 
  

  Milan Kundera 
  Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği 



SEVGİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ 

Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama 
sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden 
farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün 
sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, eğer dağları 
yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama 
sevgim olmasa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak 
dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama 
sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı yok. 

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, 
övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi 
çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını 
tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. 
Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her 
şeye dayanır. 

Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan 
kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü 
bilgimiz sınırlıdır, peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ama 
mükemmel olan gelince, sınırlı olan ortadan kalkacaktır. 
Çocukken, çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi 
düşünürdüm. Yetişkin bir adam olunca çocukça davranışları 
bıraktım. Şimdi her şeyi aynada silik bir görüntü gibi 
görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim 
sınırlıdır, ama o zaman, bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte 
böylece, kalıcı olan üç şey vardır: iman, ümit ve sevgi. 
Bunlardan en üstün olanı da sevgidir. 
 
  Pavlus’un Korintlilere Mektubu 



ABORJİN DUASI  

Seni ayakta tutmaya yetecek kadar 
Güzelliklerle dolu bir yaşam sürmeni dilerim. 
Aydınlık bir bakış açısına sahip olmana 
Yetecek kadar güneş; 
Güneşi daha çok sevmene 
Yetecek kadar yağmur diliyorum. 
Ruhunu canlı tutmaya yetecek kadar 
Mutluluk; 
Yaşamdaki en küçük zevklerin daha büyükmüş 
Gibi algılanmasına yetecek kadar acı diliyorum. 
İsteklerini tatmin etmeye yetecek kadar 
Kazanç; 
Sahip olduğun her şeyi taktir etmene 
Yetecek kadar kayıp diliyorum. 
Son Elveda’yı atlatmana yetecek kadar 
Merhaba diliyorum. 
 

      Anonim 

 



KARATECİ ÇOCUK (Anonim…) 

Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir karateci olmaktı. 
Fakat ailesi buna izin vermezdi. Bir gün talihsiz bir kaza 
sonucu çocuk sol kolunu kaybetti. 

Ailesi çocuğun moralinin çok kötü olduğunu görünce ona 
bir karate hocası tuttu. Hoca ilk dersinde çocuğa 
karşısındakini sağ koluyla tutup üstünden savurmayı 
  gösterdi. Hatta ikinci, üçüncü ve sonraki bütün derslerde 
hep aynı hareketi yapıyorlardı. 

Çocuk bir gün hocasına “hocam ben çok sıkıldım, artık 
başka hareketlere geçsek” dedi. Hoca ise bunu kabul 
etmeyerek dünyada bu işi en hızlı yapan kişi olmadıkça 
bitirmeyeceğini söyledi. Çocuk o kadar hızlanmıştı ki, 
hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere 
vuruyordu. Bir gün hoca elinde bir kağıtla geldi kağıtta 
çocuğun gençler karate şampiyonasına katılabileceği 
yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk rakibinin 
karşısına çıkacakken heyecanla hocasına sordu, “hocam bu iş 
nasıl olur? Ben sadece tek hareket biliyorum kesin 
kaybederim” Hocası ise”sen sadece hareketi yap” cevabını 
verdi. 

Çocuk ringe çıktı ve hareketiyle rakibini eledi. Hatta tek 
hareketle finale kadar çıktı. Finalde karşısında kendisinin iki 
katı birisi vardı. Önce çok korktu ama gene bildiği hareketi 
yaparak son rakibini de yendi ve şampiyon oldu.  

Sevinçle hocasının yanına koştu ve sordu “hocam nasıl 
olur anlamıyorum, sadece bir hareket biliyorum, tek 
kolluyum ve şampiyon oldum”. Hocası çocuğa baktı ve dedi 
ki, “senin yaptığın hareket karatedeki en zor hareketlerden 
biridir ve bir tek savunması vardır o da rakibin sol kolunu 
tutmak!”. 

http://dilaverajder.com/
http://ilimsaati.com/


“Yeni bir arkadaş edindiniz diyelim: Onun hakkında hiçbir 
zaman asıl sormaları gerekenleri sormazlar. Sesi nasıl? 
demezler örneğin ya da Hangi oyunları sever? Kelebek 
koleksiyonu var mı? diye sormazlar. Onun yerine. Kaç 
yaşında? derler. Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para 
kazanıyor?”  
 
     Küçük Prens 

“Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelere, güzel 
binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlaki değerlerine 
bağlıdır.” 

     Martin Luther King 

“Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz." 

     Napoleon Bonaparte 



AĞAÇLAR 

 “Üzgün olduğumuzda ve hayata katlanamadığımızda 
bir  ağaç şöyle konuşabilir bizimle: Sus! Bak bana! Yaşamak 
kolay değil, yaşamak zor değil. Bunlar çocuksu düşünceler. 
Bırak konuşsun içindeki Tanrı, o zaman susacaklar. Yolun seni 
anandan ve yurdundan uzaklaştırdığı için endişelisin. Ama 
attığın her adım, her yeni gün seni anana yaklaştırır. Orası ya 
da şurası değildir yurdun. Yurt ya içindedir ya da hiçbir 
yerde. 
 Yollara düşme özlemiyle kederlenir yüreğim, akşamları 
rüzgârda uğuldayan ağaçları duyduğumda. Sessizce, uzun 
uzun dinlerseniz, bu özlemin esası da anlamı da çıkar ortaya. 
Sanıldığı gibi acıdan kaçıp gitme arzusu değildir bu. Yurda, 
ananın belleğine, hayatın yeni kıssalarına duyulan özlemdir. 
Eve götürür insanı. Her yol eve götürür, her adım doğumdur, 
her adım ölümdür, her mezar anadır. 
 Böyle uğuldar ağaç, çocuksu düşüncelerimizden 
ürktüğümüz akşam vakitlerinde. [...] Ağaçları dinlemeyi 
öğrenen, ağaç olmayı arzulamaz artık. Kendisi dışında başka 
bir şey olmayı arzulamaz. Yurt budur. Mutluluk budur.” 

