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“O nlar ın”  peş inde y im . Kl iş e 
üretmeyenlerin, boş laf söylemeyenlerin, 
sahneyi bir ego gösterisine dönüştürme-
yenlerin, sulu espriler ya da ucuz etkilerle 
izleyiciyi tavlamayanların, yaşamdan 
kaçmayanların, zamanımızı çalmayanların, 
baştakilere yaranmak için kırk takla 
atmayanların peşindeyim. 

Beni güldüren, ağlatan, şaşırtan, 
yadırgatan, düşündüren, ezberimi bozan, 
belki de bir an durup kendime döndüren 
tiyatro ustalarının peşindeyim.

Neden sahnedeler, ne yapıyorlar, ne 
söylemek istiyorlar? Ve işte şimdi, şu an onlarla aramda 
nasıl bir iletişim kuruluyor, nasıl bir enerji akıyor, ne 
hissediyorum?  yakalayamazsam, tiyatroda 'Onları'
sıkıntıdan patlayabilirim, uyuyup kalabilirim, benim 
burada işim ne diye kendime kızabilirim... Her şeyin 
ucuz bir tüketime dönüştüğü bir ortamda hiç de kolay 
değil onları yakalamak. Tıpkı iyi bir roman okumanın, 
iyi bir film izlemenin de kolay olmadığı gibi…

Diyelim ki bir izleyici ya da eleştirmenim. Sadece 
tiyatro tüketiminin tuzağına düşmemek de yeterli değil 
şüphesiz. Çünkü ben öyle bir ülkeden geliyorum ki 
tiyatronun insanca yaşayabileceğimiz barışçıl ve 
demokratik bir toplumu savunma gizilgücünün ne kadar 
değerli olduğunu biliyorum. Acaba benim tiyatro 
ustalarım bana bu yolda ne söylüyorlar?  Diyelim ki bir 
tiyatro yazarı, yönetmeni ya da oyuncuyum. Yaşamın 
akışındaki acıları, çatışmaları, haksızlıkları yüreğimde 
hissediyorum. Nefreti, şiddeti, yalanları, hile ve 
komploları görüyorum. Savaşın, sömürünün, sürgünün, 
adaletsizliğin, acının, yokluğun yarattığı bir karmaşa 
içinde yitip gitmek üzereyim. Çaresizlik mi? Hayır, ben 
tiyatrocuyum ve yaşamı bir yerinden yakalayabilirim, 
anlamak için çaba harcayabilirim, yaşamı okuyabilirim. 
Ama bu benim ülkemde hiç de kolay değil, çünkü yaşam 
çoğu zaman bütün acı, gülünç ve absürt yanlarıyla sanatı 
kat kat aşıyor. Bunu her gün yeniden ve yeniden 
yaşıyorum. Tam bir şeyi yakaladım dediğimiz anda 
olaylar öyle bir kasıp kavuruyor ki ortalığı, sözcüğün 
bittiği yerde buluyoruz kendimizi.

Bir dönemin büyük oyunları da karanlığında 
gizlenen birer masalı andırmıyorlar mı? Öyleyse önemli 

olan bu masalı yeniden keşfetmemiz mi? 
Evet, benden önce yaşamış büyük ustalar 
var bana yol gösterecek, yazdıkları oyunlar 
yüzyılları aşıp, bugünlere gelmiş. Onlar 
acıyı, hüznü anlatıyorlar, karşı koymayı, 
direnmeyi. Onlar umudun sesi... Yazar, 
yönetmen ya da oyuncuysam onlardan da 
öğrenecek çok şey vardır mutlaka.

Tiyatro, yaşamla arasındaki bu kıl payı 
kes işm ey i  yakala mı şsa  m uciz el er  
yaratabilir. İyi, ama nasıl? Bu acaba nasıl bir 
toplumda yaşadığımıza mı bağlı? Tüketim 
toplumunun uyuşukluğu içinde donup 

kalmışsak, tiyatro krizini aşmak için gerekli olan, Dario 
Fo'nun alaycı sözleriyle, 'cadı avı' mıdır; tiyatrocuların 
korkmaları, sarsılmaları mıdır? Öyleyse baskıcı 
toplumlarda tiyatronun işi daha mı kolay? Böyle bir ayırım 
yapılabilir mi? Hayır, çünkü tüketim de, baskılar da bütün 
ülkelerde farklı dozlarda yaşanıyor. Eşitsizlik giderek 
artıyor, demokrasi anlayışı çöküyor, savaşlar ortalığı yıkıp 
yakıyor, yaşadığımız dünya kıyasıya harap ediliyor. Kendi 
ülkemdeki sorunlar başka ülkelerde yaşananlarla girift 
bağlantılar içinde gelişiyor.

Öyleyse aslolan bütün sınırları aşan bir duyarlılık, 
empati, dayanışma duygusu ve direnme gücü değil mi? 
Tabii yürekten inanmak da gerekiyor yapılan işe, her tür 
dayatmaya karşı koyarak özgün olmak, anlamaya 
çalışmak ve yaşamın bunca kargaşalığı içinde kendi 
yolunu bulmak. Bu başarılmışsa mutlaka aynı heyecan, 
aynı duyarlılık, aynı sorgulayıcı bakış izleyicide de 
uyanacaktır.

Şimdi bir oyun izleyeceğiz...  Ne hissedeceğiz, ne 
düşüneceğiz? Acaba hüzünlenecek miyiz yoksa gülecek 
miyiz? Hoşumuza gidecek mi izlediklerimiz, yoksa 
anlamsız mı gelecek, neden? Kafamızdaki duvarları 
yıkacak mı, bize yeni bir güç, yeni bir umut verecek mi? 
Oyunun sonunda bütün bunları bizlere yaşatan 
tiyatrocuları büyük bir heyecan ve sevgiyle gönülden 
alkışlayabilecek miyiz?

Şimdi söz izleyicide…

EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

       TİYATRONUN USTALARI

  Sanatsız olmaz. Çünkü insan olmanın ilk koşullarından birisidir sanat. Bu nedenle ilk olarak siz 
okuyucularımıza iki sanat bildirisi sunuyoruz:

    *
          I-27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ydü…

TÜRKİYE'DE, ZEHRA İPŞİROĞLU'NUN DÜNYA TİYATRO GÜNÜ BİLDİRİSİ...

 Gerçekten, karanlık günlerde yaşıyorum! Doğru söz delilik!.. Bertolt Brecht

Prof. Dr. ZEHRA İPŞİROĞLU
Yazar, Eleştirmen, Akademisyen
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Şiir insanlığımızdır,
       insanlığımızın özüdür.
 
Şiir dili yaratır,
        dil şiiri yaratır.
 
Dil ile düşünce koşuttur,
         koşut olmazlarsa ikisi de gelişemezler.
Bu koşutluk bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür,
Bağımsızlığımızın ölçüsüdür. Kendimize karşı bile…
 
Şiir düşünce özgürlüğüdür.
 
Düşünce engellenemez,
Onu kim yasaklayabilir? Benim kafamın içini…
Ancak kendim… “Oto sansür…”
Onun için “şiir doğrudan olmalıdır” diyor Nazım.
 
Ninemden Yunus' la geldi şiir.
Ona da ninesinden besbelli…
 
Şiir kimi kez bir çığlıktır,
       kalkışmadır,
       Yasaları kendi içindedir…
 
Şiir her şeyden önce sevidir, 
       sevgidir.
      İnsanı söyler ne söylerse…
       Bütün insancalıkları içinde taşır şiir.
       Kötüye kullanılamaz…

Cengiz Bektaş'ın Dünya Şiir Günü Bildirisi:

 PEN Yazarlar Derneği'nin Dünya Şiir Günü bağlamındaki PEN Şiir Ödülü bu 
yıl Cengiz Bektaş'a sunuluyor.  

Türkiye'de her yıl bu ödülü alan şair de 'ni  21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisi
hazırlıyor. 

 II- 21 Mart dünya şiir günüydü…

  
Şiir bütün sanatlarda olduğu gibi,
       özdedir,
       özümüzden gelir.
Şiirde biçimle yola çıkılmaz.
       Öz, biçimini kendi alır gelir.
       Üstü kapalı yollara sapmaz.
       
Bizim savaşımız, düşünceyi dile getirmek özgürlüğü içindir.
Düşünceyi dile getirmenin kısa yoludur şiir.
 
Bir ülkede düşünceyi dile getirmekte yasaklar varsa,
         bu bütün insanlığın sorunudur.
Yazın geçmişimizde, “Düşünceyi Dile Getirme Özgürlüğü” adına
          yaşamını ortaya koyanlar az değildir.
          Böylesi ozanlarımız hep olacaktır…
 
Şiir, ozanın gerçek yaşamıdır.

 ŞİİR

     *Kimdir?: Mimar, Şair Cengiz 
Bektaş 1934'te Denizli'de doğdu. 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi İç Mimarlık ve Mimarlık 
Bölümleri'nde okudu.      
      Yazın yaşamına 1950'de on altı 
yaşında Denizli'de bir günlük 
gazetede köşe yazılarıyla başladı. İlk 
şiir kitabı "Kişi" 1964'te çıktı. 
Bundan sonra bugüne dek şiir 
deneme, inceleme, araştırma, çocuk 
yazını dallarında 55 kitabı 
yayımlandı. 
      C. Bektaş, Yazarımız Tahsin 
Şimşek'le 30 Mart 2018 günü 
Nazilli'de Belediye'nin düzenlediği 
Kültür Sanat ve Edebiyat 
festival “Afrodiyas'ta Küresel 'inde 
Dönüşümler” konulu konuşmalarını 
yaptılar.                                            
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ŞİİR ÜSTÜNE
Prof. Dr. Osman GÖKÇE

bilim.ege@gmail.com

Denemeler'in yazarı ünlü Fransız düşünürü 
Michel Eyquem de  (Şubat 28, Montaigne
1533–Eylül 13, 1592) yaklaşık günümüzden 500 
yıl kadar önce, bir insanda bütün insanların 
yaşadığını yazmıştır.

Büyük oranda katıldığım bu varsayıma 
dayanarak bütün insanların en azından biraz da şair 
olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, kendimi 
diğer insanlardan ayrı tutmayarak “Ben de biraz 
şairim” diyebilirim. Bu da 
anlaşılabilir ve hoşgörülebilir bir 
söylem olur, diye düşünüyorum.

Geçmişten beri taşıdığım bu 
düşünceyledir ki daha lise 
yıllarımda Şair Arkadaşlar Şiir 
Defteri adında bir  defter 
açm ı ş t ı m . Bi r ço k ün s üz  
arkadaştan birçok şiir var o 
defterde. Ara sıra açar okurum. 
Her okuduğumda da kendi 
kendime, “Herkesin tanıdığı bir 
şair olmasalar bile onlar birer 
şairdiler.” diye kapatırım defteri. 
Ve bir özlem taşırım, bu şiirleri 
bir gün yayımlayabilme özlemi.

Gaziantep'te lisedeyken, 
dersten kaçtığımız bir gün bu şair 
arkadaşlar ımdan b iri si ile 
Alleben kenarında karşılıklı şiir 
okuyarak gezerken elimdeki 
dergide gördüğüm bir yazıya 
takılmıştı gözüm. Yazının, adını 
şimdi anımsamadığım yazarı, 
(Avrupa'da on sekiz yaşına basan 
her genç, nasıl ki bir iş sahibi 
olursa; bizde de on sekiz yaşına 
basan her Türk, şair olur) anlamına gelen bir 
yargıda bulunuyordu. Arkadaşıma “Bu bizim 
köylüleri anlatıyor galiba.” demiştim. Çünkü bizim 
köyde herkesin bir işi yoktu; ama herkesin bir 
türküsü, bir ağıdı vardı. Her güzel için sevdikleri 
tarafından bir türkü, her acılı ölüm için yakınları 
tarafından bir ağıt yakılıyordu. Ayrıca, ağıtçı 

kadınlar vardı; ölülerin başında ağıt yakarlardı. 
Dolayısıyla, köylülerimin her biri biraz da bir şairdi. 
Yani Montaigne'in dediğine uyuyordu.

Bu duruma göre ve bu anlamda ben de bir şairim 
ve şiir üzerine de konuşabilirim. Kaldı ki kendisi bir 
şey olmadan o şey üzerine konuşan milyonlarca ya da 
milyarlarca insanın yaşadığı koca bir dünyada 
yaşıyoruz. Kim kime dum duma, öyle değil mi?

Sonra, “Başkaları onaylar ya da onaylamaz, sen 
kendince bir gerekçe oluşturdun 
şii r  üzer ine söz  söyleme 
konusunda. O zaman söyle ne 
söyleyeceksen” diye kendi 
kendimi yetkilendirdim. 

Bu bağlamda aklıma ilk 
gelen şey de, üzerinde en çok 
tartışılan konu oldu. Yani şiirin 
ne olduğu konusu… 

Bence şiir herkese göre 
başka bir şeydir. Şiirin onlarca, 
yüzlerce ve hatta binlerce tanımı 
yapılmıştır ya da yapılabilir. Bu 
kadar çok tanımı yapılan bir 
kavram da tanımsızlığı getirir. 
Öyleyse şiirin tanımı yoktur, şiir 
tanımlanamaz yani. Ancak 
b i l im s e l  o l a r a k ,  bu  t ür  
tanımlanamaz kavramlar için 
t ipoloj ik tanım  kavram ı  
geliştirilmiştir. Buna göre bazı 
kavramları anlatmak için bir 
tipleme yapılabilir ve fakat bir 
tanım yapı lamaz .  Elbe tte 
tanımlanamayan şey yok demek 
de değildir. Şiir vardır ve şiir bir 
gerçekliktir. 

Yıllar önce Varlık'ta okumuştum. Yaşar Nabi 
Nayır (Ben şiir olsun okurum. İster Fuzuli'den olsun, 
ister Karacaoğlan'dan isterse de Orhan Veli'den 
olsun. Yeter ki şiir olsun) anlamında bir görüş 
açıklıyordu. Ama şiirin nasıl olduğunu anlatmıyordu. 
Bir metin nasıl olursa şiir olur onu anlatmıyordu. O 
kendisine göre bir şiir kavramı geliştirmişti ve ona 
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şiir diyordu. Onun şiir dediğine başkaları da şiir der 
miydi? Sanmam ya da bilemem. Yani her dağın bir 
dumanı olduğu gibi herkesin de bir şiir tanımı 
vardır. Çok kanıt göstermeye gerek yok ki herkese 
göre şiir farklıdır. Bir kişi karşısındakine “Şiir gibi 
konuştun” dediğinde o kişi de bir şiir tanımı 
yapıyordur.

