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Biliyor musun, yoksa 
inanıyor musun?

“Aklım almıyor, feneri uyku tulumuma 

saklamıştım! ” Metin çok öfkeli, bir saattir  

el fenerini arıyor. “Kim almış olabilir ki ?”
“Hülya,” diyor Antonin.

“Öyle mi ? Emin misin ?” diye soruyor 

Metin.

Öykünün devamını hayal edelim:

“Evet, Hülya’nın aldığını biliyorum,” diye 

yanıtlıyor Antonin.

Metin soruyor: “Onun olduğunu nereden 

biliyorsun ?”
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“Bu sabah senin çadırına girdiğini ve el 

feneriyle çıktığını gördüm.”
Antonin’in kanıtları var. Biliyor.

Öyküye başka bir son hayal edelim:

“Onun olduğuna gerçekten inanıyorum,”  
diyor Antonin.

Metin soruyor: “Peki, neden buna 

inanıyorsun ?”
“Dün akşam Hülya’nın ne dediğini 

duymadın mı ? El fenerini kaybettiğini 

söylemişti.”
Antonin, el fenerini Hülya’nın aldığına neden 

inandığını anlatıyor. Kanıtı yok, inanıyor.

Yarın sabah  
güneş doğacak mı?

Bu nasıl soru? Elbette doğacak. Hepimiz aynı ya-

nıtı veririz: Evet!

Güneşi her yerde aradığımız, ama bulamayıp 

karanlıkta kaldığımız bir sabah hiç olmadı. İyi 

ama, yarının da; bugün, dün, ondan önceki gün, 
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ondan da önceki gün ve geçmişteki bütün sabah-

lar gibi olacağını nereden biliyoruz? Belki de bu 

gece Dünya duracak, bizler de karanlıkta kalaca-

ğız. Belki de Ay, Güneş’in önüne geçecek ve hep 

orada kalacak. Belki de Güneş, bu gece patlayıp 

sönecek.

Tamam, böyle bir şey daha önce hiç olmadı. 

Ama bu, asla olmayacağını kanıtlar mı? Hayır.
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Siyah kuğu

Soru: “Bütün kuğular beyazdır,” diyebilmek 

için kaç tane beyaz kuğu görmüş olmak 

gerekir ?

100 mü? Hayır, çok daha fazla! 1000 mi? 100 mil-

yon mu? 10 milyar mı? Hayır, daha bile fazla.

Aslında, bütün kuğuların beyaz olduğunu 

söyleyebilmek için, geçmişten bugüne dünyada-

ki bütün kuğuları görmüş olmak gerekir.

Soru: “Bütün kuğular beyazdır,” cümlesinin 
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yanlış olduğunu söyleyebilmek için kaç tane 

siyah kuğu görmüş olmak gerekir ?

Bir tane. Bunu söyleyebilmek için tek bir siyah 

kuğu yeter. 

Korkunç bir şey bu! Kuğuların beyaz olduğunu 

kanıtlamak için, bütün yaşamımızı dünyayı dola-

şarak geçirebiliriz; 50 yıl boyunca yalnızca beyaz 

kuğular görmüş olduğumuz için, tam da başardı-

ğımızı düşünürken... hoppalaaa! Felaket: Avust-

ralya’nın çok uzak bir köşesinde, küçücük bir 

gölde, siyah bir kuğu karşımıza çıkıverir.

Bir şeyin yanlış olduğunu kanıtlamak için, bir 

örnek –tek bir örnek– yeter. Bir şeyin doğru ol-

duğunu kanıtlamak içinse, örnekler vermek, hatta 

milyarlarca örnek vermek bile, asla yetmez.

Yarın, ertesi gün ve  
sonraki bütün günler

Hiç kimse hayatının sonuna kadar; yarın, ertesi 

gün, ertesinin ertesi gün ve sonraki bütün gün-

lerde neler olacağını bilemez.
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Merdivenin altından geçme!

“Neden kolumu çekiştirip duruyorsun ?  

Bırak beni! ”
“Önüne baksana, orada bir merdiven  

var, asla merdiven altından geçmemelisin,” 
diyor Osman.

“Öyle mi ?” diye soruyor Tuğçe. “Ya 
geçersek ?”
“Başına bir sürü bela gelir. Aa! Şuraya, 

çatının üstüne bak, kara kedi var, hemen 

saçını çek! ”
“Neden?” diye 

soruyor Tuğçe, 

şaşkınlıkla.

Kafenin 

bahçesindeki bir 

tahta masaya 

doğru seğirten 

Osman, “Kara kedi 

uğursuzluk getirir. 

Görür görmez hemen 

saçını çekmelisin,” diye 

yanıtlıyor.