      Herman Hesse 



ÖLÜMSÜZLER 

Yer yüzü ovalarından tüter gelir sürekli, 
Çıkar yukarılara yaşam dürtüsü ulaşır bize, 
Diz boyu sıkıntılar, yaşam kıvancının esrikliği, 
İdam mahkumlarının yemeklerinin kanlı buğusu, 
Şehvetle titremeler, tutkular sonu gelmeyen, 
Katil elleri, vurguncu elleri, elleri dilencilerin, 
Korkunun ve açlığın kampçısı altında insan sürüsü 
Tüter bunaltıcı ve çürümüş, hoyrat ve sıcak, 
Solur mutluluğu ve vahşi kızışmışlıkları, 
Yer kendi kendini, kusup atar sonra içinden, 
Savaşlar üretir ve güzel güzel sanatlar, 
Alev alev sevinçten çatılmış evi süsler hayallerle… 
 

      Bozkırkurdu s.149, Herman Hesse 

Gülümseyemeceğiniz bir yerde yaşamak kötüdür ama 
gülümsemek zorunda olduğunuz bir yerde yaşamak 
cehennem azabıdır. 

   Ocak S.238, Robert Crichton 

  



SATRANÇ ÜZERİNE BİLGİSİZCE BİR SÖYLEŞİ 

Bunlar, satranç bilmeyen bir insanın satranç konusunda 
söyleşisidir. Bir insanın bilmediği bir konuda konuşması, 
bildiği konuda konuşmasından daha kolaydır; çünkü 
bilmediğimiz konuda bilgisizliği yürekliliğiyle konuşuruz. 
Oysa bir konuyu ne denli çok biliyorsak, içimizde o denli çok 
eksiklik ve yanılgı kuşkuları vardır. 

Satrancı ne kertede bilmediğimi bir olayla anlatayım. 
1967 yılında çolukçocuk Moskova’daydık. Bir otel dairesinde 
kalıyoruz. Şimdi biri ABD’de bir üniversitede matematik 
hocası, biri de Türkiye’de bir yayınevi sahibi olan iki oğlum, 
Ali’yle Ahmet, biri onbir, biri on yaşında. Otelde durmadan 
yaramazlık yapıyor ve kavga ediyorlar. Anneleri de iyice 
bunalmış. Ne sustan, ne durdan anladıkları var. Bir süre olsun 
susturabilmek için bir kurnazlık düşündüm; onlara satranç 
öğretecektim. 

Otelin lobisindeki mağazalardan birinden bir satranç 
takımı satın aldım, Koydum önlerine; 

– İşte satranç, oynayın! 
– Nasıl oynanır? Diye sordu Ali. 
– Hah, şimdi tuzağa düşmüşlerdi. 
İyi ama, nasıl oynandığını ben biliyor muydum? Ne biliyor, 

ne de bilmiyor sayılırdım. Bütün kağıt oyunlarını (iskambil, 
altmışaltı, prafa, poker, otuz bir, papaz kaçtı, briç vb.) tavlayı, 
beştaş, yedi taş gibi oyunları ve benzerlerini, her oynayışımda 
yeniden öğrenmişimdir. Oynarken ancak o sıra oynayacak ve 
hep yenilecek denli öğrenir, sonra unuturum. Bu oyunları beş 
on yılda bir, her oynayışımda yeniden öğrenmek zorunda 
kalırım. Neden böyle olduğu çok şaşılası bir şey. Bu oyunlara 
önem vermediğimden mi, belleğimin bu yanının zayıflığından 



mı, yoksa oyunlarda geçen zamanımı yaşamdan 
saymadığımdan mı? 

Oğullarıma satrancı öğretmeye kalkışırken, en son otuz yıl 
önce oynadığım satrançta, piyadelerin ilk kalkışta bir mi iki 
mi kare ilerleyeceğini, süvarilerin kaleleri nasıl atladığını, 
topçunun mu kalenin mi çapraz yürüdüğünü, vezirin her 
yana birden nasıl gittiğini zorlukla anımsamaya çalışıyordum. 
Her ne olursa olsun, yeryüzünde hiç olmadık bir biçimde 
satranç oynamayı öğrettiğim iki oğlum, satranç tahtasının 
üstüne eğilmiş ve susmuşlardı. 

Az sonra, rahmetli Ekber Babayev geldi. Ali’yle Ahmet’in 
ne yaptıklarına baktı, baktı, ne oynadıklarını anlayamadığı 
için, 

– Siz ne yapıyorsunuz , öyle? diye sordu. 
Ali, 
– Satranç oynuyoruz… dedi. 
– Allah Allah! Kim öğretti size? 
– Babam… 
– Babanız size satrancı tavla oynar gibi öğretmiş. 
Babayev gülmekten koltuğa yıkıldı. Sonra çocuklara, 

satrancın nasıl oynanacağını öğretti, onlarla satranç oynadı. 
Ahmet satranca ilgi göstermedi. Ali’yse tersine, satranca 
büyük ilgi gösterdi. Bir buçuk ay kaldığımız Sovyetler 
Birliği’nde, her gittiğimiz yerde, oynayabileceği kimi bulduysa 
onunla satranç oynadı. İstanbul’a dönüşümüzde satranca 
ilgisi sürdü. Okuduğu Saint Joseph Lisesi’nin satranç 
kulübüne girdi. Satranç kitapları okudu, dersleri aldı, 
yarışmalara katıldı, küçük başarılar da kazandı. 

İşte o zaman oğlumun bu satranç düşkünlüğünden 
korkmaya başladım ve onu satrançtan soğutmanın yollarını 
araştırdım. 