İş bu kadar ucuz mu? Doğrusu sanmıyorum. Bu 
kadar da ucuz olamaz. Ancak pek çok şiir 
eleştirmenlerinin söylediği kadar da pahalı olamaz. 

Örneğin, öyle bir takım çokbilirlerin yazıp 
çizdiği gibi şiir ille de bulmaca gibi, matematik 
problemi  gibi üzer inde kafa pat latarak 
çözümlenecek bir metin de olmamalıdır. Böyle 
şiirler de olabilir. Ama böyle olmayanları şiir 
sayamayız diye burun kıvrılamaz. Şöyle bir 
düşündüm kendi kendime. Çok bilinen, çok okunan 
ve çok sevilen şairleri getirdim gözümün önüne. 
Örneğin Karacaoğlan, Yunus, Nazım Hikmet, 
Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Orhan 
Veli vb şairleri anımsadım. Bunlar ne kadar da 
güzel şiirler yazmışlar, söylemişler. Bunu hepiniz 
takdir edersiniz. Hepsini her okuyan anlayabilir. 
Yani anlaşılabilir şiir ya da şair zor anlaşılanlardan 
daha çok tutuluyor gibi geliyor bana.

Aklıma ikinci olarak şair kimdir, sorusu geldi. 
Kendimce bir yanıt bulmaya çalıştım bu soruya da.

Bana göre şiir yazmak bir aşk halidir. Bir 
tanımlanamazı, başka bir tanımlanamazla 
tanımlamak gibi bir gülünçlük içine düşmek 
istemem. Aşk da tanımlanamaz kanımca. Ancak 
aşk vardır, aşk bir gerçekliktir. Aşkın var olduğunu 
bilenler “Şiir yazmak bir aşk hâlidir” söylemini 
anlarlar.  

Ayrıca, şiir okumak da bir aşk hâlidir. Ancak, 
şiir okumak bu kadar da değil. Kim şiir okuyorsa 
okuduğu şiiri kendisi yazmıştır. Okuduğu şiir 
kendisine aittir. Yani, bir şiiri okuyan kişi o şiirin 
şairidir.

Hiç kimse bu düşünceye katılmak zorunda 
değildir. Ama bu düşünceye “Olabilir” diye 
bakılabiliyorsa buradan şu sonuç çıkarılabilir:

Aşkı doğa aşkı, Tanrı aşkı, insan aşkı ve 
benzerleri gibi hangi anlamda anlarsak anlayalım 
şair bir âşıktır. Şiir aşktan ayrılamaz. Belki de bu 
nedenle olacaktır ki ülkemizde halk şairlerine halk 
âşıkları denilmektedir. Dolayısıyla şair âşık olan 
kişidir. Ve her insan da her zaman değilse bile ara 
sıra âşık olur. Bir kere olur, beş kere olur. Doğaya 

aşık olur, Tanrı'ya aşık olur, bir diğer insana aşık olur. 
Ama her insan âşık olur ve bu nedenle de her insan bir 
şairdir. Ne var ki bizler, bir anlam daraltmasına 
giderek, yalnızca bütün bir ömrünü âşık olarak 
yaşayanlara şair diyoruz. Ya da en azından 
diğerlerine oranla daha çok, daha sık ve daha uzun 
aşk hali yaşayanlara şair diyoruz. Yaşasın aşk, 
yaşasın şiir ve mutlu olsun şairler yani bütün insanlar. 
Saygılarımla. 

    
KIYIDAKİ ADAM  
Sakız'ın üstünden günbatımı
Saatler aşkı gösteriyor
Akrep aşka
Yelkovan aşka dönüyor

Efsane aşkların döl yatağı Ege'de
Ateşi yüzüne vurmuş
En dalap demidir şimdi denizin
Denizle göğüs göğüse
Güneş rengi bir kızın
Gerdeğe girer gibi
Saygıyla ve şehvetle
Denize girişine bakıyor
Elinde kadehi
Kıyıda yalnız ve yaşlı bir adam
Deniz mutlu
Adam kıskançlık krizinde

 
Aşkın ustası uzmanı yok
Fabrikası yok
Yapılamaz
Bir dine bağlı değil
Yaratılamaz
O neyse odur
Varsa var yoksa yok bir şeydir
O şimdi kıyıdaki adamdadır

         
(Osman GÖKÇE-12.08.2016)
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  BİR BAYRAM SABAHI  

Dalgın bakışlarını, deniz ufkunun sisli 
maviliklerinden yavaş yavaş uzaklaştırdı. O an 
kendi durumunu düşündü. İlk defa bir bayramı, 
ailesinden uzakta, İstanbul'da yapayalnız 
geçiriyordu. Gözlerini odanın içinde dolaştırdı. Yer 
yer sıvası dökülmüş duvara, tavandan sarkan 
örümcek ağlarına ve yerlerin pisliğine baktı. Bu 
manzara, ilk görende burasının terk edilmiş olduğu 
hissini uyandırırdı. Ama değildi işte… Bu odada, 
bu basık tavanlı, bu yıkılmaya yüz tutmuş odanın 
bir köşesinde de o yaşıyordu.

Bir an eski günlere gitti. Kendisi gidemediyse 
bile hayallerini o uzak şehre, o kasabaya, o köye 
ulaştırdı. İlkokulu 50 haneli Avcılar Köyü'nde 
okumuş, öğretmeninin tavsiyesiyle, imkânlarını 
zorlayarak kasabada ortaokul, şehirde de lise 
tahsilini tamamlamıştı. Önünde, artık yıllardır 
hülyalarını kurduğu İstanbul, mutlu sandığı 
üniversite öğrencisinin hayatı vardı. Bu düşünceler, 
bu umutlarla gelmişti bu masal şehre. Mahalleli, 
aralarında üç beş kuruş toplayıp yardım 
etmeselerdi, buraya da gelemezdi ya…

Günlerce yurt aramış, yurtların pahalılığını 
gördükçe bir ara okulunu bırakıp, dönüp gitmek 
istemişti köyüne, sevdiklerinin yanındaki mutlu 
hayatına. Ama ne diyecek, ne cevap verecekti 
“Neden döndün?” sorularına? Bütün bunları 
düşünmüş, kararını vermişti; gitmeyecekti, ne 
olursa olsun, fakülteyi bitirmeden dönmeyecekti 
köyüne… Yazları da İstanbul'da bir iş bulur, günlük 
masrafını çıkarırdı.

Bir gün yine yurt arayışlarının birinde Beyazıt 
ile Süleymaniye arasında, adeta unutulmuş, viran, 
odaları örümcek ağlarıyla kaplı bu yurdu bulmuş ve 
-ucuz olduğu için- yerleşmişti. Uzun kış 
gecelerinde dışarıdaki fırtınaların uğultularını 
dinleyerek ve yatağında titreyerek uyumaya 
çalışmış, çoğu zaman uyuyamamış, bir sabahçı 
kahvesinde sabahlamayı daha uygun bulmuştu. 
Çünkü orası, havası kirli, boğucu olsa bile sıcaktı, 
köyündeki insanlar kadar olmasa da yine yurttan 
sıcaktı…

Günler böyle sıkıntılarla geçmiş, şeker bayramı 
gelmişti. Ne yapacak bir şeyi vardı ne de İstanbul'da 
bir tanıdığı. Ayın on yedisi olmasına rağmen, cebinde 
sadece on lirası kalmıştı. Ne kadar uğraşsa, günde bir 
öğün yemeği bile göze alsa, bu para üç dört günden 
fazla dayanmazdı. Bu bayram sabahında, herkesin 
bayramlaştığı neşe içinde gülüp eğlendiği şu 
saatlerde düşünülecek şeyler miydi bunlar? Neden 
sonra ağladığını fark etti. Hemen gözyaşlarını sildi.  
Ağlamamalıydı! Çünkü köyünde büyükleri 
“Erkekler ağlamaz!” derlerdi. O anda gözleri 
ufuklara takıldı, kaldı. Şu denizin sularına karışmak, 
bütün bu ıstıraplardan kurtulmak için öylesine derin 
bir istek duydu ki… Ama yapamazdı, intihar 
edemezdi. Hem bu, Tanrı'nın da affetmeyeceği bir 
suçtu. Hem, kendisini sevenlere acı çektirmeğe, hem 
de böyle bir günahı işlemeğe razı olmadı ve bu fikri 
zihninden hemen uzaklaştırdı. 

Sahildeydi. Ayaklarının altındaki denizin 
derinliklerine bir hayal arar gibi dalgın nazarlarla 
baktı, baktı. Yüzü umutsuzlukla kırıştı.

Ahmet çirkin değildi. Lisede birçok kız arkadaşı 
ona ilgi göstermiş, köyünün kızları çeşme başında 
onu beklemişlerdi. Lisede edebiyat öğretmeninin 
desteğiyle İl Halk Kütüphanesi'ne üye olmuş, okul 
dışı boş saatlerini burada, yerli, yabancı dememiş, bir 
sürü kitap okumakla geçirmiş,  ufuklar ını 
genişletmişti. Kendisini her türlü kötülüklerden uzak 
tutan kitaplara gün geçtikçe daha derinden 
bağlanmış, kelimenin tam anlamıyla, âşık olmuştu 
onlara.

      Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi'nden:
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçâre gönüller! Ne giden son gemidir bu!
 Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
mısralarını gayrı ihtiyari mırıldandı. Ne olurdu 

“ne mendil ne de bir kol”un sallanmadığı bir kalkışla 
ya da Rimbaud'nun Sarhoş Gemi'siyle enginlere 
açılıp sarmaş dolaş olabilseydi dalgalarla. Belki de 
ölüm bir son olmuyor, ölüm sonrasında mutlu bir 
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hayata kavuşuyordu insan.
Dalgın bakışlarının toplandığı suyun yüzünde 

titrek bir hayal belirdi. Evet oydu, Sevgi'siydi bu 
hayal… İstanbul'da sadece onu sevmiş, ondan 
gördüğü yakınlıkla tahammül edebilmişti İstanbul'a. 
Ahmet'i evlerine bile davet etmişti, ailesiyle 
tanıştırmak istemişti.Ama zengin değilse bile orta 
halli bir aileden olmalıydı. Bu sefil kıyafetiyle böyle 
bir davete gidemeyeceğini biliyor ve çeşitli 
bahanelerle her gün daha sonraya atıyordu o günü. 
Gün geçtikçe daha çok bağlanıyordu Sevgi'ye. Hem 
gurbette olmanın etkisi, hem de Sevgi'nin cana yakın 
davranışları, ona olan sevgi ve yakınlığını 
arttırıyordu. Ama aşktan, âşık olmaktan korkuyordu. 
Bu kadar önem verdiği, kutsal saydığı duyguların, 
onun fakir kalbinde ne yeri olabilirdi ki?

O gün de ne iyi davranmıştı Sevgi ona… Kantine 
gitmişler;  birer simitle çay içmişler, karşılıklı 
oturup derslerden, hocalardan tabiattan, akıllarına ne 
gelirse ondan bahsetmişlerdi. Sevgi de bu kültürlü 
delikanlının fikirlerinden yararlanmak, onun 
meseleler hakkındaki görüşlerini öğrenmek için 
cazip konular aramış durmuştu konuşurlarken. 
Ahmet, konuşurken ara sıra bakışları uzaklara dalıp 
gidiyor; coşkun bir âşığın bazen kısık, bazen gür ve 
heyecanlı se siyle  durmaksızın  anlatıyor,  
anlatıyordu. Fakat arada bir gözleri kısılıyor, bir 
şeyden ürkmüşçesine onu bir titreme alıyor, 
konuşması değişiyor, oradan kaçmak, uzaklaşmak 
için içinde zaptedilemez bir arzu duyuyordu. 
Sevgi'nin yakınlığı da olmasa her şey öylesine 
çekilmez olacaktı ki…

Oturduğu sahil kenarındaki bankta artık 
gözyaşlarını silmek, saklamak lüzumunu 
duymuyordu. Gözleri uzaklarda, tâ uzaklarda bir 
hayale dalmış gitmiş, yüzü mesut bir ifade 
kazanmıştı. O anda dudaklarında şu sözler dolaştı: 
“Elbet bir gün gelecek üzüntülerim, kederlerim 
mutlaka sona erecek. İşte o gün anama, babama 
onların arzuladıkları bir evlat olarak döneceğim. 
Şayet Sevgi beni o zaman da severse…”

Güneşin battığı ufukları bir kızıllık kaplamış, 
sular sanki bir deniz harbine sahne olmuşçasına 
kıpkızıl kesilmişti.

Bu, Ahmet'in hayatla savaşıydı ve yarın doğacak 
güneş, muhakkak ki yepyeni vaatlerle, yepyeni 
umutlarla doğacaktı…

-------------------
İstanbul, Beyazıt, Milli Savunma Bakanlığı 

Yurdu, 12 Ocak 1966. Türkoloji I. Sınıf.

Çevresi renklenirse görünür karalar

Unutma, sevgi ile sarılır yaralar…
*

Bak, insansın işte

Öyleyse

Aç bir çocuğa emzik ol

Gözyaşlarını dindir yetimlerin

Sahip çık davana
Başa geç

Erk ol…

Çevresi renklenirse görünür karalar

Unutma, sevgi ile sarılır yaralar…

*
Fırtınalar eser bazen

Yaşlı çınarlar devrilir

Didin biraz, uğraş hele 

Sulamak için

Bir damla yağmur ol 
Görürsün

Kurudu denilen kökler

Ne filizler verir…

Çevresi renklenirse görünür karalar

Unutma, sevgi ile sarılır yaralar…
                                            (2005)

OL!...

