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Yeni bir yılın başındayız. Her yılbaşı yeni başlangıçların simgesi 
olarak yaşamımızda yerini almıştır, almaya devam edecektir. 

Geride bıraktığımız yılda ne yaptınız, nelerle uğraştınız, 
kendinize ve çevrenize neler kattınız? Yaşamının muhasebesini 
yapmayanlar, amaçsız yaşayanlar için bunun yanıtı bellidir: hiç.

H İ Ç …

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe 
Sözlük’te hiç karşılığı olarak “1. 
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin 
anlamını pekiştiren bir söz;  2. Soru 

cümlelerinde belirsiz bir zamanı anlatan bir 
söz;  3. Bir soruya açık bir cevap verilmek 
istenmediğinde cevap cümlesinin başına 
getirilen bir söz; 4. Boş, değersiz, önemsiz 
olan şey veya kimse.” tanımları yer almaktadır.

Ödevini yapan, sınava çalışan bir öğrencinin 
düşük not aldıktan sonra kendisine hiç 
ders çalışmadığının söylenmesi, uzun süre 
maçlarda gol atamayan bir sporcunun 
hiç becerikli olmadığının belirtilmesi, bir 
sanatçının gerçekleştirdiği bir yapıtın hiç 
güzel ve değerli olmadığının açıklanması, 
bir ev hanımının eşine hiç yardımcı 
olmadığını söylemesi gibi olumsuz yargılar 
ile yaşantımızın bir bölümünde karşı karşıya 
kalmışızdır. Bu durumda, kendisine haksızlık 
edildiği duygusuna kapılmayan yoktur.

Bir yargıya varırken yalnızca siyah ya da 
beyaz gibi ayrımlarda bulunmalı mıyız, 
gri yok mudur? “Hiç” sözcüğü böyle 
kolaylıkla kullanılacak kadar basit midir? 
Hiç’in anlamını bilmeden, aklımıza geldiği 
gibi rastgele kullanarak karşımızdakileri 
yaralayabileceğimizi unutmamalıyız. 

***

Nasrettin Hoca, Akşehir’de kadılık yaparken iki 
adam Hoca’nın huzuruna çıkmış. 
Birisi: -Kadı efendi, bu adam benim hakkımı 
yedi. Davacıyım ben bundan, demiş. 
Hoca sormuş: 
-Peki ne yaptı da senin hakkını yedi? 
Adam olayı anlatmaya başlamış:
-Bu gördüğün adam, odun taşıyordu. Sırtındaki 
odunlarla birlikte yere düştü. Kalkmak 
için benden yardım istedi. Ben de, “Yardım 
edersem ne vereceksin?” dedim. O da “Hiç” 
dedi. Yardım edip adamı yerden kaldırdım. 

GÜNEY GÖNENÇ’i saygı ile anıyoruz…

1933 yılında Ankara’da doğan Güney Gönenç, 1955’te İTÜ’yü 
bitirdi. 1963’te ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 
öğretim üyesi oldu. ABD’de yüksek lisans, İngiltere’de 
doktora yaptı. 

Türkiye BilişimDerneği’nin 5. dönem (12.04.1975 – 
10.07.1975) başkanlığını yapan Gönenç, Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) yönetim ve yayın kurullarında görev yaptı. 
New York Türk Öğrenci Derneği ve İngiltere Türk Öğrenci 
Dernekleri Federasyonu başkanlıklarında bulundu.

TBD ailesi olarak 3 Aralık 2011 günü aramızdan ayrılan 
Güney Gönenç’e rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı ve 
sabır diliyoruz. 

Dağılan odunları topladım. Yeniden sırtına yükledim. Ama o, söz verdiği hiçi vermedi. 
Hakkımı istiyorum. Bana hiçimi versin, demiş.

Hoca:
-Çok haklısın. Bu adam hiçini vermelidir, diyerek davacıyı yanına çağırmış. Oturduğu 
yerdeki hasırı (kilimi) göstererek: 
-Kaldır bakalım hasırın altında ne var, demiş.
Adam, hasırı kaldırmış, altına bakmış. Ama birşey görememiş. 
Hoca tekrar sormuş:
-Hasırın altında ne var?
Adam şaşkın şaşkın:
-Hiç, demiş. 

O zaman Hoca hemen taşı gediğine koymuş:
- Be adam! Daha ne duruyorsun? Al hiçini de git.

***
Hiç kimseyi kırmayacağınız, 
Hiç hastalanmayacağınız, 
Hiç kaybetmeyeceğiniz, 
Hiç üzülmeyeceğiniz,
Hiç kızmayacağınız,
Hiç başarısız olmayacağınız,
Hiç eskisini aratmayacak

Yeni Yıl diliyorum…
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