Niçin oğlumun satrançtan uzaklaştırmak istediğimi yine 
bir olayla anlatayım. İkinci Dünya Savaşı içinde Trakya’da 
çadırlı ordugahtayız. Ben teğmenim. Satranca aşırı düşkün 
bir generalimiz var. Emir subayı da çok iyi satranç bilen, 
olağanüstü gülmece duyarlılığı olan bir yüzbaşı. General, çok 
iyi satranç bildiği için mi bu yüzbaşıyı kendine emir subayı 
yapmış, yoksa rastlantı mı bu bilemiyorum. 

Gece gündüz, çadırda yolda, paydosta molada, nerde 
olursak olalım, işten ve görevden her fırsat ve ara buldukça 
general emir subayını çağırır, hemen satranç oynarlardı. Çok 
iyi satranç oyuncusu olan yüzbaşı, satrancı iyi bilmediğini 
söylediği generale hep yenilirdi. Bir söyleşimizde generale 
neden hep yenildiğini şöyle açıklamıştı: 

-Kimileri vardır, satrancı meydan savaşı sanırlar. Satranç 
oynamakla, düşman ordusu karşısında strateji uygulamayı bir 
tutarlar. Ha satrançta yenmişler, ha düşman ordusunu 
yenmişler. Yenince, savaşta utku kazanmış gibi sevinirler. 
Yenilince de yıkılırlar. Bizim general de böylelerinden. 

İşte bu zeki ve gülmece duyarlılığı olan yüzbaşı, o günlerin 
zor koşulları altında iyi yürekli generalimizi sevindirmek için, 
her satranç oyununda generale bir meydan savaşı kazandırsın 
diye yenilirdi. Pek seyrek olarak da, bize önceden söyleyip 
generali üst üste mat ettiği de olurdu. 

Sonraları, satranç oyununu bu general gibi alanları çok 
gördüm. İyi satranç oynamayı ve satrançta yenmeyi bir zeka 
üstünlüğü sayıyorlardı. Örneğin şöyle düşünüyorlardı: On 
satranç oyununda yedi kez yenen, yenilene göre onda yedi 
daha zekidir. 

Oysa böyle bir değerlendirmenin gerçeğe uygun olduğu 
kanısında değilim. Bence satrançta on kez yenilenin, 
yenenden daha zeki olma olasılığı bile vardır. 



Üstün zeka ile iyi satranç oynama arasında doğru orantı 
olduğu düşüncesi –ki bence yanlıştı- bende satranca bir tepki 
uyandırdı. Zekayı geliştirmek ve zeka alıştırmaları için 
satranç oynamak gerektiği düşüncesine karşıyım. Böyle 
düşünenler içinde, günlerinin uzun zamanını satranca 
ayıranlar çoktu. 

Matematik kafası olanların her türlü oyuna aşırı 
tutkunlukları olduğunu ve alışkanlıklara kolay kapıldıklarını, 
yaşam deneyimlerinden –görerek, yaşayarak- biliyordum. 
Oğlumun, kendisine belli etmeden, satrançtan uzaklaştırmak 
değil, satranç düşkünlüğünden kurtarmaya çalışmamın 
nedeni buydu. 

Moskova’da Gorki Parkı, çok büyük bir kültür parkıdır. O 
parkta aşağı yukarı kırk-elli metre uzunluğunda yan yana 
konulmuş masalar gördüm. Yaşlı ve yaşlıca insanlar karşılıklı 
oturmuş satranç oynuyorlar, ayaktakiler de oynayanları 
seyrediyorlardı. Bunlar, emekli olmalıydılar. Bu görünüm 
bana, çok görkemli bir boş zamanı değerlendirme izlenimi 
verdi. 

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da da bir kültür parkı vardır. 
Orda da, yan yana konulup uzatılmış masalarda, tıpkı Gorki 
Parkı’ında olduğu gibi, oynayanlar ve seyirciler vardır. Gorki 
Parkı’ndakiler, koyu sessizlik içinde oynar ve seyrederlerken, 
Erivan Kültür Parkı’ndakilerin gürültü ve patırtıları, 
şamataları uzaktan duyuluyordu. Çünkü Gorki Parkı’ndakiler 
satranç, Erivan Parkı’ndakiler tavla oynuyorlardı ve üstelik 
argosuyla, ağdal ı deyimleriyle, tat l ı şakaları ve 
iğnemeleriyleTürkçe olarak… 

Ruslar satrançta birkaç dünya şampiyonu çıkardılar ya… 
Sanırım, bir Amerikalı dışında, satranç şampiyonlarının 
hemen hepsi Rus. İşte bu şampiyonlardan birinin –adını 
söylerseniz anımsarım- Moskova TV’sinde oldukça uzun, 



yaşamından bir belgesel filmini seyrettim. Dünya satranç 
şampiyonunun zamanını nasıl geçirdiğini, evini, eşini, 
çocuğunu, konuklarını gösteren bir belgesel film… Bi filmi 
seyredince kendi çocuklarımdan birinin –soyumdan gelen ya 
da Vakıf çocuklarımın- dünya satranç şampiyonu olmasını 
isteyip istemeyeceğimi düşündüm. Bu soruyu lütfen siz de 
sorun kendinize. Sanırım, çoğunuz çok istersiniz böyle bir 
başarıyı. Ama benim yanıtım: 

-Hayır! 
Öyleyse bu satranç dergisine bu yazıyı niçin yazıyorum? 

Ben satrançtan yana mıyım, satranca karşı mıyım? Bu 
sorunun yanıtını da yine bir olayla açıklayayım. 

Sanırım, biliyorsunuz, yoksul çocuklar için kurduğum bir 
Nesin Vakfı var. Şı sıra Vakıf’ta on çocuğum yaşıyor. Bunlar, 
İlkokul üçüncü sınıftan, lise son sınıfa dek öğrenci. 