M. Cevat TURAN
cevatturan1@gmail.com
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MİZAHLA YAŞAYACAĞIZ

İflahsız Korku: Güç Zehirlenmesi
Mizah, korkudan ve yalnızlıktan kaynaklanır. 
Hiçbir çağda insanoğlu, bugün yaşadığı korkuyu 

ve yalnızlığı yaşamamıştır. Nükleer korkusu, GDO 
korkusu… ; postmodern yalnızlık, AVM yalnızlığı…; 
kanser salgını, obezite salgını…; dinsel dayatma, 
küreselleşme dayatması…

Edebi metafora dönüşen o diz boyu “Yalan” 
korkusu, devasa “Gökdelen” yalnızlığı. Tahsin Yücel 
okuyanlar çok iyi bilir ikisini de. 

Mizah, terapidir, antidepresandır, esrar değil 
“esram, ritalin, diazem…”dir. Yani korkularımız ve 
hastalıklarımızla dalga geçmeyi bilmeye dayalı bir 
sağaltım biçimidir. Elbette bedensel değil, ruhsal.

Mizahın gücünü fark edemeyenler, ondan 
yararlanamazlar. Salt faize değil, zekânın faizi mizaha 
da düşmandırlar. 

İşte Yılmaz Özdil'in ında yer alan bir “Adam”
düşmanlık somutlaması: “İlk karikatüristimiz (Teodor 
Kasap)… Hapse girmesine sebep olan imzasız 
karikatüründe, Karagöz'le Hacivat'ı çizmişti. 
Karagöz'ün eli ayağı prangalıydı. Hacivat 'Nedir bu 
halin?' 'Kanun çerçevesinde  diye soruyor, Karagöz de 
Özgürlük!' diyordu. Bunu çizdiği için (Teodor) üç yıl 
yattı. (Sayfa: 358)” 

Elbette Karagöz'ün elinin ayağının prangasıyla, 
“1919'la başlayan tarih anlayışına karşıyım.” 
diyenlerin sözünü ettiği pranga aynı değil. Onların 
prangasının ne olduğunu hepimiz bil iyoruz: 
Cumhuriyet'in anayasal düzeni. Elbette fermuarsız bir 
ağzın peşrevi bunlar. Sövsen sövülmez, elimiz zaten 
hiç kalkmaz. Çünkü el aldıkları üstada bakmamız, 
yeter. Ne diyordu o üstat(!): “…keşke Yunan galip 
gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı.” 

Yüreği asıl yaralayan,   “Yunan galip gelseydi.”
diyen üstadın ipsizliği değil; 12 Şubat'ta Konya'dan 
yükselen o ülkücü nara. Bakın nasıl bir devletli narası 
o: “Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhuyla devamı, 
bu şartlar altında mümkün görülmemektedir.” 
“Devletli ruhu” dediğimiz şey de buymuş meğer, 
öğrendik. O ruh, ne zaman tanır, ne menzil. Öyle bir 
ruhtur ki o, onun için delinecek demir dağ, her zaman 
hazır ve nazırdır. Bugün için o demir dağ, Türkiye 
Cumhuriyeti'ymiş meğer.

İktidarların derdi, kontrol edilebilir insan ve toplum 
yaratmaktır. 

Tabular, kabız duygulardır. “Biat et, rahat et!” diyen 
kabızlara nasıl giydirilir; dışbükey mi, içbükey mi 
bilemem. Kazak Abdal, geometri bilseydi, “yoranın da” 
deyip ona da bir dörtlük düşürürdü muhakkak. 

Bugünlerde bir itiraf geldi: “Eğitim ve kültürde arzu 
ettiğimiz yere gelemedik.” Kanımca bu tümceyi kuran 
itirafçının arzu ettiği yerle, çağdaş dünyanın geldiği yer 
çok farklı. “Aydın müsveddesi”nin bu kadar çok olduğu 
bir yerde, kılavuz hâlâ Kısırlıoğlu ile Vakdil ise elbette 
başka bir yere varılamaz.

Haydi, kösler vurulsun, iki ileri üç geri menzile 
yürünsün!

Çelişkilerin keskinleştiği , baskının arttığı, 
otosansürün kendini dayattığı zamanlarda yaşama 
tutunacağımız en sağlam dal, mizahtır. İsyanın neler 
getireceği belli olmaz. Gerçi mizah da bir isyandır.

Sosyolojinin gerçeği, mizahın da gerçeğidir. Dünden 
yararlanılır. Ancak dünle ne dövüşülür, ne güreşilir. P. 
Mercier'in Lizbon'a Gece Treni adlı romanındaki şu 
tümce, tam bu günler için: “Diktatörlük bir gerçekse 
devrim görev olur.” Sözün devrimcisidir mizah.

Mizah için ne pasaporta gerek vardır, ne x-ray 
cihazına. Halk oylamasına da gereksinim yoktur. 
Dayatılırsa onun oyu, hep “hayır”dır. Mizah, sürüler 
içinde sürmeli koyun değildir. Köseme isyan edip 
sürüden kaçan kara koyundur. Karamizah da o kara 
koyunun küpeli yavrusudur. 

Mizahı yaratan, güçlünün gaflarıdır. O gaflar, nice 
çağrıştırımla mizaha yeni kapılar aralar. Mizah açık 
kapıyı değil, aralanmışı sever. Anımsarsınız, her şeyin 
bileni, her şeyin başkanı, bir gün Çamlıbel'in “Sanat”ını, 
Dağlarca'nın şiiri diye okumuştu. Paralel ilişkiden sıkça 
söz edilen günlerdeyiz. Bu gaftan, böyle bir ilişki 
kurulup şöyle çıkarımda bulunulabilir. Bu etkinlik 
Fransa'da yapılsaydı, her halde “Emil Zola'”dan da “pir-
zola” diye söz edilirdi. Bilirsiniz, mizahın sıkı 
mazmunudur “pirzola”. Peki, Zola yaşıyor olsaydı ne 
yapardı? Sanırım, o da sanat dünyasına “Suçluyorum”un 
mizahi bir versiyonunu armağan ederdi.  

Ferit Öngören: “Faşizm, mizahın gübresidir.” der. 
Yapılacak ilk iş, o b.ktan kurtulmaktır. Peki nasıl? 
Mizahın yeşerteceği dallara tutunarak… 
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Evet, mizahı baskı besler.  Her iktidar, zamanla 
kirlenir, gübre yığınları her yerden görülür olur. Güç 
sahipleri, kirlendikçe, çıkışta zorlandıkça sürekli 
söverler. “alkolik, aydın müsveddesi, ayyaş, bahtsız 
bedevi, cahil, cibilliyetsiz, sen kimsin ya, yaratık, …” 
benim değil, onların sözcükleri, Üşenmeyip saptayan 
da Yılmaz Özdil. Bunlardan hiçbiri, mizahın, 
mizahçının sözcükleri olamaz. Bana göre bu sözcükler, 
siyasetin pornografisi.

Bir de “yaratılmışı severlermiş Yaradan'dan ötürü. 
Peh!... Peh… Onlara göre Ezidi'yi, Alevi'yi, Ermeni'yi 
yaratan herhalde evrimci Darwin.

Tanıksınızdır. Mevlana'nın “Gene gel!” çağrısına 
icabet, siyasetin koçbaşları için vazgeçilmezdir. Ne 
zaman ki koçbaşılıklarını yitirirler, onları bir daha 
“şeb-i arus”larda göremezsiniz. Dünya dönüyor zaten, 
artık kendilerinin dört dönmesine gerek kalmamıştır.

Her sarayın bir sanatçı çıtası vardır. Çıtayı 
düşürmek için, alttan nanik üstten pike yapılmaz. Bu 
çıta, her şeyiyle “Kibariye”lik olmalıdır. Kibar olup 
kibar kalmakta yarar vardır. Öyle bir düzendir ki bu, 
keçi bile inatçılığını unutmak zorundadır. Değil mi 
keçi? Bu sloganı her “âkil” bilir.

Kibariye'lik “Gülü Soldurmam” varken “İzmir'in 
Dağlarında Çiçekler Açar” niye söylenir bilmem. 
Açmasın efendim! Hem ihale laleler ne güne duruyor. 
Saray sofralarına “Batsın Bu Dünya” yakışır, ama 
“Güneşli günler göreceğiz çocuklar” yakışmaz. Ya o 
çocuklar, ya bir hınzırlık yapıp motorları üzerlerine 
sürüverirlerse! 

Saraya sofra yakışır. “Yiyin efendiler yiyin, bu 
han-ı iştaha sizin”. Biz, nasıl olsa paparayla idare 
ederiz. Paparayı bilmeyenler de KHK'nin paparasıyla 
idare etsinler.

Dışarıdan Önce Camı Görmek Gerek
Mizah, korkudan ve yalnızlıktan kaynaklanır. 
Savunan mizah yoktur, mizah eleştirir. Mizah, ne 

kuramı sever, ne varsayımı… Önce tabloya bakar. 
İşte bugünün tablosundan somut birkaç örnek:
Düşünce kuruluşu Özgürlük Evi (Freedom House), 

195 ülke ve 15 siyasi bölgeyi, bireysel özgürlükler ve 
basın özgürlüğü açısından değerlendirdi. Kurumun 
verilerine göre Türkiye, 100 puan üzerinden 38 puanla 
147. sırada yer aldı. Yani “kısmen özgür ülke”ymişiz.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 Yolsuzluk 
Algı Endeksi'nde Türkiye, 176 ülke içinde 75'inci 
sırada yer aldı. Türkiye bu sırayı, Bulgaristan, Kuveyt 
ve Tunus'la paylaşıyor. Bahreyn, Gana, Burkina Faso, 
Sırbistan ve Solomon Adaları Türkiye'nin önünde. 
Hatta Namibya da!... Bu endekse, elbette transparan 
gökdelenler dikmek dahil değil. Demet Akalın'ın 
hamam sefalı  klipi de!... “Ah Ulan Sevda”

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporuna göre, 
2016'da dünyanın en güvenli ülkeleri sıralamasında 
Türkiye, 163 ülke arasında 145. sırada (Cumhuriyet 
Haber, 15.02.2017). Yeni sloganımız, “Barış, yarışa 
prangadır.” Dünya lideri olmamızı kıskananların afyonu 
da “Yurtta barış, dünyada barış.”tır.

Ericson'un verilerine göre Türk insanı, ömrünün bir 
buçuk yılını kanal değiştirmekle geçiriyormuş. Eş 
değiştirse daha mı iyi?

Türkiye MR çekiminde dünya birincisiymiş (Fox 
Haber, 31 Mart 2917). Ama şu da bir gerçek, sözcüklerin 
MR'ını mizah çeker. Kemal Sunal'ı bu denli çok 
sevmemizin, Tosun Paşa'dan vazgeçmemizin nedeni bu 
olmalı.

2016'da KPSS'ye giren öğretmenlerin 50 soruluk 
“alan bilgisi”  testi ortalamaları açıklandı. Lise 
Matematik 9.994, İlköğretim Matematik: 17.15, Fizik: 
15.377, Fen Bilimleri: 17.15, İngilizce: 27.295, Türk 
Dili ve Edebiyatı: 22.816, Türkçe: 32.637 En yükseği 
Türkçe. Onca din-iman, ahlak kavgasına karşın, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nin ortalaması da 28.879.  

Demek ki “yarım hoca dinden eder” gerçeğine göre, 
bu yarım imanla   “Beraber yürüdük biz bu yollarda”
şarkısını, bir süre daha söyleyeceğimiz anlaşılıyor. Bir 
zamanlar “Kendi dersinin kitabını yazmaktan aciz 
olanlar, öğretmenlik yapmasın.” demiştim. Demek ki 
halt etmiş, ukalalık yapmışım. Zaten yeni YÖK üyesi, 
eski rektör o “Arı” duru hocamız da öyle demiyor mu: 
“Türkiye'nin en tehlikeli kesimi okumuşlar. Okuma 
oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben daha çok cahil 
ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum 
bu ülkede.” Evet, cahillerin, kindar dindarların 
ferasetidir bizi uçuracak olan(!).

TED Antalya Koleji öğrencileri, daha önce 
TÜBİTAK'ın reddettiği “Atık yengeç ve karides 
kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran nanolif 
yapmayı öngören” projeleriyle ABD'de 54 ülke, 2 bin 
450 proje arasından dünya 1'incisi oldu (Doğan 
Haber Ajansı, 22.01.2017)”. İslami kültürüne göre 
yengeç ve karides haram mıdır bilmem, Tövbetak'ın  
reddetme gerekçesi belki de budur. 

Tövbetak'a “ucube belirleme kriterleri” ya da  
“Nesimi vak'ası ilhamlı, insan derisini yüzme 
yöntemleri” proje olarak sunulsaydı daha yerinde olmaz 
mıydı? 

Evet, bütün kurumlarımız evrimleşti. Okurun, 
Tövbetak, Susiad, Tırkiş, Mamursen'in hangi kurumun 
evrimleşmiş hali olduğunu bulmakta zorlanmayacağı 
kanısındayım. “Mamursen”li bu dünyada artık ne 
kravata gerek var ne tıraşa. Ayağa bir terlik yeter. Nasıl 
olsa mamursun, abatsın… Biat et, rahat et!...

Yunus, tutmuş bir de “İlim ilim bilmektir / İlim 
kendin bilmektir / Sen kendin bilmezsin / Bu nice 
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okumaktır” demiş.  İlim, Allah'ın sıfatı, Allah, her 
şeyin bilicisi olduğuna göre sen neyi, niçin bileceksin. 
Buna hiç gerek var mı? Hem “kendini bilmek”le 
Sokrates çağrıştırımları yaptırıp, tasavvufa kâfir 
fikirler şırınga etmenin ne gereği var?

Okul, pano, büst ve duvarlarda ne kadar “Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir. – K. Atatürk” yazısı varsa, 
hepsini artık söküp atmanın vakti gelmiştir. Çünkü bu 
Tövbetak'lı dünyada, hayatta en hakiki mürşidin ilim 
olmadığını, çoktan öğrenmiş olmalıydık. Bu gerçeği, 
yol göstericisini bulan İmam Horşit, Cüppeli Jetski, 
Kedicikler öğrendi; bir tek İnek Şaban, Salako ve ben 
öğrenemedik.

