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Düş kralı,  yılmayan bir başkaldırıcı: 

Steve Jobs

Şubat 1955’te San Francisco, 
Kaliforniya’da doğan Steve Jobs’u 
Ekim 2011’de elli altı yaşında 

yitirdik. 

Her zaman başkalarından değişik düşünceleri 
olan, düşlerinin ardında sabırla ilerlemeyi 
bilen, gençliğinde olduğu gibi ellili yaşlarında 
da, yenilikçi buluşları, başarıları, girişimciliği, 
servetiyle yeryüzündeki bütün meslektaşlarımızı 
imrendiren Steve Jobs, “pankreas kanserini 

de yendi” denirken, Apple ve MacIntosh’tan 
sonra iPod, iPhone, iPad ile yaşam biçimimizi 
değiştirerek herkesi kendisine yeniden hayran 
bıraktığı bir dönemde aramızdan ayrıldı.
ABD Başkanı Obama onu “Dünya düş gücünü 
yitirdi!” diye andı. Rusya Federasyonu Başkanı 
Medvedev “Dünyayı onun gibiler değiştirir!” 
dedi. Yeryüzünün dört bir bucağındaki hayranları 
birbirlerine iSad iletileri gönderdiler: Dilimizi 
bozduğu söylenen e-posta kısa ileti dilinde 
“ben üzgün!”

Steve Jobs, yalnızca bilişim kesimini değil, 
“üç ayrı kesimi yeniden biçimleyen ve elli 
yaşındayken sanki işe yeni başlıyormuş gibi 
davranan” yaratıcı bir girişimciydi. O çağımızda 
bilişim devrimiyle yeni bir teknikbilimsel 
devrim yaşayan insanoğlu için yepyeni, “kişisel” 
bir yaşayış biçimi belirledi (iPhone’daki i, hem 
internet’in i’si, hem de İngilizce ben demek; 
ağdaki insanlık birikiminden seçtiklerim 
artık cebimde, parmaklarımın ucunda). 
Jobs karşılaştığı güçlüklerden, engellerden 
yılmayan bir başkaldırıcıydı. Elimizdeki 
çözümlerle yetinmeyen, yeniliğe vurgun, dur 
durak bilmeyen, kural tanımaz “yaramaz bir 
çocuk” gibi üstün etkinliği olan -hiperaktif- 
bir araştırmacıydı. Geniş bir düş gücü olan, 
güzellik duyusu güçlü bir tasarımcıydı. Tutucu 
değil, devrimciydi. Elimizdeki kartları yeniden 
karıp geleneksel dünyamızda kendimiz 
için sanki bir alın yazısı gibi tutunduğumuz 
köhne çalışma ve yaşam biçimlerimizi 
yalınlaştırarak yeniden çizen bir tür 
“Asya Şamanı”, bir tür “Hint Gurusu” idi. 
Budistti; et yemezdi; meyveleri, elmayı 
severdi. Kendi şirketine atadığı genel 
müdürle anlaşmazlığa düşüp arkadaşı 
Wozniak’la birlikte Apple’dan ayrıldığında 
çevresinde toplaşan çalışanlara “Bu 
şirketi yönetmeye uygun pantolon 
giymiyorum” demişti. Bu sözleri söylerken 
yalınayaktı, üzerindeki kot pantolondan 
söz ediyordu. Buluşları, girişimleriyle, 
yaslandığımız uygarlık birikimi adına 
yaşamımızda bizi “kişi” yapan ne varsa, 
kitaplarımızı, mektuplarımızı, iletilerimizi, 
seslerimizi, şiirlerimizi, şarkılarımızı, 