Vakf’ın on beş dönümlük bahçesinde ikisi kuyu başında, 
biri havuz başında, biri de çardak altında olmak üzere 
betondan yapılma masalar var. Bu masaların üstüne, Vakıf 
çocuklarımla birlikte satranç kareleri boyadık. 

Bundan başka, Vakf’ın yedi yapısından büyük yapının 
salonlarından biriyle koridorlarından birinin döşemesine yere 
karolar döşettik. Bu karolardan dört ayrı yerde satranç oyun 
yeri yaptık. 

Kullandığım cam ilaç şişelerini, teneke ilaç kutularını 
atmam, biriktiririm. İşte bu ilaç ambalajlarından satranç 
p iyonlar ı yapt ık . Ambala j kutular ın ın , ş işe ler in 
büyüklüklerine göre, piyadelerimiz, topçularımız, 
süvarilerimiz, kalelerimiz , vezirlerimiz, şahlarımız oldu. 
Bunlarla, satranç karelerine boyadığımız boyadığımız beton 
masalarda çocuklarımız satranç oynayacaklar. Yere döşenmiş 
satranç karoları için de, tahtadan büyük boy piyonlar 
yaptıracağım, orda da satranç oynayacağız. 



Oynuyoruz, demiyorum, oynayacağız diyorum hep. 
“Kaçmaktan kovalamaya zaman” bulamadığımız için dahaca 
oynamıyoruz, ama çok yakında oynayacağız. Ne var ki, bir 
zamanlar Ali ve Ahmet oğullarıma tavla oynar gibi öğrettiğim 
satranca benzemesin diye, Vakıf çocuklarıma satrancı ben 
öğretmeyeceğim, bir uzmanı öğretecek. 

Peki, sonuç yine de açık seçik ortaya çıkmadı: Satrançtan 
yana mıyım, satranca karşı mıyım? 

Biraz daha sürdürelim söyleşimizi. ABD’deki oğlum Ali’nin 
bir kızı oldu. Aslı… Torunum, daha on aylık. Ali bana 
yolladığı mektuplarda Aslı’ya çok küçük yaşında satranç 
öğreteceğini yazıyor. Bana da sık sık, Vakıf çocuklarına 
satranç öğretmemi salık veriyor. 

Ali haklı. Dediği gibi yapacağım. Vakıf çocuklarım, bu 
ilkyaz satranç öğrenecekler ve oynayacaklar. Niçin? Satrançta 
yenenin daha zeki olduğunu sansınlar diye değil. Satrançta 
yenerlerse, düşman ordusunu yendikleri, meydan savaşı 
kazandıkları sanısına kapılsınlar diye hiç değil; dünya satraç 
şampiyonu olmak için günlerinin üç-beş saatini satranca 
versinler diye de değil. 

Öyleyse niçin? 
Satrancın çocuk eğitimine ve önemli bir yeteneğin 

gelişmesinde çok büyük bir işlevi ve etkisi olduğuna 
inanıyorum. Çocukların, hele günümüzde, en büyük 
eksikliklerinin, dikkatlerini belli bir konu üzerine uzun bir 
süre yoğunlaştıramamaları olduğunu gözlemliyorum. “Hele 
günümüzde” diyorum, çünkü günümüzde dikkatleri 
dağıtacak şeyler gittikçe ve hızla artıyor: Bütün görsel ve 
işitsel araçlar, kentlerin patlayan gürültüleri, yaşamın sıklaşan 
anlık süprizleri vb. Salt çocuklar değil, toplantılardaki 
söyleşilerde büyüklere de dikkat edince görürüz: Belirli bir 
konu üzerinde, konuyu dağıtmadan, daldan dala sıçramadan, 



o konuyu derinlemesine -çok değil örneğin on beş dakikacık- 
konuşabilen insanların sayısı o denli azdır ki… Oysa zihinsel 
başarı, ancak belli bir konu üzerinde beyinsel melekelerin 
yoğunlaşıp odaklaşmasıyla olabilir ancak. Karanlıkta yüksek 
voltajlı bir spot lambasının belli bir yeri aydınlattığı gibi, 
zihin de bütün gücüyle belirli bir konu üzerinde 
odaklaşabilirse ancak o zaman o konu bütünüyle kavranır ve 
ancak o zaman düşünce eylemi yetkinlikle gerçekleşir. 

Zihni, dolaylara dağıtıp sıçratmadan, belirli bir konu 
üstünde odaklaştırma alıştırmasını en iyi gerçekleştirebilecek, 
bu alışkanlığı sağlayacak araçların başında, bence satranç 
geliyor. Zihni dağınık, belli bir konuya yoğunlaşma alışkanlığı 
olmayan, uzun süre belli bir konu üstünde düşünemeyen 
çocuklara , satranç a l ışkanl ığ ıy la , bu melekeler i 
kazandırabiliriz. 

Günün birinde seksen Vakıf çocuğum olduğunda -o günü 
görmesem bile- içlerinden birinin şampiyon olmasındansa, 
sekseninin de iyi düzeyde satranç oyuncusu olmalarını işte 
bunun için isterim. 

Bir kuralım –hatta yasam- var, söyleyeyim: “Hiçbir şey 
kendisi için kendisi olmamalıdır…” Her şey, başka birçok 
şeyler içindir, öyle olmalıdır. Bu başka şeyler den biri, en 
başat olanıdır. Bana göre satranç da salt satranç için 
olmamalı, daha başka şeyler için olmalıdır, bu daha başka 
şeylerin en başat olanı da, zihni belirli bir konuya 
odaklaştırma alışkanlığını kazandırmaktır. 