Postmodern cilası atılan bu ahir zamana, Üstün 
Dökmen , Ataol Behramoğlu “Yeni “Tiksinti Çağı”
Ortaçağ” diyor. Bana göre tam bir “Höst-modern Çağ”. 
Sartre'ın, 79 yıl önce koyduğu “Bulantı” tanısı da 
yabana atılmamalı. 

Artık okumayan, düşünmeyen, “emoji”yi, “cilalı 
imaj”ı kutsayanlar her yerde.  Düşünmek istemeyen 
için TV, konuşmak istemeyen için e-posta, yazışmak 
istemeyen için “alo” yetip artıyor. Cep telefonu aşkının 
filmini varın siz çekin. 

“Vaziyet ve manzara-i umumiye” bu. Evet, 
dışarıdan önce camı görmek gerekir. 

Görmüyorsan, kapı dayaklamanın bir anlamı yok. 
Fosforlu elden gittikten sonra, kapı dayaklamaya 
kalkarsan ne mi olur? Ne seni cevrin kalır ne de 
Cevriye'n!…  Kırılmadık cam da kalmaz.

“Oku Oku, Budur Sonu!” diyen bir İhsan Ünlüer 
vardı. Unutan unutsun, ben unutmam. 

 Özçekimdeki İlk Figür 
Mizah, korkudan ve yalnızlıktan kaynaklanır. 
Korkuyu yenmek özgüven gerektirir. Kişi, 

kendisiyle de dalga geçebilmelidir.   Dışarıdan önce 
camı görmek gerekiyorsa, ilkin kişinin kendini görmesi 
gerekir. Hele benim gibi yaşama kısa boylu, sıska bir 
çocuk olarak atılmışsa. Şamar oğlanı olma korkusu 
yüreğinize işlemişse…

Mizah alaycı değil, dalgacıdır. Mizah, işine 
zekâyla başlar, işini zekâyla bitirir. Küçümsemez, 
aşağılamaz; güler geçer, güldürür. Hırsla mizah 
yapılmaz. Sandalyeye yayılarak yapılır.  Hırs, 
siyasetin, paranın, silahın işidir… Ne benim işim olur 
onlarla, mizahın.

Mizahla beslenmiş renkli anılarım var. Evimde ve 
yaşam ilişkilerimde, ne ben mizahtan vazgeçtim, ne 
mizah benden. Yeri geldikçe anlatırım, işte onlardan 
birkaçı. 

Yıl 1965. Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda 5. Sınıf 
öğrencisiyim. Resim dersinde sebze bahçesindeyiz. 

Öğretmenim H.Y, niye öfkelenmişti anımsamıyorum, 
sınıfın önünde bana: “Şimşek! İstanbul'a yolun 
düşerse, Beyoğlu Nevizade'de ünlü bir Rum paçacısı 
vardır; orada bir beyinli kelle ye!” demişti. Demişti de 
ne mi olmuştu? Ben de kendisine, “Öğretmenim, siz ne 
münasebetle yemiştiniz?” demiştim. Sonra ben 
kaçmıştım,  o beni kovalamıştı. Yani mizaha söz 
geçiremeyen kaba kuvvet, arz-ı endam eylemişti. 

Yataktayım. Sabah karşı gıcırtılı bir sarsıntıyla 
uyandım. Meğer deprem oluyormuş. Bu arada eşimin, o 
korkuyla deyip bana sarıldığını gördüm. Peki,  “Allah!” 
ben ne mi yaptım? “Ey Tanrım, gücüne, kudretine, 
hikmetine nihayet olmadığına bir kez daha iman ettim. 
Korkuların bile işe yarıyor Tanrım!” deyip kahkahayı 
salıverdim.

1990'lı yılların sonları... Prostatım, işin tadını iyice 
kaçırmıştı. Sağaltım için bu kez, profesör akrabam 
Ali'nin çalıştığı 9 Eylül Tıp'tayım. Muayene eden ürolog, 
bilmem yaşıma, bilmem beni gönderen Ali Hoca'ya 
duyduğu saygı nedeniyle yapacağı muayenenin 
biçimini, utana sıkıla anlatmaya çalışmakta. Doktoru mu 
rahatlattım, kendimi mi bilmem; “Mehmet Bey, Allah 
aşkına uzat şu parmağını, bir göreyim.” dedim. Doktor 
şaşırmıştı, “Hayrola hocam!” der demez, laf cebimde 
hazırdı zaten: “Alışkanlık yapacak mı onu merak 
ediyorum!” Sonra ikimizde makaraları salıverdik.

Salt prostattan çekmedim; ülser, şeker, glokom, 
zonadan da çok çektim. Onlar ki bedenimin faşistleri. 
Mizahla dost olmamı, belki de onlar sağladı. Yaşamla 
başka türlü barışılmıyor.

2009 yılı. Retina Göz Merkezi'ndeyim. Yorucu bir 
gün; göz tansiyonu ölçümü, gözbebeğini fal taşına 
çeviren o damlalar, tık tık görme taraması, göz dibi 
muayenesi… Sonunda bütün sonuçları aldım, Dr. Tülay 
Hanım'ın karşısına çıktım. Sonuçları inceleyen Tülay 
Hanım, sağ gözümün sola bakan alt kısmında, hatır 
sayılır görme kaybımın olduğunu söyledi. Üzülüp ah vah 
etmedim. Mizaha sığınıp, “Bu, gayet doğal bir durum.” 
diye söze başladım. Tülay Hanım, şaşırmıştı; “Niye?” 
der demez: “Bir ömür 'sol'a bakan gözün olup olacağı bu; 
benim sağla hiç işim olmadı ki!” deyip sözümü 
noktalayıverdim.

Bunun üzerine sohbetimiz derinleşti. Ayrılmak 
üzereyken Tülay Hanım, sekreteri çağırdı; “Kızım, 
hocamın, ödediği parayı getir, kendisine iade edelim.” 
dedi. Mizah işte böyle bir zarafettir. Kimseyi 
mimlemeden, mim koymayı bilir.

Evet, mizaha kapıyı hiç dayaklamam. Bu konuda 
söyleyecek daha çok söz var. Bir başka sayıda mizahla 
tekrar buluşuruz. Mizah bitmez; çünkü “insan 
tükenmez.”
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DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜNE DAİR…

“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki 
cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir 
toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı 
kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” 
Mustafa KEMAL

8 Mart 2018,  “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”…
Yaklaşık bir haftadır beni esir alan grip esaretini aşarak 
okuldayım. Çayımı içerken gazetelere ve sosyal 
medyaya bakmaya çabalıyorum. Bugün tüm başlıklarda 
ve iletilerde 8 Mart vurgusu öne çıkıyor. Çayımı 
yudumlarken çocukluğumu düşündüm. O yıllarda 
sevgililer günü, kadınlar günü gibi kutlamalar yoktu. 
Kanımca 1980 sonrası bu kutlamalar hayatımıza girmiş, 
iyi de olmuş.

Cumhuriyetin batılı ülkelerden önce kadınlara 
seçme seçilme hakkını verdiğini anımsadım ve önce 
Cumhuriyeti selamladım. 1940'lı yıllarda daha çok kız 
öğrenciyi Köy Enstitülerinde eğitim hakkına 
kavuşturmak için “yanında bir kız öğrenci getiren 
erkek öğrenciyi sınavsız enstitülere kabul eden”,  
pozitif ayrımcı eğitim süreçleri üreten enstitülerin 
kurucuları Hasan-Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'u 
anımsadım, onların emeğini selamladım. Ortaklar 
İlköğretmen Okulu'nda parasız-yatılı öğrencilik 
sürecimde el nuru ürettiği oyaları satarak, gönderdiği 
mektupların içine küçük harçlıklar koyan ve bizleri 
büyük bir sevgi ortamında büyüten  sevgili anamın 
emeğini  hatırladım, onu sevgiyle selamladım. 
Yaşamını kız çocuklarının eğitim hakkına adayan, 
YKKED-Aydınlanma Onur Ödülü verdiğimiz Türkan 
Saylan Hoca'yı sevgiyle anımsadım; emeğini, 
çabalarını selamladım. 11 Şubat 2018 tarihinde  
“Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları 
Günü” 'nün üçüncüsü dolayısıyla BM Genel  
Kurulu'nda bir konuşma yapan genç bilim kadınımız 
Canan Dağdeviren kendi başarılı bilim yolculuğunda en 
büyük motivasyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Atatürk olduğunu ve onun “Bir gün benim 
sözlerim bilime ters düşerse bilimi tercih edin.” 
sözlerini vazgeçilmez bir yaşam öğüdü olarak aldığını 
söylediğini anımsadım, sevgili Canan'ı selamladım. 

Türkiye'de kadın olmak zor mu, kolay mı? Verilere 
bakalım… Haftalık köşe yazımı yazarken sosyal 
medyayı ve gazeteleri de tarıyorum. “OECD-2017 
Cinsiyet Eşitsizliği Raporu” elime geçti.  Raporun 
özeti,  Türkiye'nin eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin en 
çok görüldüğü OECD ülkesi olduğu gerçeğini işaret 

ediyordu. Yine Dünya Ekonomik Forumu (DEF) 
tarafından yapılan sıralamada 144 ülke arasında 131'inci 
sırada yerini aldı. “Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu” 2017 yılında nun raporu gözüme çarpıyor. 
Türkiye'de 409 kadın, erkekler tarafından 
öldürülmüş. Utandım… 2018 yılı ocak ayı içinde ise 28 
kadın, şubat ayı içinde ise 47 kadın öldürülmüş. 
Yıllara göre bakarsak; 2013'te 237, 2014'te 294, 
2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409.  Utancım daha 
da arttı… 2018 yılının ilk iki ayında Kadir Has 
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”  ilginç sonuçlar 
veriyor. Türkiye'de kadınların en büyük sorunu yüzde 61 
ile olmuş. Oran 2016'da yüzde 53, 2017'de ise “şiddet” 
yüzde 55 imiş. İkinci sırada , üçüncü sırada ise “işsizlik”
“eğitimsizlik”  dördüncü sorun ise; “sokakta baskı ve 
taciz”. Tüm veriler görüldüğü gibi birbirlerini 
doğruluyor. 

Her gün TV programlarına çıkan kadını dövmenin 
kutsal kitapta yeri olduğunu söyleyen, sigara içen kadını 
ötekileştiren, kızlı-erkekli halk oyunu oynamayı zina 
olarak değerlendiren, kadını evde hapsetmeye yönelik 
söylemler üreten ilahiyat çıkışlı sözde din adamlarının 
fetvalarını anımsadım. Ulaşım araçlarında giysisini 
beğenmediği için kadınlara tekme atan az gelişmişleri, 
Aladağ'da Süleymancılar tarikat yurdunda ilkel 
koşullarda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 11 
kızımızı anımsadım. Geriliğin ve vasatlığın geldiği 
noktayı düşündüm. Sistemin bütünüyle kadını 
korumadığı çok açık… Kadına yönelik bu algı ve şiddetin 
arkasında ülkenin içinde yaşadığı siyasal iklimin önemli 
rolü olduğu çok açıktır.  Vazifeden görev çıkaran 
vasatların, ülkede kadın polisliği yapıyor olması acıdır. 8 
Mart 2018 Dünya Emekçi Kadınlar gününde tüm bu 
olumsuzlukları üreten siyasal iklimin söylemine dair 
itirazlar mutlaka çoğaltılmalıdır.

Siyasal iklimle beraber konuşma dilimizde, 
kültürümüzde de kadını ötekileştiren kelimeler yoğun bir 
şekilde var. Dilimizi kadına karşı önyargılardan 
temizlemek de bu 8 Mart'ta önemli bir görev olarak 
karşımıza çıkıyor. Neler bunlar: “Anasını sattığımı, 
erkek gibi kadın, adam gibi olmak, adam etmek, işinin 
eri, baba parası, insanoğlu, elinin hamuruyla vb.” Bu 
örnekler daha da çoğaltılabilir. Edebiyatçı, Şair Bilsen 
Başaran Öğretmen, Yeniden İmece'de yayımlanan bir 
yazısında toplumdaki kadın algısının atasözlerindeki 
karşılığını yazmıştı, onları anımsadım: “Kadın dediğin 
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koluna taktın mı yakışmalı, duvara attın mı 
yapışmalı.”, “eksik etek, saçı uzun aklı kısa”, 
“Avrattan vefa, zehirden şifa olmaz.”,  “Bal arıdan, 
kavga karıdan çıkar”, “Avradı bed (çirkin) olanın 
sakalı ak olmaz.”, “Avradın kazdığı kuyudan su 
çıkmaz” , “Kadını sırdaş eden tellâl aramaz”, “ 
Erkek kocadıkça koç olur, kadın kocadıkça hiç 
olur”, “Kadının malı kapı mandalı”,“Kadın erkeğin 
elinin kiri”, “Kadına, çocuğa, sarhoşa sırrını 
açma.”, “Karı ile çıkma yola, başına gelir türlü 
belâ.”, “Erkeğin okumuşu kadı olur, kadının 
okumuşu cadı olur.”.  Atasözü olarak tanımlanan bu 
kadın algılarında, kadına yönelik olumlu bir tanımlama 
var mı? Yok…  Başaran bu sözleri  “Sözlü tarihin 
anlattıklarından beslenen, gelenek göreneklerin 
kuytusunda üremesini sürdüren, sözlü edebiyat ve 
folklorla en temiz belleklere sızarak yerleşen 
habisleşen virüslerle dolu söylemler sadece kadını, 
bu coğrafyanın kadınlarını işaret eder. Hem de 
aşağılayarak, parçalayarak, kimliksizleştirerek, 
ezerek, kadın olmanın erdemlerini sisten bir 
örtünün altına iteleyerek işaret eder kadını ve 
kadınlığı.” Toplumun kültüründeki bu algıyı eğitimle, 
kültürle, sanatla, karma eğitimle değiştirmek, minimize 
etmek olanaklı. Ama bu siyasal iklimde mümkün mü? 
Bilmiyorum… 

Kadın, şiirlerin de en önemli öznesidir. Örneğin, 
Nazım Hikmet dizelerinde kadın “Ve kadınlar/bizim 
kadınlarımız/korkunç ve mübarek elleri/ ince, küçük 
çeneleri,  kocaman gözleriyle/anamız, avradımız, 
yarimiz”; Cemal Süreya'nın dizelerinde ise “bir kadını 
ortadan/ ikiye böl…/yarısı annedir/yarısı çocuk/yarısı 
sevgili/yarısı aşk.../duyanlar bunu bilmez/görenler 
anlamaz bunu!/yarısı rivayettir/yarısı gece.”dir.