dilimizi, görüntülerimizi, ikonlarımızı, 
anılarımızı, başkalarının bizi algılayışını, 
sanki bütün kimliğimizi mikroelektroniğin, 
bilişimin, iletişimin sağladığı olanaklarla 
“karıp” yeniden biçimleyen o oldu. “Biz kitabın 
içine çöp koymayacağız” diyordu, “çünkü bunu 
rakiplerimiz yapacak!”
Pankreas kanseri tanısından sonra karaciğer 
nakli de yapılan Jobs, Stanford Üniversitesi’nde 
2005’te yaptığı ünlü konuşmasında: “Aç kal, 
budala kal! Ben kendim için hep bunu istedim” 
demişti. “Cennete gitmek isteyenler bile ölmek 
istemez. Yine de ölüm belki de yaşamın en 
iyi buluşu. Yaşamı değiştiren bir araç. Yeniye 
yer açmak için eskiye yol verir. Şimdi sizler 
yenisiniz, ama zamanınız sınırlı, başkasının 
yaşamını yaşayarak onu boşa harcamayın!”  
20. yüzyılın ortalarından bu yana teknikbilimdeki 
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gelişmelere getirdiği yorumlarla kendine 
“yeni yüzyılın peygamberi” dedirtecek ölçüde 
iz bırakan Marshall McLuhan’dan hepimiz 
etkilendik. Onun “araç iletidir” özdeyişi bize, 
yazı ve baskı makinesinden sonra, sinema ve 
televizyonun ardından bilişim ve iletişimdeki 
gelişmelerin sağladığı araçların da, günümüzde 
nasıl bir “içerik”e dönüştüğünü öğretmişti.1 
Steve Jobs, onun gibi olan-biteni gözlemeyi, 
doğru yorumlamayı iyi bilen bir mühendis-
düşünür, bir mühendis-filozof olarak kalmadı. 
O, okulların, “diploma üretme makinesi” 
saydığı üniversitelerin gelenekçi havasından 
sıkılıp eğitimini bile yarım bırakan, sapına kadar 
yenilikçi yaratıcı bir mühendis oldu. Diploması 
yoktu, ama yalnızca yaşamı yalınlaştırıp 
kolaylaştırarak değiştiren tasarımlarıyla öne 
çıkmakla da kalmayıp bütün içe kapanıklığına 
geçimsizliğine dik başlılığına karşın o, 
insanlarla toplumla iletişim kurabilen yaratıcı 
gerçek bir girişimci oldu... Bir başkaldırıcı, bir 
öncü, iz bırakan devrimci bir dönüşüm etmeni 
oldu. 
Steve Jobs, yeryüzünde bıraktığı bu olağanüstü 
izle birlikte aklı, yaratıcılığı, sağduyusu ve 
geleceği iyi okuyabilen girişimciliğiyle sıfırdan 
kişisel bilgisayarın öncüsü Apple’ı (Nisan 1976, 
henüz 20-21 yaşında) bir markaya dönüştürmüş; 
MacIntosh (1984) markasını yaratmış; bir 
dünya devine dönüşen şirketinin başına 
geçirdiği (1985) Pepsi Başkanı John Sculley 
ile anlaşmazlığa düşüp Apple’ın denetimini 
yitirdikten sonra kurduğu NeXT firmasıyla 
aradan sıyrılıp Apple’ın bu firmayı 450 milyon 
dolara satın almasından sonra, eski şirketine 
danışman olarak geri dönmüş (1997), iMac 
Apple ile kazandığı başarı sonucunda 2000’de 
(45 yaşında) Apple’ın ikinci kez başına geçmeyi 
başardıktan sonra bu kez de iPod (“cebinizde 
1000 şarkı” sloganı ile müzik CD’lerinin sonu, 
2001), iPhone (dokunmatik cep telefonu, 2007), 
iPad (tablet bilgisayar, e-kitaplık, 2010) gibi 
ürün türleri oluşturan yeni markalar yaratarak, 
girişimci olarak yeryüzünün en büyük beşinci 
firmasını art arda iki kez örgütlemeyi başarmış 
bir endüstri devidir.
* Onun yaşamından öğrenmemiz gerekenlerin, 
Steve Jobs’un elli altı yıllık kısa yaşamında 
yeryüzünde bıraktığı bu olağanüstü izden bile 