İşte satranç bilmeyen bir yazarın, satranç konusunda 
bilgisizce ve bilgisizce olduğu için de yüreklice bir söyleşisi… 

Bi lmem, böyle bir yazının satranç dergis inde 
yayımlanması doğru olacak mı? 

Nişantaşı, 12 Ocak 1984 / AZİZ NESİN  



… 

Nihai amacım bir insanın kişiliğini bir başka bedene 
kopyalamak. Önümüzdeki 30 yılda hepimizin ölümsüz 
olmasını sağlayacağım.  

  
      Dimitri Itskov 

Üç Robot Yasası  

1 – Robotlar, insanlara zarar veremez ya da eylemsiz 
kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz.  

2 – Robotlar, Birinci Kanun'la çakışmadığı sürece insanlar 
tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır.  

3 – Robotlar, Birinci ya da İkinci Kanun'la çakışmadığı 
sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. 

    I Robot, Isaac Asimov 

Elimde olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap 
ekerdim. 
	 	 	      
       Horace 



STANDFORD SPEECH - Steve Jobs, 2005 

Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinden birinin diploma 
töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ben 
üniversiteden hiç mezun olmadım. Doğruyu söylemek 
gerekirse, mezuniyete en yaklaştığım an da bu an! 

Sizlere hayatımla ilgili üç hikaye anlatacağım. Hepsi bu. 
Büyütülecek birşey değil. Sadece üç hikaye.  

İlki noktaları birleştirmekle ilgili. 
İlk 6 aydan sonra Reed Üniversitesinde derslere girmeyi 

bıraktım, ancak gerçek anlamda okulu bırakana kadar bir 18 
ay kadar daha okulda kaldım. Okulu neden bıraktım? 

Olay ben doğmadan başlamıştı. Biyolojik annem genç, 
evlenmemiş bir üniversite mezunuydu ve beni evlatlık 
vermeye karar vermişti. Beni üniversite mezunu bir çiftin 
evlatlık almasını çok istiyordu, sonunda da bir avukat ve 
karısı tarafından alınmam için her şey hazırdı. Tek sorun, ben 
ortaya çıktıktan sonra, beni evlat edinecek çiftin esasında bir 
kız çocuğu istediklerini anlamış olmalarıydı. Bir gece yarısı, 
bekleme listesinde olan müstakbel aileme bir telefon geldi: 
“Elimizde beklenmedik bir erkek bebek var, onu istiyor 
musunuz?”. Onlar da “tabii ki” diye yanıtladılar. Biyolojik 
annem, annemin üniversiteyi, babamın ise liseyi bile 
bitirmemiş olduğunu öğrendiğinde evlatlık verme işlemini 
tamamlayacak son kağıtları imzalamayı reddetti. Ancak 
birkaç ay sonra, ailemin beni üniversiteye yollayacaklarına 
dair söz verdikten sonra ikna oldu. 

Ve 17 sene sonra üniversiteye başladım ama saf bir şekilde 
neredeyse Stanford kadar pahalı bir okul seçtim, ve emekçi 
ailemin bütün birikimleri benim okul parama gidiyordu. Altı 
ay sonra, buna değmeyeceğini farkettim. Hayatımla ilgili ne 
yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu ve 



üniversitenin de bunu bulmam için bana nasıl fayda 
sağlayacağını çözememiştim. Ve orada durmuş ailemin hayat 
boyu biriktirdiği parayı harcıyordum.. Sonuçta okulu 
bırakmaya ve her şeyin yoluna gireceğine inanmaya karar 
verdim. O zaman çok korkutucu gelmişti ama geriye dönüp 
baktığımda hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri 
olduğunu görüyorum. Okulu bıraktığım an, zorunlu fakat 
gereksiz olan ve ilgimi çekmeyen tüm dersleri almama gerek 
kalmamıştı. Böylece sadece bana ilginç gözüken derslere 
girebilecektim. 

Bu aslında hiç de romantik bir durum değildi. Yurt odam 
olmadığından arkadaşlarımın odalarında yerde yatıyor, kola 
şişelerinin 5 sentlik depozitolarıyla yemek alıyor, her pazar 
akşamı güzel bir yemek yemek için 7 mil uzaktaki Hare 
Krishna kilisesine gidiyordum. Çok güzeldi. Merakım ve 
sezgilerim sayesinde içine düştüğüm çoğu şey daha sonra 
benim için paha biçilmez deneyimlere dönüştü. 

Bir örnek vereyim: O zamanlar Reed Üniversitesi 
muhtemelen ülkedeki en iyi kaligrafi dersini veriyordu. 
Kampüsteki her poster, çekmecelerdeki her etiket, çok güzel 
şekilde elle kaligre edilmişti. Okulu bırakmış olduğum ve 
zorunlu dersleri almak zorunda olmadığım için kaligrafi dersi 
alıp nasıl yapıldığını öğrenmeye karar verdim. Serif ve san 
serif yazı karakterleri, değişik harf kombinasyonları 
arasındaki boşluğu ayarlama ve harika bir tipografiyi harika 
yapanın ne olduğu hakkında çok şey öğrendim. Çok güzeldi; 
tarihsel ve sanatsal olarak o kadar inceydi ki bilim hiçbir 
şekilde bunu yakalayamazdı ve ben bunu muhteşem buldum. 
Bunların hayatımda pratik bir uygulama bulma olasılığı 
yoktu. Ama on sene sonra, ilk Macintosh’u tasarlarken, bir 
anda aklıma geliverdi. Bunların hepsini Mac’te kullandık. 
Mac güzel bir tipografiye sahip ilk bilgisayardı. 