Kadın kim? Anneannemiz, babaannemiz, anamız, 
eşimiz, ablamız, halamız, teyzemiz, öğretmenimiz, 
komş ularım ız , çal ışm a arkadaşlarımız , sını f  
arkadaşlarımız,  sevgilimiz… Hayatımızda olan ve 
birlikte çoğaldığımız, zenginleştiğimiz güzel insanlar. 
Birlikte var ettiğimiz hayatta onların emeği yadsınabilir 
mi? İçinde yaşadığımız toplumda kadını ötekileştirmek, 
yok varsaymak demek bütün çiçekleri, bütün müzikleri, 
şiirleri, estetik ve zerafeti yok etmek, tatsız-tuzsuz bir 
dünya düşü kurmaktır ve o anlamda çağdışıdır. Nüfusun 
yarısı olan kadının özgür olmadığı,  kendisini ifade 
edemediği toplumlarda demokratik, hukuk devleti de 
olunamıyor. Kadın özgürlüğü ile toplumsal gelişim ve 
değişim arasındaki bu ilişki yaşamsal önemdedir. 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!...

“Rakip” “düşman”  kavramını kavramıyla özdeşleştiren, 
bırakın demokrat olmayı; insan da olamaz.
                                                ***
Kendisini de sürekli yargılamadan başkalarını yargılayan yargı, 

adaletsizliğin emir kulu olur.
                                                ***
Lâikliği, liyakatı yok etmeye çalışan; 
devleti, uygarlığı yıkmaya çalışandır.
                                                ***
Öğrenmek, sürekli öğrenmek…
 nu yok ettiğinden rahatsız edici olabilir(!)“Ot mutluluğu”
                                               ***
Cehalet, en çok 'cahil olduğunu' bilenlerden korkar.
                                               ***
Demokrasi larda herkesin; “toplum”

larda sadece ve sadece iktidarların işine yarar.“topluluk”
                                               ***
İç aynasını işlevsiz kılan, dış aynasında 
yüzünün yüzsüzlüklerini olarak görür.“güzellik” 
                                        *
  

Emin UGUNLU
emin.ugunlu@gmail.com

AFORİZMAL DENEMECİKLER

DÜŞTÜK

Sinsi sarının 
Kirli, kinli karanlığında
Kaybolduk
Sarısını yutan
Yavru kuşlar misali
Yuvanın yalnızlığından uçtuk

Kınasız eline düştük
Kanın
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Büyükanne-Büyükbaba ve
Torun İlişkisi:

“Aşkın Anlama Uzanan Ufku”

Wilhelm Schmid der ki: "Büyüklerin evi 
torunlar için sıcak ve masalsıdır. Büyüklerin 
anlattıkları tecrübedir, aile tarihidir ve 
nostaljidir. Büyükler için torunlar yeni serpilen 
hayata yakın olmanın aracı ve en iyi anti-aging 
programıdır".

                                 *
James Joyce'un karısına yazdığı mektuptaki 

"(Çocuklarımız) başarılıysalar ve yüce gönüllü 
iseler, o zaman bu bizden almışlar demektir, aşkım", 
satırına Wilhelm Schmid "Kısmen bazı yanlarıyla da 
başkalarından, yaşıtlarından, kardeşlerinden, 
a r k a d a ş l a r ı n d a n ,  e ğ i t m e n l e r i n d e n ,  
öğretmenlerinden, bir de büyükanneleri ve 
büyükbabalarından" diye ekleme yapıyor.   

Alman Felsefeci Wilhelm Schmid, "Anne Baba 
Ve Büyükanne Büyükbaba Olmanın Sevinçleri 
Üzerine" adlı kitabının (İletişim yayınları, İstanbul-
2018) "Büyükanneler ve Büyükbabalarla Torunlar 
Arasındaki Sevginin Özellikleri" bölümünden 

alıntıladım yukarıdaki anekdotu.

Schmid'i seviyorum; mutsuzluk,  aşk , 
yaşlanmak, arkadaşlık ve düşmanlık üzerine 
yazdıklarını sevdiğim gibi, anne-babalık ve 
büyükanne-büyükbabalık kurumu üzerine 
yazdıklarını da çok sevdim.

İş bu yazı; kendi cenahımdan anneanne/ 
babaanne–dedelik ya da büyükanne- büyükbabalık 
kurumuna bakıştan ziyade  konuya dai r 

yaşantılarımın ve Schmid'in yazdıklarının bir 
bölümünü içerecek. Malum konu derin ve tek bir 
yazıyla işlenecek gibi değil.

Torunların ölümle ilk karşılaşması
İki dedemi görmedim, babaannemi de. Annemin 

annesini, nenemi yani, ilkokuldayken kaybettim. 
Drama 'macır'ı nenemden ürkerdik –galiba- biraz. Tok 
sözlüydü, özgül ağırlığı vardı. Yaz akşam üzerleri 
onun bahçeli evinde toplanır; yer içer ve oynardık 
kuzenlerimle. Kışın hafta sonları giderdik, nenemlere. 
Evdeki iki teyzem çekerdi tüm yükümüzü. Yakından 
yaşadığım ilk ölüm onun ölümüydü. O ölünce evinin 
şavkı söndü adeta.

“Büyükanne-büyükbabalar torun ayrımından 
kaçınmalı”

Geleneksel yapının egemen olduğu bir Ege 
kasabasında yaşıyorduk. 6 kızı ve 1 oğlundan olma 18 
torunu vardı öldüğünde; yaşları o zamanlar 2-30 
arasında değişen. Nenem, biricik oğlundan olma ikisi 
kız, biri erkek olan üç torununu diğer torunlarından 
ayrı tutardı. Farkındaydık, itiraz etmezdik, çünkü 
kabullenmiştik. Nenemin ilk torun çocuğu, Melis 
doğduğunda 'dört kuşak bir arada' olmanın kadir ve 
kıymetini bilecek yaşta değildim. Nenemin kızları 
–nedense- nene değil, babaanne ya da 'an'ane" 
dedirtti, torunlarına.

“Aralarındaki sevgi özeldir”
"5 kız kardeşiz. Liseyi bitirdiğim yıl kaybettiğim 

babam, sadece 2 kızından olma 4 torunundan 
duyabildi, 'dede' sözcüğünü. Süreç içerisinde anneme, 
'a'nane' diyen 3 kız torun daha geldi. Yakınında olan 3 
torununun büyümelerinin belli aşamalarına tanıklık 
etti, a'nane olmanın tadını çıkardı. Benden olma 2'si 
hariç diğerlerinin mürüvvetlerini de gördü. Hatta 86 
yaşında hayatında ilk kez uçağa binip İstanbul'a, 
torununun düğününe bile gitti, 20 saatliğine. İki 
kızının a'nane olduğunu gördü.

"Büyükanne-büyükbabalık keyfi artırılarak 
yaşanmalı"

Annemden uzakta, gurbette olsak da, her fırsatta 
yanına gittiğimiz annemle kızlarım arasında an'ane-
torun mefhumu oluştu. Schmid'in tanımladığı engel 

 (Hermann Kern/ Büyükanne Torunlarıyla)



-15-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

koymayan, iktidar kurmayan, sükûnetini koruyan, 
müdahil olmayan, makul denetim kuran, 
yargılamaktan kaçınan, fazlasıyla özenli, sınırlı 
sorumlu büyükanne/büyükbaba tanımına seçili 
alanlar(ın)da -belli bir sınırda- uyuyordu, annemin 
a'naneliği.

Şimdi düşünüyorum da o zamanların 
büyükanne/büyükbaba anlayışına aşağı yukarı 
denkti. Son torunlar yaşlılığına denk gelmişti. Üç 
kuşak bir aradayken sorun yaşamadık mı? Tabii ki 
yaşadık; sonra hemence unuttuğumuz.

“Deneme-yanılma dönemi olduğunu onlar 
bilir”

Nazik' şeyleri ebeveynleriyle konuşamayan 
çocuklar, büyükleriyle açık açık konuşur, 
sırdaşlıklarına olan güvenle. Çünkü ebeveyn ilişkisi 
korku içerir, büyüklerle ilişki içermez." Kızlarım ve 
yeğenlerimin a'naneleriyle ilişkilerine dair 
Schmid'in tanımlamasına uygun –minik-  
anıklıklarım var elbette ama yazıyı daha fazla 
kişiselleştirmemekte yarar var.     

“Geçip giden ve oluşmakta olan hayatlar”
Schmid'in aşağıdaki satırlarına katılmamak 

mümkün mü? "Hayatın büyük döngüsü içindeki 
büyükler, torunlarının hafızasında yaşamayı 
sürdüreceklerini, torunlar da büyükleri sayesinde 
hayatın bir gün sona ereceğini idrak eder. Yaşlanma 
acısı çeken büyükler, kendi ömürleri sona 
yaklaşırken hayatın öngörülemeyecek kadar geniş 
olanaklarının hala önlerinde uzandığının 
farkındadır.”

Babamın kızlarımı görememiş olmasına, 
kızlarımın da –babam gibi- çok güzel bir dedeyi 
görememesine hep üzülmüşümdür. Minnacıkken 
başladıkları kreşe ve ilkokuldayken gittikleri çocuk 
kulübü sürecinde günde iki kez önünden geçtikleri 
elektrikçi dükkanının sahibi 50'li yaşlarındaki henüz 
çocukları bekar olan esnaf, onların dede sözcüğünü 
–ne güzel ki- tüketmesine vesile oldu. "Benim 
dedelik stajı yapmama, kızlarının da, dede tadını 
çıkarmasına izin ver", demişti bana. Hala 
minnettarımdır, ona.

“Onlar zamanın geçip gittiğini bilir, torunlar 
bilmez”

Çalışan annelerin, kentli annelerin ya da 
"günümüz ebeveyni  gün iç inde  süra tle 
koşuştururken çocuklar her zaman yavaş kaldığı için 
ittirilmesi gerekir" diyen Schmid'e yürekten 
katılıyorum. İkiz kızlarımın ilk öğrendiği 
sözcüklerden biriydi 'hadi'. Dokuz aylıkken kreşe 
başlayan iki çocuğu sabahın köründe uyandır, giydir, 

yedir, kreşe götür, sonra da işine git. Sabahın 
sekizinde enerjim tükenir, çalışırken şarj olurdum 
evdeki akşam ev mesaisi için. Ben çocuklarıma, hayat 
da bana hadi derdi habire.

“Büyükanne-büyükbabalarının tadını 
çıkarmalı torunlar”

Hayatın taşkalası içinde kendi ilgilerinin peşinden 
giden çocuklarımla o döneme özgü bir sürü sorun 
yaşadım tüm ebeveynler gibi. Atlas'ın a'nanesi olalı 
bir yıl oldu ve - itirafımdır- pek bir sevdim a'nanelik 
şapkasını. Atlas'la aramdaki sevgi bağı, çocuklarımla 
olandan farklı –ve daha iyi- olacağı kesin. Schmid'in 
dediği gibi ben, hayatın içinde çıkmaz/dolambaçlı 
–gibi görünen– yollarda yaşadığım anlamlı 
deneyimlerin etkisiyle ve hayat olanaklarını önceden 
yaşamam nedeniyle torunumu engel olarak 
görmeyeceğim diye düşünüyorum; ebeveynlerinin 
bazen görse bile.

"Evde ebeveyn kuralları içine sıkışan çocuklara, 
büyükanne-büyükbabalarının sıra dışı şeylere 
–deliliklere- izin verdiği için torunlara iyi gelir", diyen 
Schmid'in sözünü dinleyecek ve torun Atlas'ın 
a'nanesinden, ananesinin de ondan fazlasıyla keyif 
alması için gereğini yapacağım.

“Ebeveyn ile büyükanne-büyükbaba ilişkisi 
çatışmayı da içerir”

Schmid'in konuya dair aşağıdaki uyarıları 
kıymetli. "Büyükler, anne-babanın aile ve iş yükünü 
–ilişkiler bazında ve koşullar oranında- biraz olsun 
azaltabilirse, kendilerini işe yaramış hissederler. 
Büyükler, kendilerine gereğinden fazla başvurularak 
sömürüldüklerini görürlerse istismar edildikleri 
hissine kapılır. Büyükler eğitim konusunda anne-
babanın tayin edici rolünü kabullenme, bazen muzip 
suç ortaklığı yapma,    fazla pahalı hediyeler satın 
almayarak çatışmadan uzaklaşmalı.

Çocukların her şeye –koşulsuz- izin veren 
büyükleri, bazen hayır demesi gereken anne-babadan 
daha çok sevdikleri izlenimi doğarsa ebeveyn 
kıskançlığa kapılabilir. Ebeveyn büyüklerin çocukları 
fazla şımartma, büyükler de ebeveyni fazla sıkmakla 
itham edebilir." Gurbetlik var serde; her dem 
göremesem de, iletişim teknolojileri sayesinde 
büyüme sürecine tanık olduğum torun Atlas'la bir 
araya geldiğimizde bu tür çatışmayalar ivmesinin 
artmasına hazır olmalıyım, galiba.

Torunlar ve çocukların anlayamadığı bir ilişki: 
kayınlık

“Torunları tarafından farklı derecede sevildiğini 
hisseden büyükanne- büyükbabaların kendi 
aralarında kıskançlık yaşamasına sıkça, ayrımcılığa 
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uğradığını düşünen torunların kendi aralarında 
kıskançlık yaşamasına daha sıkça rastlanır" diyen 
Schmid, "büyükler ile torunlar arasındaki 
sevginin istenmemesi ya da torpillenmesi sorunu 
kolay çözümlenemeyen bir konu" olduğunu 
söylüyor. Ve uyarıyor: Evlilikle kurulan ve zorlu 
bir ilişki olan anne/babadan birinin ebeveyni olan 
büyükanne-büyükbaba ile torunlarının ilişkisi, 
aile düzeninde onun aleyhine bir kaymaya yol 
açarsa, diğer ebeveynin gözüne batabilir.