daha büyük olduğunu düşünüyorum.
İşte onun yaşamından bana ilginç gelen birkaç 
olgu:
• Steven Paul Jobs, ona biyolojik ana babasının 
verdikleri ad değil... Babası komşumuz 
Suriye’nin Humus kentinden Amerika’ya 
üniversite okumaya gelen Abdulfettah John 
Jandali... Kızın ailesi onun Suriyeli bir Arap 
genciyle evlenmesine izin vermiyor. Çaresiz 
kalan annesi birkaç haftalıkken onu “üniversite 
bitirmiş” biri olan Paul ile Clara Jobs çiftine 
evlatlık veriyor, on yıllık evliliklerinde çocukları 
olmamış. 1950’lerin kürtajı yasaklayan tutucu 
Amerika’sında, evli olmayan bir kadının 
yapabileceği başka bir şey yok. Ünlü olana 
değin oğlunu hiç görmemiş biyolojik baba 
Abdulfettah olaya ilgisiz kalıyor. Steve bu 
durumu çocukluğundan beri biliyor.
• Steve içe kapanık bir çocuk. Okumaya değil, 
elektroniğe meraklı. Kendi gibi okuldaki 
derslerle arası pek iyi olmayan, uyumsuz, 
ama elektroniğe meraklı Stephan Wozniak ve 
Bill Fernandez ile arkadaşlık ediyor. Yüzmeye 
gidiyorlar, birlikte dolaşıyorlar. San Francisco 
Körfezi’nin Güney kıyılarındaki Cupertino 
kasabası çevresinde Sunnyvale’de aralarında 
Lockheed havacılık firmasının da bulunduğu bir 
sanayi bölgesi var. Buradaki mühendislerden 
bir komşu, onlara bir mikrofon, elektronik 
çevrim kartları gibi parçalar veriyor, 
artıklardan. Elektroniği keyifli bir zaman 
geçirme oyunu olarak görüyorlar. Steve şiire, 
kaligrafiye, gitara, derin düşünceye, Buda’ya 
merak sarıyor; bir arkadaşı ile Hindistan’a 
gidiyor... Wozniak ile birlikte Bob Dylan’ın 
müziğine vuruluyorlar. 
• Shockley ve arkadaşları tranzistoru, yarı 
iletkenleri çoktan bulmuşlar; ilk tümleşik 
çevrim işlemci yongaları Intel 4004, Intel 
8080 ise henüz üretilmiş, bellek yongaları 
da öyle. Jobs, Wozniak ve arkadaşları 
“Evde Mayalanmış Bilgisayar” (Homebrew 
Computer) adlı bir kulüp oluşturuyorlar. Steve 
Jobs, ilk popüler video oyunu Pong’un üreticisi 
Atari’de çalışıyor. Jobs ile Wozniak evlerinin 
garajında “Apple” (Elma) adını verdikleri ilk 
bilgisayarlarını çok yalın bir kurgu ile tasarlayıp 
gerçekleştiriyorlar. Ekran olarak tek renkli eski 
bir televizyonu kullanıyorlar. Kulüplerinin adı 

nasıl “Bira”yı çağrıştırıyorsa, logoları “Isırılmış 
bir Elma” da meyve yemeyi seven Steve’de istek 
uyandıran bir çağrışım yapıyor. 1500’er dolar 
bulup ürünlerinin ilk ellisini pazarlamak üzere 
bir şirket kurmaya kalktıklarında, bir türlü daha 
iyi bir ad bulamayınca, Steve bu adı kullanmaya 
karar veriyor. Parça maliyeti 300 dolar tutan 
Apple bilgisayarları için, bayilere yüzde 33’e 
değin fiyat farkı tanımlayarak kulağa hoş gelen  
666,66 dolar satış fiyatı belirliyor! “Yolculuğun 
kendisi başlı başına bir ödüldür” diyor. Sekiz 
yılda Apple piyasanın 2,5 milyar dolarlık hisse 
değeri biçtiği dev bir şirkete dönüşüyor.
• Apple’ın başarısından etkilenen IBM birkaç 
yıl içinde Boca Raton, Florida’daki PC fabrikasını 
kurup da “Kişisel Bilgisayar” alanına standart 
koyan ölçekte bir atılımla girdiğinde, Jobs bunu 
tam sayfa bir duyuruyla karşılıyor: “Hoş geldin 
IBM. Gerçekten. Bilgisayar devriminin başladığı 
35 yıldan bu yana en heyecan verici ve en önemli 
pazar yerine hoş geldin... Biz bu Amerikan 
teknolojisini yoğun bir gayretle tüm dünyaya 
dağıtmak için sorumlu bir rekabete girmeyi 
dört gözle bekliyoruz.”2 Jobs şöyle düşünüyor: 
“IBM’nin kişilere satış yapma konusunda en 
ufak bir fikri yok. Biz bunu öğrenmek için dört 
yılımızı verdik. III. Dünya Savaşı dışında hiçbir 
şey bizi devreden çıkaramaz. IBM’yi pazarın 
dışına atacağız.”3

• Steve Jobs’un MacIntosh, iPod, iPhone, 
iPad gibi öteki markaları da tıpkı Apple gibi 
tutunurken, onun, Atari, Commodore gibi önceki 
ve kalabalık bir liste oluşturan sonraki rakipleri 
benzer sürekliliği gösteremiyorlar: Aldus, 
Amiga, Borland, Digital Research, Northstar 
Computers, Pertec, WordPerfect, Zenith Data 
Systems yitip gidenlerden yanızca birkaçı. “Bu 
onyılları sağ salim atlatabilen büyük teknikbilim 
firmaları -IBM ile HP- ise bunu kişisel bilgisayar 
işinden uzaklaşarak sağlayabiliyorlar. Kişisel 
bilgisayar sektörüne giren diğer şirketlerin 
korkulu rüyası IBM, Çin firması Lenovo’ya 
imtiyaz hakkı vererek ayakta durabiliyor.”4