Eğer o derse hiç girmemiş olsaydım, Mac hiç çok yönlü 
yazı karakterlerine veya boşlukları doğru orantıda kullanan 
fontlara sahip olmayacaktı. Windows da Mac’ten 
kopyaladığına göre, hiçbir kişisel bilgisayarın bunlara sahip 
olmayacağı muhtemeldir. Okulu bırakmamış olsaydım, o 
kaligrafi dersine girmemiş olacaktım, ve kişisel bilgisayarlar 
şu an sahip oldukları o harika tipografiye sahip 
olamayabileceklerdi. Tabii ki üniversitedeyken noktaları 
ileriye bakarak birleştirmek imkansızdı. Fakat on sene sonra 
geriye dönüp baktığımda herşey çok ama çok berraktı. 

Tekrar söy lüyorum, nokta lar ı i le r iye bakarak 
birleştiremezsiniz; onları sadece geriye baktığınızda 
birleştirebilirsiniz. Noktaların gelecekte bir şekilde 
birleşeceğine inanmanız gerekiyor. Bir şeye güvenmelisiniz – 
tanrıya, cesaretinize, kaderinize, hayata, karmaya, herhangi 
bir şeye. Bu yaklaşım beni hiçbir zaman yolda bırakmadığı 
gibi hayatımı da bütünüyle değiştirdi.  

İkinci hikayem sevgiyle ve kaybetmekle ilgili. 
Hayatımın erken bir döneminde neyi sevdiğimi bulduğum 

için şanslıydım. Woz (Steve Wozniak) ve ben Apple‘ı 20 
yaşındayken ailemin garajında kurduk. Çok yoğun çalıştık, ve 
10 sene sonra Apple garajdaki iki kişiden, 4000 çalışanı olan 
2 milyar dolarlık bir şirkete dönüşmüştü. En nadide 
ürünümüz Macintosh’u piyasaya sürdüğümüzde ben 30 
yaşına yeni basmıştım. 

Ardından kovuldum. 
Kendi kurduğunuz bir şirketten nasıl kovulabilirsiniz? 

Şöyle: Apple büyük bir şirket haline geldiği için biz de şirketi 
benimle birlikte yönetebilecek, yetenekli olduğuna inandığım 
birini işe aldık ve ilk sene işler iyi gitti. Fakat daha sonra, 
geleceğe yönelik görüşlerimiz farklılık göstermeye başladı ve 
bir noktada koptu. Bu noktada yönetim kurulumuz onun 



tarafında yer aldı. Sonuçta 30 yaşında dışarıda kalmıştım. 
Hem de herkesin gözü önünde. Hayatımın odak noktası 
olan şey bir anda yok olmuştu, bu büyük bir yıkımdı. 

Birkaç ay ne yapacağımı bilemedim. Bir önceki girişimci 
nesli yüz üstü bırakmış, rütbe tam bana teslim edilirken onu 
elimden düşürmüş gibi hissetmiştim. Dave Packard ve Bob 
Noyce’dan bu başarısızlığım için özür diledim. Fazla göz 
önünde olan bir başarısızlık sembolü olmuştum ve vadiden 
kaçmayı bile düşündüm. Fakat içimde bir şeyler uyanmaya 
başladı, yaptığım işi hala sevdiğimi farkettim. Apple’da 
olanlar bunu en ufak şekilde değiştirememişti. Dışlanmıştım 
ama hala aşıktım. Ve yeniden başlamaya karar verdim. 

O zaman farkına varmamıştım ama Apple’dan kovulmak 
başıma gelebilecek en iyi şey olmuştu. Başarılı olmanın 
ağırlığı yeniden başlamanın hafifliğiyle yer değiştirmişti, 
hiçbir şey hakkında eskisi kadar emin değildim. Hayatımın en 
yaratıcı dönemine girmek üzere özgürleşmiştim. 

Sonraki beş sene NeXT adında bir şirket kurdum, Pixar 
adında başka bir şirket, ve eşim olacak inanılmaz kadına aşık 
olmuştum. Pixar’da dünyanın ilk bilgisayar animasyon filmi 
Toy Story‘yi yarattık ve şu an dünyanın en başarılı animasyon 
stüdyosuyuz. İnanılmaz olaylar zincirinden sonra, Apple 
NeXT’i satın aldı, ben Apple’a döndüm ve Apple’ın 
yenilenmesinin kalbinde NeXT’te geliştirdiğimiz teknoloji 
yatıyor. Ve Laurence ile harika bir aile kurduk. 

Apple’dan kovulmamış olsaydım bunların hiçbirinin 
olmayacağından son derece eminim. Tadı çok kötü bir ilaçtı, 
ama sanırım hastanın da buna ihtiyacı vardı. 

Bazen hayat kafanıza bir tuğlayla vurur. Sakın inancınızı 
kaybetmeyin. 

Devam etmeme sebep olan şeyin yaptığım işe olan aşkım 
olduğuna ikna olmuş durumdayım. Neyi sevdiğinizi bulmanız 



gerek. Ve bu aşklarınız için geçerli olduğu gibi işiniz için de 
geçerlidir. İşiniz hayatınızın büyük bir kısmını kaplayacak ve 
gerçek anlamda tatmin olmanın tek yolu harika bir iş 
olduğuna inandığınız şeyi yapmanızdır. Ve harika bir iş 
yapmanın tek yolu ise yaptığınızı sevmenizden geçer. Henüz 
bulamadıysanız, aramaya devam edin. 

Durulmayın. Tüm gönül meseleleri gibi, onu bulduğunuz 
zaman anlayacaksınız. Ve her büyük ilişki gibi, seneler 
geçtikçe daha da güzelleşecek. Yani bulana kadar devam 
edin. Yılmayın. 

Üçüncü hikayem ölüm hakkında. 
On yedi yaşındayken, şöyle bir şey okumuştum: 
“Her gününü, hayatının son günüymüş gibi yaşarsan, 

günün birinde haklı çıkarsın.” 
Bu cümle beni çok etkilemişti ve o günden bu yana, yani 

33 yıldır, her sabah aynaya bakıp, kendi kendime hep şunu 
sordum: “Eğer bugün hayatının son günü olsaydı, bugün 
(normalde) yapacağın şeyleri yapmak ister miydim?” 
Uzun süre art arda, “Hayır,” yanıtını verdiğimde, bir şeyleri 
değiştirmem gerektiğini anladım. 