“Anne-baba ayrıldığında, büyükanne-
büyükbabalar–genellikle-kurtarıcıdır”

Büyükannelerin her dem -bir şekilde- 
torunlarının yanında olduğunu, –ne güzel ki- artık 
büyükbabaların da torunlara destek verdiğini, her 
ikisinin de çalışma koşulları ve yaşam olanakları 
nedeniyle güçleri azalsa da dinç kalmak için 
uğraştıklarını söyleyen Schmid'le hemfikiriz.

Bazı torunların büyük anne-büyükbabasına 
duyduğu sevginin yoğunluğu, sahici ve farz edilen 
anne/ baba eksikliğini telafi ettiğine dair örnekler 
var çevremde. Eğer torun büyükannenin bakımına 
muhtaç hale gelirse, büyüklerin sevgisinin zor 
sevgiye dönüştüğünü söylüyor, Schmid. Gelişen 
dünyaya her zaman güvenmeyen büyüklerin 
torunlarının davranış, kıyafet, müzik zevkine, saç 
kesimine karıştıklarında çekilmez oldukları 
malum.       

“Torunlarıyla ilişkiyi sürdürme hakkı, 
boşanma kararında yer almalı”

Schmid'in büyükanne-büyükbabalık kurumu 
üzerine yazdıklarını sevdiğimi söylemiştim 
yazının başında. Bu yazıda yer veremediğim 
birçok düşüncesi var ancak "Anne-babanın 
ayrılığı sonrası, büyükler torunlarını göremez olur 
ve  arala rındaki temas kesi li rse  il işk i 
imkânsızlaşır", "Çocukların ebeveyniyle, 
kardeşleriyle, büyükanne-büyükbabalarıyla 
oluşturacağı sabit bir ilişkisinin olmaması, güven 
içinde büyümesi için gerekli 'şey'lerden mahrum 
kalmasına yol açar", "Büyükanne-büyükbaba 
kendi hayatını yaşamak istediğinde, uzakta 
yaşıyorsa ya da ölmüşlerse torunlarla ilişki 
kuramayacağından seçilmiş büyükanne-
büyükbabalar bulunabilir" cümleleri bu yazıda yer 
almalı.

Sevgili Schmid; a'nanelik sürecime – ne 
denli başarılı olabilirim, bilemesem de- yol 
gösterici olduğun için sağ ol, var ol.  24 Mart 
2018

Rıza YETİM
                             yetimriza@gmail.com

AYNI
YOLLARDA        

 Aynı yollarda
Yürüdüm karanlıktan aydınlığa doğru                                      
Atatürk'ün izinde Tonguç Baba'yla kol kola
Saçlarıma ak düştü
Usuma şafak
Dönmedim bildiğim yollardan
Sevincim büyüdü dağlardan yüce
Köy enstitülü olduğuma mutlandım dünyalar kadar

Yürüdüğüm yollar 
Uygarlık yoluydu
Vara vara
Barışa bilime vardım

Köye götürdüm Atatürk aydınlığını
Dostluklar kardeşlikler büyüttüm köylerde
Güzellikler adına
Ne gördümse köylerde gördüm

Beni sevdiler 
Onlar Atatürk çocukları
Çalışma ve başarma gücümü onlardan aldım
Doktor ve kaymakam oldu birçokları
Birçokları Tonguç Baba'yı bildi
Gerçek Atatürkçü diye

Tonguç Baba sevildi bizdendir diye
Ben
En çok beni köye götüren yolları sevdim
En çok Türkçe söyleyen dilleri

Dağ başını duman almazdı
Yaşasaydı köy enstitüleri
Kapanmasaydı uygarlık yolu halkımıza
Karanlık perdeler çekilmeseydi köylünün gözlerine
Güneşimizi çalmasaydı kan emici yarasalar
Dağ başını duman almazdı 
Fatmaları Alileri
Mehmetleri ülkemin
Bozkırın bütün anaları
Boynu bükük kalmazdı
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(Bu vaazlar akla, mantığa, bilime aykırı görüşler 
içermez. Din, dil, ırk, mezhep ve cins farkı gözetmez. 
Kalp ve beyin sağlığına uygundur. Sorulara ve 
yorumlamaya açıktır.)

   * 
Her toplumda değişik derecelerde olmak üzere 

kadınların statüsü erkeklerden aşağıda tutuluyor. 
Bu olumsuz durum, kadının doğuran bir varlık 

olmasından ve bebeğini evde büyütmek zorunda 
kalmasından kaynaklanıyor olmalı.  Kemik ve kasları 
daha güçlü olan, dolayısıyla avlanmaya daha elverişli 
olan erkek orman ve savanlarda koştururken kadına 
evde bekleme, çocuk büyütme, yemek hazırlama, 
temizlik işleri düştü. Yerleşik tarım toplumu olduktan 
sonra da evinin çevresinde bahçe işleriyle uğraşabilirdi. 

Bugün en uygar toplumlarda bir ana baba, akşam 
eve geç kalan erkek çocuklarından çok kız çocuklarını 
merak ederler. Kadın anatomisinin onun evden fazla 
uzaklaşmasını, sağda solda yalnız 
gezmesini engellediğini anlamak zor 
değildir. Erkekten farklı olarak kadın 
hamile kalma yeteneğine sahiptir. 
Hamilelik ise onu hayatı boyunca çeşitli 
sıkıntılarla baş başa bırakacaktır. 
İn san l ık  ta r ihi  boyunc a ka d ın ı  
özgürleştiren en önemli adım tek 
evliliğin kabulüdür. 

Erkek ve kadın insan cinsinin 
birbirini tamamlayan iki unsurudur. Biri 
olmadan diğeri de olamaz. Kabul etmek 
gerekir ki, bu birliktelikte kadının rolü ve 
işlevi daha önemlidir. Ailenin ve toplumun asıl yükü 
onun üzerindedir. Ocağı söndürmeyen ve aileyi bir 
arada tutan anadır. Kızlar, daha küçük yaşlarda bu rolü 
üstlenmeye hazırlanırlar. 

 DAHA UZUN BİR YOL VAR
Bin yıllar boyunca ev işlerine mahkûm edilen, 

bedenleri örtülere sarılarak erkeklerden saklanmaya 
çalışan kadın, sanayi toplumunda iş hayatına atılmak 
zorunda kaldı. Makineleşmenin gelişmesiyle birçok iş 
kas kullanmaya ihtiyaç göstermediğinden kadınlar 
erkeklerin yaptığı öğretmenlik, büro işleri, doktorluk 
gibi işleri de yapmaya başladı. Kadınların erkeklere 
eşitliği mücadelesi bu koşullarda doğdu ve halen de 
sürüyor. Bütün dünyada bu konuda alınacak çok daha 
yol olduğu açık. 

Yapılacak olan şey, doğurma ve emzirme dışında (zira 
erkeklerin böyle bir yetenekleri yok), kadın ve erkek 
arasındaki işbölümünü yeniden düzenlemektir. Çalışan 
kadının çocuğuna bakacak kreşlerin açılması ve yerleşim 
birimlerinde ortak yemekhaneler bulunması kadını 
özgürleştirecek en büyük gelişmeler olacaktır. Gene de 
kadının diğer sorumlulukları hesaba katılarak işyerinde 
pozitif ayrımcılık uygulanması gerekir. İş saatinin 
erkeklere göre daha kısa tutulması fakat erkeklerle aynı 
ücreti alması gibi. 

Kadını özgürleştirecek ve güçlendirecek olan diğer 
olgular, onun eğitim hakkını sonuna kadar kullanması, her 
mesleğe girebilmesi ve kendine ait bir gelirinin 
bulunmasıdır. Bunlar gerçekleşmediği sürece kadınların 
özgürlük sınırı erkeklerin merhametine kalmaktadır ki, bu 
erkek cinsin binlerce yıllık alışkanlıklarını bir tarafa 
bırakarak imana gelmesi beklenemez.

ÇARESİ OLMAYAN DERT: AŞK 
Kadın erkek eşitliği ve kadının 

özgürleşmesi konusunda alınacak daha 
uzun bir yol var. Her şeyin çaresi 
bulunacaktır fakat kadın ve erkek 
arasındaki aşkın çaresi yoktur. İyi ki de 
yoktur. O olmasaydı, insan cinsi nasıl 
türeyebilirdi. 

Höyüklerden çıkan eşya arasında 
kadınların süs objeleri müzelerimizin 
dolaplarında camlar arkasında yerini 
alıyor. Galiba sonsuza kadar kadınlar 
erkeklerin ilgisini çekmek için bakımlı 
olmaya çalışacak, giysi seçecek, naz ve 

cilve yapacaktır. 
Son yıllarda Türkiye'de kadınların uğradığı 

cinayetlere varan şiddet hareketleri, bir geçiş döneminde 
bulunduğumuzun işaretidir. Kadın özgürleşmek istiyor 
fakat feodal duygularla yetişmiş erkek, bunu kendine 
yediremiyor. Ayrılmakta direten, nişanı bozmaya cesaret 
eden kadını öldürerek erkeklik duygularını tatmin ettiğini 
sanıyor. Bunun çözümü belki bir iki kuşak sürer. Çare, 
öğrenim hakkının kadınlar için de sonuna kadar 
uygulanması, ev işlerine mahkûm edilmeyerek ekmeğini 
kazanması ve elbette ki her iki cinsin medeniyet 
kurallarına göre eğitilmesidir. 

Kadın-erkek eşitliğinin her iki cinsi, dolayısıyla 
toplumu daha mutlu, vatanı daha yaşanılır yapacağından 
kuşku duyan varsa o bir aptaldır. (27 Mart 2018)

KADINLAR VE
ERKEKLER ÜSTÜNE

Zeki SARIHAN
 zekisarihan@gmail.com

Vaazlar...  
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Köy Enstitülerinin kapatılmasında çeşitli iç 
etkenler var. Bunlarla birlikte dış etkenler de olduğunu 
işitiyorduk. 14 Ekim 2012 günü toplanan “Berlin 
Milli Anayasa Kurultayı”nda Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Zengin bir konuşma yapıyor. Bunu 
dinleyince Köy Enstitülerinin kapatılmasındaki dış 
etki, bende daha belirgin duruma geldi. İsteyenler bu 
konuşmayı İnternet'ten aşağıda yazılı adreslerden 
dinleyebilirler. Konuşmanın Köy Enstitüleriyle ilgili 
kısmı şöyle: 

“1969 yılında, Şefik Karagüzel isminde bir 
makine mühendisi arkadaşımız Almanya'ya geliyor. 
Burada işini bitiriyor. Akşam olunca otel arayışına 
giriyor, bulamıyor. Muhtemelen oteller dolu. Bir polis 
karakoluna sığınıp kendisine bir otelde, bir kişilik yer 
bulmalarını istiyor. Polisler araştırıyor ve çok uzaktaki 
bir otelde bir yer buluyorlar. Adresini 
yazıp  bir taksiyle oraya gönderiyorlar. 
Otele vardığında Şefik Karagüzel, 
resepsiyonda otel sahibiyle iyi giyimli 
bir Amerikalı'nın arasına düşüyor. 
“Yeri mi g ös teri n,  yatacağı m,  
yorgunum. Yarın da uçakla Türkiye'ye 
döneceğim.” diyor. Bunun üzerine otel 
sahibi “Son yeri bu beyefendiye 
verdik.” diyor. Bizimki  “Benim halim 
ne olacak” tartışmaları içinde 
bocalayıp dururken; Amerikalı, 
“Beyefendi kabul ederse yanıma bir 
yatak atın orada kalsın” diyor. Bizimki 
çaresiz kabul ediyor ve sonuçta oda 
paylaşımı oluyor. Bizimkinin Türk 
olduğunu anlayan Amerikalı, çok güzel bir Türkçe ile 
konuşmaya başlıyor. Bizimki soruyor:

-Bu kadar güzel Türkçe konuşmayı nerede 
öğrendin?

-Ben 1940'lı yıllarda15 yıl Türkiye'de görevli 
olarak kaldım. Anadolu'nun her köyünü karış karış 
bilirim. Bizimki ne düşünebilir ki? Siz olsanız ne 
düşünürsünüz? Misyoner mi, casus mu, barış 
gönüllüsü mü? Acaba hangisi? Amerikalıya soruyor:

-Göreviniz neydi?
-Benim görevim Köy Enstitülerinin anti 

propagandasını yapmaktı.
-Peki, niye yaptınız bunu? diye heyecanla soruyor. 

Amerikalı da bütün içtenliği ve samimiyetiyle, 

görevinin gereğini yaptığını anlatmak adına şöyle 
konuşuyor:

     -Valla bize gelen raporlarda, Türkiye'nin iki binli 
yıllarda çok genç bir nüfusa sahip olması planlandığı 
bildiriliyordu. Bu genç nüfusun eğitimsiz kalması rapor 
ediliyordu. Biz de verilen görevi yerine getirmeye 
çalıştık.”

İşte Türkiye'nin karşılaştığı acı gerçek budur. Biz bu 
kaleleri kaybettiğimiz gün yenildik zaten. O dönemlerde 
anımsarsınız, bilirsiniz, Köy Enstitülü dostlarımızdan 
da dinlemişsinizdir. O yıllarda Türkiye'nin iki 
hassasiyeti saptanmıştı. Bu iki hassasiyet üzerinde 
acımasız dedikodular üretilmişti. Bunları da kimler 
aracılığı ile yaptıklarını biliyorsunuz. Nedir bu 
hassasiyetler? 1) Namus meselesi, 2) Komünizm 
meselesi.

Namus meselesinde nasıl bir 
dedikodular yaptılar? Birçoğunuz 
bilirsiniz:

-Bunlar, kızlı erkekli birlikte 
okuyorlar. Ceninleri tuvaletlerden 
toplanıyor, dediler.