1983 Bilişim Yıllığı’nı hazırlarken, “Türkiye 
Bilişim Bibliografyası”nın yanı sıra “Bilişim 
Endüstrisi’nin Zamandizini”ne de yer vermek 
istemiştim.  Bilişim endüstrisine yol açan birikimin 
uluslararası bir uygarlık birikimi olduğunu bu 
araştırmayı yaparken kavrayacaktım. Amerikalı 
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H. Hollerith’in, ABD 1890 nüfus sayımında 
kullandığı delikli kartı, Fransız Jacquard’ın 
(1752-1834) geliştirdiği dokuma tezgâhlarında 
Lyon’da yüz yıl önceden beri kullandığını; 
bu tezgâha adını veren Jacquard’ın da, bir 
müzede karşılaştığı Falcon’un eski bir dokuma 
tezgâhındaki delikli kartonlardan esinlendiğini; 
endüstriyel düzeyde üretilen ilk hesap 
makinesini 1874’te İsveçli W. T. Odhner’in 
geliştirdiğini, bu makinenin 1910’da Saint 
Petersburg, Rusya’da üretilmeye başlanıp 
1917 Ekim Devrimi’ne değin 30.000 sattığını; 
Amerika’da Ford otomobil fabrikalarının üretim 
zincirinde 1917’de kullanılmaya başlanan 
düzeneğin, İspanyol mühendisi Leonardo 
Torres Quevada’nın izlencelenir makinelerin 
endüstride, üretim zincirlerinde kullanımını 
öngören özdevinirler kuramını (automata 
theory) 1913’te geliştirmesine borçlu olduğunu; 
satranç oynayan ilk özdeviniri gerçekleştirenin 
de Quevada olduğunu; Artuklular döneminde 
yaşamış Cizreli bir Türk olan Eb-ül-iz’in 
sekiz yüzyıl önce yaptığı özdevinirlerin ise 
Topkapı Müzesi III. Ahmet Kitaplığı’ndaki 
1206 tarihli elyazmasında sergilendiğini; 
Robot sözcüğünün Çekçe “iş” anlamı taşıyan 
roboto’dan geldiğini, bu sözcüğü ilk kez 1921’de 
bir bilimkurgu romanında Çek yazar Karel 
Çapek’in kullandığını; Alman Konrad Zuse’nin 
1936-41 yıllarında Z1, Z2, Z3 bilgisayarlarını 
gerçekleştirdiğini; 1945’te “bellekte saklı 
program” kavramını ortaya atan Amerikalı 
mühendis John von Neumann’ın aslında bir 
Macar olduğunu; İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
yaptığı patent başvurusu, savaş çıkınca işleme 
konmadan rafa kaldırılıp unutulan Amerikalı 
Atanasoff’un bir Bulgar göçmeninin oğlu 
olduğunu ve ABD’de “bilgisayarın mucidi” olarak 
1973’te yargı kararıyla resmen tanındığını, ben 
bu çalışma sırasında öğrenmiştim.

1986’da Sofya, Bulgaristan’da Türkiye adına 
katıldığım UNESCO 23. Genel Kurulu’nda 
dağıtıldığı için elime geçen Bulgar bilim 
adamlarının buluşlarını tanıtan bir kitap 
dolayısıyla onların “Bilgisayarın mucidi 
Atanasoff” ile nasıl övündüklerine yerinde tanık 
olacaktım.
 
Çağımızda yaşanan değişim dönüşüm sürecinde 
en derin izlerden birini bırakmış Amerikalı 
yaramaz çocuk, düş kralı Steve Jobs’un 
ölümünde, şimdi onun biyolojik babasının da 
Suriye’den öğrenim için Amerika’ya gitmiş 
Abdulfettah Jandali olduğunu öğreniyoruz.
San Francisco Körfezi’nin güney kıyısında bizim 
Doğu Marmara kıyılarımızı andıran meyve 
bahçelerinin Silikon Vadisi’ne dönüşmesi mi 
onları Steve Jobs ve Stephan Wozniak yaptı, 
yoksa bu kıyıları Steve Jobs ve onun gibiler mi 
Silikon Vadisi’ne dönüştürdü, bilinemez. 
Düş gücünün ardından giderek yaşamımızı 
kolaylaştıran bütün insanlara, insanlığa 
uygarlık borcumuz var.
 
20. yüzyıla girerken Endüstri Devrimi’nde çığır 
açan üç buluşuyla (gramofon, elektrik ampulü 
ve sinema) çağdaş yaşamın ikonu olmuş yüz yıl 
öncesinin Thomas Alva Edison’u gibi -Edison 
hiç okul eğitimi almamıştı- 21. yüzyıla girerken 
Steve Jobs da Bilişim Devrimi’nde çığır açan 
buluşlarıyla “kişisel” çağdaş yaşamımızın 
ikonu oldu.  

O artık hepimizin. 
Steve Jobs’u saygıyla anıyorum. 
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