İnsanın kısa süre içinde öleceğini bilmesi, yaşantısına 
damga vuracak kararlar vermesi açısından büyük önem taşır. 
Çünkü her şey, tüm dış beklentiler, gururlar, küçük düşme ya 
da başarısızlık korkuları – tüm bunlar ölüm karşısında 
değerlerini yitirir, yalnızca ölümdür önemli olan. 

Kaybedecek bir şeyler olduğu (tuzak) düşünceyi yok 
etmenin en iyi yolu insanın öleceğini hatırlamasıdır. Zaten 
çıplak ve savunmasızsın. Yüreğinin sesini dinlememen için 
hiçbir neden yok. 

Bir yıl kadan önce bana kanser teşhisi kondu. Sabah 7:30?
da girdiğim ultrasonda pankreastaki tümör bariz bir şekilde 
görünüyordu. Bense pankreasın ne olduğunu bile 



bilmiyordum. Doktorlar bu tip bir kanserin tedavisinin 
neredeyse imkansız olduğunu ve üç ila altı aydan fazla 
yaşamayı beklemememi söylediler. Bu, çocuklarınıza ilerideki 
10 yıl içinde söyleyeceklerinizi birkaç ay içinde söylemeye 
çalışmak demekti. Bu, aileniz rahatı için gerekli her şeyin kısa 
zamanda yapılması demekti. Bu veda etmek demekti. 

Bütün gün o teşhisle yaşadım. Akşama doğru biyopsi 
yapıldı, boğazımdan bir endoskop soktular, mide ve 
bağırsaklarımdan geçerek bir iğneyle pankreasımdaki 
tümörden birkaç hücre aldılar. Ben narkozla uyutulmuştum, 
fakat eşimin söylediğine göre doktorlar alınan hücreleri 
mikroskobun altına koyduklarında sevinç çığlıkları attığını 
söyledi. Benim kanserim ameliyatla tedavi edilebilecek bir 
türdenmiş. Ameliyat oldum ve şimdi iyileştim. 

Beni ölüme en çok yaklaştıran olay budur ve umarım uzun 
yıllar boyunca bir daha bu denli yaklaşmam. Bu deneyimi 
yaşamış biri olarak diyebilirim ki ölüm faydalı fakat sadece 
entelektüel bir kavramdır. 

Hiç kimse ölmek istemez. Cennete gitmek isteyenler bile, 
oraya gitmek uğruna ölümü göze almak istemezler. Oysa 
ölüm hepimizin ortak sonu. Şimdiye dek hiç kimse ölümden 
kaçamamıştır. Bunun böyle de olması gerekir, çünkü ölüm 
hayatın en güzel icatlarından birisi. Hayat’ın değişim ajanı. 
Yenilere yer açmak için, eskilerden kurtulmanın tek çaresi. Şu 
an için yeni sizsiniz, ama günün birinde, üstelik pek yakında 
siz de eskiyecek ve aradan çıkarılacaksınız. Bu kadar acımasız 
olduğum için üzgünüm, ama gerçek bu. 

Zamanınız kısıtlı, bu yüzden başkalarının hayatını 
yaşayarak onu harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin 
sonuçlarıyla yaşama dogmasına takılıp kalmayın. Başka 
insanların fikirlerinin gürültüsünün kendi kalbinizin sesini 
duymanızı engellemesine izin vermeyin. Ve en önemlisi 



kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete sahip 
olun. Kalbiniz ve sezgileriniz ne yapmak istediğinizi bilirler. 
Bunun dışındaki her şey ikinci planda. 

Gençliğimde, bizim neslin kutsal dergilerinden biri 
sayılan, The Whole Earth Catalog adında inanılmaz bir yayın 
vardı. Menlo Park yakınlarında yaşayan Steward Brand 
adında biri tarafından şiirsel bir tarzla kaleme alınmıştı. Size 
anlattığım bu olay, 1960'lardan kalma, masa üstü 
bilgisayarlardan ve bilgisayar destekli yayınlardan önce, yani 
bu dergi daktilolar, makaslar ve polaroid kameraların 
yardımıyla yapılmıştı. Google ortaya çıkmadan 35 yıl önce, 
dergi formatında bir Google gibiydi: idealistti, anlaşılır 
bilgiler ve harika görüşlerle doluydu. 

Stewart ve ekibi bunun birçok baskısını yayımladılar ve 
dergi miadını doldurduğunda son bir baskı yaptılar. 
1970'lerin ortalarıydı, o zamanlar sizin yaşlarınızdaydım. Son 
baskının arka kapağında, sabahın erken saatlerinde çekilmiş 
bir yol fotoğrafı vardı, hani her maceracının kendini otostop 
çekerken bulabileceği yollardan biri. 

Fotoğrafın altında şu sözler yer alıyordu: “Aç Kalın, 
Budala Kalın (Stay Hungry. Stay Foolish) (Sizi aç kalmanız 
rahatsız etmiyorsa, aptal kalmanız da rahatsız 
etmeyecektir.)  Aramızdan ayrılırken bize verdikleri veda 
mesajları buydu. Aç Kalın, Budala Kalın. Kendim için hep 
bunu diledim. Ve şimdi, sizin için de aynı dilekte 
bulunuyorum: 

Aç Kalın, Budala Kalın. 
Hepinize çok teşekkür ederim. 



SON YAZI 

 İş yaşamında büyük başarılara ulaştım. Çoğu insanın 
gözünde, benim hayatım tam bir başarı örneğidir. 