Komünizmle ilgili ise:
-Bunlar ne kadar zararlı kitap 

okuyorlar biliyor musunuz? diye 
yaygara yaptılar. Hatta daha ileri gidip 
“İçinde okudukları binaları bile L 
şeklinde, yani Lenin şeklinde inşa 
ettiler.” diyerek çevreye dedikodu 
yaydılar. Bu dedikoduları kimlerle 

yaptılar? İşte biraz önce söylediğimiz Amerikalı ajanlar 
ve onlarla işbirliği içerisinde olanlarla yaptılar.

 -------------------------------                                                                   
Prof. Dr. Mustafa Zengin'in konuşmasının 

bulunabileceği adresler:
https://www.youtube.com/watch?v=7aHcEkaK

bp8
https://www.facebook.com/search/top/?p=berli

n%20milli%20anayasa%20kurultayı
Google'a, Maltepe Belediye Başkanı Mustafa 

Zengin'in Berlin Milli Anayasa Kurultayı Konuşması ya 
da Berlin Milli Anayasa Kurultayı'nda Mustafa 
Zeytin'in konuşması yazınız.

-----------------------------------------

Köy Enstitülerinin
Kapatılmasında Bir Dış Etki

   E. Tahsin YÜCEL
 yucelte@gmail.com
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KÖY ENSTİTÜLERİNDE, 
KÖY SAĞLIK MEMURLARINA
VERİLEN  ARAÇ VE ALETLER

Enstitüde üçüncü sınıftan sonra 2 yıllık eğitim ve 
öğretimden sonra, yani anatomi, hijyen, biyoloji, 
genel sağlık öğretisi içinde hastanelerde görerek, 
yaparak iş içinde eğitimleri sürerken bu eğitimleri 
sanat ve ziraat dersleri yerine alıp diğer kültür 
derslerini de öğretmen olacak arkadaşları gibi eğitim 
dersleri ile donatılmıştır. 

17 Nisan 1940 yılı ve sonrasında yurdumuzun 
çeşitli yörelerinde köy enstitüleri kurularak, büyük 
devlet adamı Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ nün 
himayesinde Maarif Bakanı Hasan Ali YÜCEL ve 
Köycü İsmail Hakkı TONGUÇ'un aşkla, bitmez 
tükenmez gücüyle ülkemizin 21 bölgesinde eğitim 
fabrikaları yani karanlığı yıkacak ateşler yakılmış, 
40.000 köye okul yapılmaya ve öğretmen 
yetiştirilmeye hızla başlanmıştır.

Köyler okula ve öğretmene kavuşuyordu ama, 
sağlık sorunu çok ilkel ve sıfır derecede idi. Acilen bu 
açığı gidermek için öğretmenin yanında sağlıkçı ve 
ebe yetiştirmek fikriyle  harekete geçilmiş, ilk 
aşamada köy sağlık memuru  yetiştirme 
uygulamasıyla köy enstitülerinde 1954 yılında 
kapanana kadar 1700 köy sağlık memuru yetiştirilip 
her 10 köyümüze  bir sağlık memuru paydasıyla 
17.000 köy sağlıkçısına kavuşmuştur?..  18.000  köy 
öğretmeni köylerine atanmış yani 18.000 köy, 
öğretmenine ve okula kavuşmuştur. Bu çok kısa 
dönemde idi. Aydınlık yıkıcısı yarasa -sırtlanlar bu 
güzelim insanlık bahçelerine saldırıp yıkmasalardı 
ülkenin bu gün yüce Atatürk'ün kurduğu devletimizin 
tam yolla insanlık bahçesinin saçtığı özgürlük, 
bağımsızlık meşalesiyle ülkemizde dünyaya ışık 

olup, bugün dünyanın en özgür insanlık bahçesi 
olacaktı...  

Büyük devlet adamı İsmet İNÖNÜ, “Enstitülerin 
kapatılışının acısını, hayatım boyunca ve mezarımda 
dahi duyacağım.” demiştir?... 

Sağlık memuru yetiştirme uygulamasına Gönen, 
Aksu köy enstitülerinden sınavı kazanan öğrenciler, 
KIZILÇULLU'ya geldiler ve KIZILÇULLU'nun, 
benim de içinde yer aldığım, sağlıkçı öğrencileriyle 
eğitime başladılar. Sanat ve Ziraat dersleriyle birlikte 
anatomi, patoloji, hijyen, genel sağlık dersleri yanında 
ikinci sınıfa yani beşinci sınıfa geçişte önce 
hastanelerde görerek yaparak- iş içindeki eğitim 
yoluyla uygulamalı eğitimlerini geliştirdiler. Sonunda 
ANKARA-ETİMESGUT beldesinde kurulmuş olan 
devlet yatılı okulunda toplandık.  Yörenin etrafındaki 
su birikintilerini elimizde kazma-kürek ile açıp mazot 
ve ilaç dökerek sivrisinek mücadelesini yürüttük. 
Belde de çok sayıda sığır ve manda olduğundan gübre 
yığınlarının etrafına da mazot ve ilaç dökerek sinek yok 
etme uğraşından sonra bir aylık kurstan sonra 
ANKARA-Hasanoğlan köy enstitüsü sağlık evi 
yapımına yardımcı ve konuk olarak gittik.

Burada enstitü müdürü rahmetli büyük eğitimci 
Mehmet Rauf İNAN öğretmenimizi tanıyıp bu tanışlığı 
yıllarca sürdürmüştüm... 

Burada yüksek köy enstitüsü öğrencilerinin 
yaptıkları büyük tiyatro binasını hayranlıkla izleyip 
görmüştüm.

Bu arada köy enstitüsüne konuk olarak gelen IRAK 
KRAL NAİBİ FAYSAL, Başbakanı Doktor Nurettin,  
bizim Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL, 
Başbakanımız Şükrü SARAÇOĞLU'nu da görmek 
mutluluğunu yaşadık. 

Kral Naibi FAYSAL öğrencilerin elleriyle 
ya pt ı kl ar ı t iy at ro bi na s ın ı g ezerk en  ço k 
heyecanlanmış, diliyle bülbül gibi acayip ses 
çıkarmıştı.. Büyük eğitimci öğretmene - "Öğretmenim 
bu acayip ses çığlığı nedir?" diye sorduğumda: “Oğlum 
Kadir, bu ses zılgıt'tır. Arapların mutlu olup 
eğlendiklerinde çıkardıkları sestir. Bizim zamanımızda 
"hoca denmez, öğretmen denirdi...".

Kadri GÜLHAN
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Kral ve konuklar adına düzenlenen eğlence çok 
heyecanlı geçerken, Milli Eğitim Bakanımız ayağa 
kalkarak "Sayın kral, bizim başbakanımız Egeli'dir. 
Çok güzel zeybek oynar." demez mi?. Coşkun alkış 
içinde Başbakanımız ayağa kalkarak “Sayın kral, ben 
başbakan olarak değil, Ege'nin Saraç Mehmed'in 
oğlu olarak oynayacağım. “Lütfen kundurama tek tek 
bas, ister öldür ister as çalın.” diyerek seke seke 
oynamaya başladı. O uzun boylu, yakışıklı 
Başbakanımız binlerce kişinin coşkulu alkışları ile 
kulaklarımızı çınlatmıştı. 

Bizler sağlık memuru adayı olarak bir haftalık 
yurt gezisi ile KIZILÇULLU'ya dönüp yapılan sınav 
sonunda  "köy sağlık memuru" unvanıyla 
köylerimize dönmüş 15 köyün sağlıkçısı olmuştuk.

Ülke yoksul, köylüler sefildi. İkinci Cihan 
Savaşına İsmet İNÖNÜ' nün büyük sabrı ve politikası 
ile girilmemiş, kan akmamıştı. Böylece savaşın çok 
ağır yıkıntısından kurtulmuştu. Ama ülkemizde, 
büyük sıkıntılar içinde 1945 yıllarında ekmek, şeker 
gibi besinlerin karneyle verildiği yoksulluk dönemi 
olmuştur.

Böyle yoksulluk dönemine rağmen devletimiz 
bize elini uzatarak önce köy gezileri için binek at, 
binme aygıtı kaltak, ter keçesi, gem ve yular, 
arkasından sağlık malzemeleri; İlk yardım çantası, 
pansuman malzemesi, yara dikiş iğnesi, dikiş 
ipliği(katküt), pens, makas, kulak yıkama şırıngası, 
göz yıkama fincanı, ilaç zerk etme şırıngası, iğnesi ve 
kutusu, lavman takımı vermişti.

Yetmedi sağlıklı, bakımlı bir inek, süt krema 
aleti, ekime yararlı ekilebilir 5 dönüm araziyi de 
köylüler vermişti. 

Bir adet çift sürme pulluğu ve çift sürme takımı 
vermiştir.

Bir sandık dolusu balta, kazma, kürek, tırmık, 
toprak kaymak çapası, testere ve bağ aşım bıçağı ve 
rende verildi. Bunlardan 70 yıldır kullanmakta 
olduğum balta, keser ve ağaç rendesi anı olarak halen 
evimdedir. 

 40.000 köye 17.000 öğretmen ve her 10 köye bir 
sağlıkçı verilerek atanan 1.700 sağlıkçı 17.000 köyün 
sağlıkçısı olarak göreve başladılar. 

 Her 10 köyü kapsayan grubun adı "Köy sağlık 
memurları grubu” “köy grubu ve sağlıkçılara da 
sağlıkçısı" denirdi. 

  Dört yıllık köy hekim okulu ise tarihi Kenan 
ÖNER, Hasan Ali YÜCEL davasıyla işleme 
konulamamış, arkasından yüksek köy enstitüsü ve 
tüm köy enstitüleri 1954 yılında tamamen kapatılarak 

köye sağlık memuru yetiştirme yolu tamamen 
kapatılmıştır.  Köy gruplarına sağlık evi yapılmıştı ve 
ben sürgün gittiğim köylerdeki sağlık evinde hizmet 
vermiş, bu alanda da hizmet verenlere sonsuz minnet 
duyguları içinde gece gündüz çalışmıştım... 

Unutulan çilekeş köy sağlık memurunun yazgısını 
sizlerle paylaşmak için yazdım. 

92 yaşımda sağ kalanları saygıyla selamlıyor, 
toprak ananın koynunda yatmakta olan onurlu 
arkadaşlarımı rahmetle anıyor; ruhları şad olsun, 
diyorum.

Köy Sağlık Memuru

Mevlüt KAPLAN
                             mevlutkaplan35@mynet.com 

köy
enstitüleri

gecelere başkaldıran
 bir küme yıldızdı 
 uyur gezer köyleri
 çağdaşlığa çağırdı

 kuşlar kanat çırptı
 ufuklar ağardı
 güneş 17 Nisan'la doğdu 
 muştu sundu bahara
 yaşama durdu Anadolu
 
 silkindi dağlar ovalar
 sıyrıldı kara bulutlar 
 gökyüzü mavi atlas
 çiçeklendi ağaçlar

 unutulmuş umutlar yeşerdi
 gökkuşağı yeryüzüne indi
 hüzme hüzme 
 kardelen çiçeği köyler
 karanlığı deldi
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Nurettin ÖZKAN
 nurettinozkan@hotmail.com

Anadolu'nun karanlık tarihini yok eden ışık, köy 
okullarıdır. Cumhuriyetle beraber açılan köy okulları 
binlerce yıldır yaşam alanı olan, onlarca devletin 
kurulduğu bu kadim topraklar ilk defa cumhuriyetle 
ışığa kavuşmuştur.

Köylere okul açılması ve Köy Enstitülerinin 
kurulmasıyla köy çocuklarının alınıp burada aydın bir 
öğretmen olarak yetiştirilmesiyle tarihte ilk defa 
Anadolu insanının insan yerine konulması resmi olarak 
ilan edilmişti.

Köyler, cıvıl cıvıl çocuk seslerinin bir araya 
gelmesiyle canlılık kazanmış, okul köyün ortak sesi ve 
düşünce alanı olmuştu. Siyah önlük ve beyaz yakalı 
çocuklar, birer çiçek bahçesi gibiydi. Türkü türkü 
Anadolu köyleri, şarkı ve türkülerle hayat bulmuştu 
okullarda.

Çok sürmedi bu aydınlanma ışığı. Karanlık 
düşüncenin temsilcileri olan politikacılar, toprak 
ağaları, şeyhler, ağalar, aşiret reisleri, imamlar ve 
1950'den sonra atanan kaymakam ve valilerin büyük 
kısmı el ele verdiler. Bu kutsal ışık yuvalarını yok 
etmek için sinsice çalışmaya başladılar. Demokrat 
Parti'nin Eskişehir Milletvekili Emin Sazak, Tarım 
bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun:

' 'Siz köy çocuklarının okumasını neden  
istemiyorsunuz?'' sorusuna karşılık:

''Benim 36 bin dönüm toprağım var. Köylü 
çocukları okursa ben nereden işçi bulurum, bindiğim 
eşeğin benden akıllı olmasını istemem!'' deyişi, meclis 
tutanaklarında duruyor halen.

İşte sermayenin, toprak ağalarının, imam ve 
politikacıların düşüncesi buydu. Dertleri köy okullarını 
kapatıp köylüyü karanlığa ve cehalete teslim ederek 
sömürüye devam etmekti.

Köy okulları birer birer, öğretmen atanmayarak 
kapatıldı. Sağlık görevlileri de atanmadı ve böylece 
sağlık ocakları ve sağlık evleri de kapatıldı. Köyler, 
aydınlanmadan, sağlıktan, üretimden yoksun bırakıldı.

Öğretmen sağlıkçı ve ziraatçıların köylerden 
alınması, cumhuriyete karşı açılan savaşın ilk cephesidir. 
Çünkü öğretmen ve sağlıkçılar cumhuriyetin köylerdeki 
temsilcileri ve aydınlanmanın öncüleriydi.

Cumhuriyeti yok etmenin ilk ayağı, köylerdeki 
cumhuriyetin temsilcilerini yok edip köylüyü karanlığa 
teslim etmekti. Nitekim Cumhuriyet, iktidarların 
desteğiyle feodal karanlığa yenik düştü.

Bugün çocukların ve gençliğin olmadığı köyler birer 
harabe gibidir.

Issızlaşan köylerin sokaklarına hüzün çökmüştür.
O siyah önlükler nadir olarak yetişen birer güldü. 