 Ancak, iş dışında çok az neşem oldu benim. Sonuç 
olarak, zenginlik ve varlık hayatın alıştığım tek bir yönü oldu. 

 Şu anda hasta yatağımda tüm hayatımı gözden 
geçirirken, kıvanç duyduğum tüm zenginlik ve tanınmanın 
ölümün karşısında solduğunu ve anlamsızlaştığını 
görüyorum. 

 Karanlıkta bana hayat desteği veren cihazların yeşil 
ışıklarına bakarken onların çalışma uğultularını dinliyorum. 
Ölümün nefesinin giderek yaklaştığını hissediyorum… 
 Şimdi şunu biliyorum; hayatımız için yeteri kadar 
varlık elde ettiğimiz zaman, zenginlikle ilgisi olmayan 
konuların peşinden gitmemiz gerekir; daha önemli olan 
şeylerin: 

Belki sanat, belki de gençlik yıllarında kurduğumuz 
hayaller ya da kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan ve 
dünyadan konuşabildiğiniz dostlar, ahbaplar, kardeşler… 

Sürekli olarak zenginliğin peşinde koşmak insanı benim 
gibi eğri büğrü hale getiriyor. 

Tanrı hepimize zenginliğin oluşturduğu illüzyonu değil, 
herkesin kalbindeki sevgiyi hissedebilmemiz için duygular 
verdi. 

Kazandığım zenginliği ve varlığı birlikte götüremiyorum. 
Birlikte götürebildiğim tek şey sevginin oluşturduğu 

hatıralarım. 
Sizinle birlikte olan, size güç veren ve size yola devam 

etmeniz için ışık veren gerçek zenginlik işte bu sevgi dolu 
hatıralar. 



Sevgi binlerce kilometre gidebilir. Hayatın sonu yok. 
Gitmek istediğiniz yere gidin. Ulaşmak istediğiniz yüksekliğe 
ulaşın; hepsi sizin kalbinizde ve ellerinizde. 

Dünyada en pahalı yatak nedir biliyor musunuz?  “Hasta 
yatağı.” 

Arabayı kullanmak için, size para kazandırması için 
birilerini işe alabilirsiniz ama hastalığınızı taşıması için 
kimseyi işe alamazsınız. Yaşlandıkça, umut ediyor ve 
akıllanıyorum: 300  dolarlık saat de 30 dolarlık saat de 
aynı zamanı söylüyor. İç huzurun bu tarz şeylerle elde 
edilemeyeceğini anlıyorsunuz. İster “first class” ister 
“economy” uçun, bilin ki o uçak düşerse siz de düşeceksiniz! 

Sizin için arabayı sürmesi amacıyla bir kişiyi şoför olarak 
kiralayabilirsiniz. Size para kazandırması için bir kişiyi 
istihdam edebilirsiniz. Ancak hastalığınızı sizin için taşıyacak 
kimseyi bulamazsınız. 

Kaybedildiğinde yerine konulamayan tek şey hayattır. 
Bir insan ameliyathaneye girdiğinde, o ana kadar okumayı 

bitirmiş olması gereken bir kitabın olduğunu fark ediyor: 
“Sağlıklı Hayat Kitabı.” 

Şu anda nasıl bir hayat sahnesinde olduğumuzla, zaman 
içinde, perdeler aşağıya inince yüzleşiyoruz. 

Ailenizin, eşinizin ve dostlarınızın sevgilerine değer verin. 
Kendinize iyi bakın. Diğer insanlara şefkat gösterin. 

Steve Jobs’un iddia edilen son yazısı, 2011 



KOZMOS HAKKINDA 

 

 Dünya mirasına yoğurttan başka bir şey bırakamayacak 
mıydık? Medeniyetin beşiği bu topraklardan İlk 500’de dünyayı 
değiştirecek şirketler, patentler, buluşlar; insanlık yararına icatlar 
çıkaramayacak mıydık? Ki bu sebepten ülkü edindik: 
 Endüstri 4.0 çağında katma değeri yüksek, yazılım 
teknolojileriyle gençlerimizi (en değerli cevherlerimizi) geleceğe 
hazırlamak istiyoruz: 
 Geleceğin mühendislerini, hekimlerini, teknokratlarını, 
psikologlarını, hukukçularını; C-level yönetici ya da devlet 
adamlarını yetiştirmek için…Ama bir farkla: İdealist bir şekilde 
teknoloji okur yazarı olan, geçmişini bilen, geleceği için sıkı sıkı 
çalışan, dünya meselelerine duyarlı; değerleri, doğruları ve 
prensipleri olan nesiller yetiştirmek için…  

Son



Temet Nosce 
 

KENDİNİ BİL önce ! 

 Mağarada, duvarlarda başlayan o içimizi dökme 
arzusu ve büyük ateşin başında anlatılan hikayelerle 
başlayan insanlık tarihimiz…Önce gökyüzüne bakarak 
şimdi de beyaz ekran başlarında o büyük ontolojik 
soruların cevaplarını arayıp duruyoruz. İnsanlık 
maceramız hala devam etmekte; insan olabilme-insan 
kalabilme; hem daha ileri tekniklerle, hem de hala en 
ilkel vahşi  haliyle… Ancak esas meselenin hala aynı 
olduğunu, hem Yunus’un hem de Antik Yunan’ın 
belirttiği gibi “Kendini Bilmek’ten” geçtiğini henüz idrak 
etmiş değiliz! 
 
 Bir Kozmoslu kendini bildiğinde esas şölen o 
zaman  başlayacak. Koca evrende bir kum tanesi kadar 
olduğunu anladığında daha da tevazu sahibi olacak; 
iyilik, güzellik ve barış adına ülkesi için, dünya için 
neleri yapmaya muktedir olduğunu bilecektir! 

 

KOZMOSLU’NUN REHBERİ