Beyaz yakalar ve siyah önlüklerden oluşan bu gül 
bahçelerini yok etmekle yerine kara ve dikenli çalıların 
oluşturduğu çağdışı düşüncelere meydanı boş bıraktılar.

Köy Enstitülerinden sonra köy okullarının 
kapatılması cumhuriyetin kesilmiş şah damarlarıdır. 
Binlerce özlem ve umutla kurulan bu kurumlar tarihin 
karanlıklarına gömülmüş ve karanlık ülkeye hâkim 
olmuştur.

Kaybeden sadece eğitim sistemi değildir.
Tarih boyunca ilk defa insan yerine konulan, ayağa 

kalkmasını öğrenen Anadolu insanıdır, köylerimizdir, 
ulusumuzdur.

   * 
Aşağıdaki fotoğrafta görülen okul ve sağlık ocağı, 

Kiğı'nın Dallıca Köyü'nün okulu ve sağlık ocağıdır. Bu 
okulda öğretmenlik yapmıştım. Eşim de sağlık ocağında 
12 yıl, Dallıca ve köylerine hizmet vermişti. 12 Eylül 
darbesi olunca köyde 4 öğretmen ve 100'e yakın öğrenci 
vardı.

4 yıl önce çalıştığım bu köyü ve okulu ziyaret ettim. 
Okul harabeye dönüşmüştü. Köylüler kışın içinde 
hayvanlarını yemliyorlarmış.

Sağlık ocağı da Caminin deposu olmuş, boş tabutlar 
istif edilmişti.

Okul ve sağlık ocağını bu halde görünce 
gözyaşlarımı tutamamış, yere çöküp üzüntümden 
ağlamıştım… (14 Mart 2018)

CUMHURİYETİN YOK
EDİLEN KÜLTÜRÜ
KÖY OKULLARI... 
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Eskiden köylerde, tavukların ayaklarına pabuç 
eskisi bağlanırdı. Böylece uçarak çiti geçmeleri, 
komşulara zarar vermeleri önlenmiş; diğer yandan 
baktığımızda da bu hayvancıkların en doğal 
dürtülerinin sonucu olan uçmak ve koşmak 
faaliyetleri sınırlandırılmış olurdu. Kısaca, eski 
pabuçlar ile tavuklar uçamaz ve kaçamaz duruma 
getirilirdi. Şimdiki okul ve dersliklerde uygulanan 
eğitim de, doğal çevre ve oyun kullanılmadığı sürece, 
çocukların ayağına bağlanmış eski ayakkabı işlevini 
sürdürecektir/sürdürmeye devam edecektir.

1832'lerde, hızla gelişen sanayi ile fabrikalara, 
hızla artan işçi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 
inşa edilen okul ve derslikler, hiç değişim ve 
dönüşüme uğramadan günümüze kadar gelmiştir ve 
halen kullanılmaya devam edilmektedir. Bu yüzden, 
eğitimden beklenen sonuçlar alınamamaktadır/ 
alınamamıştır. Çünkü eski yöntem ile ''yeni''  insan 
tipi üretilemez.

Günlük deneyimlerimizden biliriz; gözümüzü ve 
kulağımızı olabildiğince açıp, ortamı en iyi şekilde 
inceleyip/ dinlediğimiz yer doğal ortamlardır. Merak, 
korku, sevgi, heyecan, …bu ortamlarda daha derin ve 
etkili duyumsanır. Bilinen bir gerçektir ki, çocuklarda 
öğrenme duyumsama ile başlar.

Merak sonucu, doğal çevrede dokunur, tadar, 
tutar, çevirir, kapatır, onlarla konuşur, gözlemler, 
sesleri taklit eder ve soru sorar. Böylelikle çocuğun 
bilgi dünyası genişler/esner/zenginleşir. Öğrenme, 
çevre ile etkileşim halindeyken ve oradaki 
deneyimleriyle gerçekleşir. İç motivasyon ve 
yaratıc ıl ık artar.  Sorunlarl a karş ılaşm as ı 
kaçınılmazdır ve onları çözmeye çalışır. Somut 
yaşantılar çevre duyarlılığını da artırır. Doğa,  insan 
ruhunun derinliklerinden gelen duygu ve düşünceleri 
yoğunlaştırdığı için,  insanlığın ortak dili olan 
müziğin gelişiminde de esin kaynağı olabilmektedir. 

Özellikle doğal ortamlarda oynadığı oyunlar, 
hayalleri ile gerçek yaşamları arasında kurulmuş 
güvenli bir yoldur. Diğer taraftan oyun, duygusal ve 
zihinsel olarak beslendikleri bir kaynaktır. 
Yapılandırılmamış informal öğrenme alanıdır. 
Eğlendiği, mutlu olduğu, kişisel eğilimlerini 
yansıttığı, enerjisini boşalttığı için rahatladığı bir 
eylemdir. Akranlarıyla etkileşim halindedir. Onlarla 

olan benzerlik ve farklılıklarını ayırt ettiği yerdir. Oyun 
içinde gerçek yaşama yönelik provalar yapar. Dünyası 
değişir ve dünyasını özgün bir şekilde yapılandırır.

Doğal ortamlarda oynanan oyunların katılımıyla 
gerçekleşen öğrenmenin en büyük özelliği, içinde ezber 
denilen eğitim urunu bulundurmamasıdır. Ezbercilik, 
bir toplumu edilgen ve sinik duruma getirmek için 
kullanılan kokusuz, renksiz fakat zehirli bir gazdır. 
Çoklarının farkına varamadığı, sinsi planlarda 
kullanılan güler yüzlü bir hainlik aracıdır.

Sonuç olarak, öğrenme eylemine, doğal ortamı ve 
oyunu katmadıkça, okullar hapishanelerin başka bir 
formu olarak kalmaya ve derslik denilen kutularda 
çocukların kutulanmasında kullanılan bir araç olarak 
kullanılmaya devam edecektir.

Bu amaçla, ''Doğal Ortamlarda Oyunlarla 
Öğrenme'' denemelerimiz ve yeni kitap çalışmalarımız 
sürmektedir. Katılımınız çalışmalarımıza zenginlik 
katacaktır.                 

 Dostça selam!..                                                                                   

Pabuç Eskisi ve Eğitim

Ahmet CENGİZ

mavi ten

ahmetcengiz1950@yahoo.com.tr

bir kadeh nasıl evrilir bir vapura
ellerle dudaklar arasında
henüz misafirken pelikanlar
mavinin alkışları sulusepken
'aşk büyülü bir yoldur' 
gidip gelen
sırtında yoğun eprimiş yıllar
oysa hepi-topu kısacık bir an
ilk kez tanık oluyor insan /lar
rakıdan çıkan duman 
körfezde yol alırken / siya siya
martının demirlediği yer 
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   1950'li yıllarda Muğla'da henüz lise yoktu. Oysa 
Osmanlı döneminde Sultani olduğunu biliyoruz. 
Ortaokul, Recai Güreli Caddesi üzerinde eskilerin 
“Gocamektep” dediği binanın üst katındaydı. Alt 
katta, gene adı o zamanlar 1.Okul olan Dumlupınar 
İlkokulu yer alıyordu. Ula, Köyceğiz ve Yatağan'da 
ortaokul olmadığı için o ilçelerimizin öğrencilerinin 
de Muğla'ya gelmesine karşın, unutmuyorum, son 
sınıfta iken okulun tüm öğrenci sayısı tamı tamına 
143'tü ki iki okul aynı bina içine sığabiliyordu… 
Şimdi neden lise açılamadığının gerekçesi de böylece 
ortaya çıkıyor. Bir yazımda daha belirtmiştim; o 
yıllarda birileri, Muğla'da Üniversite açılacağını ve 
şimdi sayısını tam bilemiyorum, 30 bin'e yakın da 
öğrencisi olacağını söyleselerdi; söyleyene sen aklını 
kaçırmışsın diye gülüp geçerdik sanırım.

                                    *
Şadan Gökovalı ile 1950'li yıllarda Muğla 

Ortaokulu'nda devre arkadaşı olduk. Ayları farklı, 
ama doğum yıllarımız aynı… Aynı sınıfta birlikte 
okuyabilirdik de… Altı yaşımı doldurduğumda okul 
müdürü: “Bu çok zayıf bir çocuk, bir yıl daha beklese 
iyi olur.” dediği için ilkokula bir yıl ertelemeli 
başlamıştım. O, Gökova'dan gelmişti. Bense 
Muğla'da, o zamanlarda adı 3. Okul olan Muğla 
Atatürk İlkokulu'ndan… Okulun öğrenci sayısının 
çok az oluşu ve o zamanlar Muğla'da memurlar 
dışında Muğla doğumlu olmayanların sınırlılığı 
nedeniyle hepimiz birbirimizi tanırdık. Zaten hep 
dayanışma içinde bulunmak durumundaydınız. 
Şadan'la da ayaküstü de olsa zaman zaman sohbetler 
ettiğimizi iyi anımsıyorum. 

Muğla'da o yıllarda öğrenci yurdu yoktu. Çevreden 
gelen öğrencilerin çoğu yakındaki evlerde; kiracı olarak 
ya da pansiyoner gibi öğrenci kabul eden ailelerin 
yanında kalıyorlardı. Hatta bir grup öğrenci Ula ve 
Yatağan'dan günü birlik aralarında taksi-dolmuş 
yaparak gelip gidiyorlardı. Muğla dışından gelen bu 
öğrencilerin sorunları doğal olarak bizlerden daha 
çoktu.

Gökovalı, okul bitince Aydın Ticaret Lisesi'ne 
kaydolmuş, söz edeceğim belgeselde büyük ablasının 
anlattığına göre: Babaları Muhtar Mehmet'in bakkal 
dükkânı dışında köylerinde ve çevre köylerde başka 
bakkal yokmuş, İleride köye gelir de bakkaliye işlerini 
yürütür, babasının işlerini geliştirir diye ticaret lisesine 
göndermişler. 

Bense sınavını kazanarak okumak üzere Balıkesir 
Necatibey Öğretmen okuluna gittim. Eylül sonunda 
yeni okulumda derslere başlamıştım…  Demokrat 
Parti, seçim yılı olması nedeniyle söz verdiği için, o yıl 
(1954) geç de olsa Kasım ayında ortaokulun 
bünyesinde alelacele Muğla Lisesi açıldı. 

Gökovalı ile uzun yıllar görüşemedik. Ben 
Anadolu'da çeşitli illerde görev yapmıştım. 1979'da 
İzmir'e geldim.  Bir gün Gökovalı ile bir şekilde 
buluştuk. Bu buluşmamızda uzun yıllar Aydın'da 
beraber çalıştığımız Hüraydın Gazetesinin sütunlarını 
paylaştığımız Muzaffer İzgü de vardı. Aydın'daki 
yıllarımda yazmış olduğum Aydın adlı kitabımı ona 
ilettim. TRT'de programlar yapıyordu. Bana 
t a n ı t a b i l e c e ğ i n i  sö y l e d i .  Z a m a n  z a m a n  
karşılaşmalarımız sürdü. Oğlum Prof. Dr. Tuğrul 
Dereli'yle üniversite'de tanışınca aralarında iletişim 
kurulmuş. Tıbbi sorunları olduğunda kendisine 
danıştığını söylerken Tuğrul için hep “Müdavi 
Hekimim” “Müdavi Hekimimin Babası”, bana da  
diye de seslenmeye başlamıştı.

O tarihten sonra yayınladığı kitaplar yanında, 
Manevi Babası Halikarnas Balıkçısı le ilgili birçok 
kitabı  arcılığıyla imzalı olarak bana  Oğlum Tuğrul
ulaştı.

26 Şubat Pazartesi günü Kıbrıs Şehitleri 
Caddesinde Türkan Saylan Kültür Merkezinde Yeni 
Kuşak Köy Enstitülülerin Hasan Ali Yücel'i anma 
töreni vardı. O gün her ikimiz de çağrılıydık ki salonda 

Muğla Ortaokulu'ndan
Devre Arkadaşım

Prof. Dr. ŞADAN GÖKOVALI
Turgut DERELİ

 turgutdereli@windowslive.com 
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buluştuk. Eski Öğrencim Şahap Cesur bana yerini 
bırakınca Başkan Kemal Kocabaş, Gökovalı ve ben, 
üç hemşeri yan yana oturma şansımız oldu. Eğitimci 
Yazar Mevlüt Kaplan da yanımızdaydı. Facebook'ta 
paylaşılan fotoğrafı gördüğünde Devrim Gazetesi 
yazarlarından Turgay Mutlu'nun yan yana oturan üç 
hemşeriye ilişkin hoş yorumu da beni mutlu etti.

Bu arada, bir kart uzattı Gökovalı… 3 Mart tarihli 
Yakın Kitabevi'nde imza günü ve kendisine ilişkin 
Kültür Bakanlığının desteğiyle Yapımcı Murat Günay 
tarafından hazırlanan belgeselin gösterimi vardı.  
Baktım ki o kartla beni imza gününe çağırıyor. Altmış 
yıllık arkadaşımın belgeselini izlemek isterdim 
kesinlikle…

Toplantı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki 
kitapçının üst katındaki geniş salonda gerçekleşti. 
Oldukça yoğun ilgi vardı. Yanında TRT'de çalışma 
arkadaşı Yıldız Sağtürk de iki kitabını imzalamaya 
başladı. Yıldız Hanım'ı tanımıyordum, fısıltılardan 
anladım ki Sanatçı Tan Sağtürk'ün annesiymiş.

Dostları, Arkadaşları onunla ne zaman nerede 
tanıştıklarını, ilgili anılarını, yıllarını da söyleyerek 
anlatmaya başladılar. İki söz de ben söylemeliydim 
elbet… “Ben Şadan Arkadaşı 1951'den beri 
tanıyorum, Muğla Ortaokulundan…” deyince 
birden bir Ooo! sesleri yükseldi. Aradan tam 67 yıl 
geçmişti.

Sıra belgeselin gösterimine gelmişti. Murat 
Günay, sözlerini Şair Hüseyin Yurttaş'ın yazdığı çok 
başarılı bir belgesel çıkartmış ortaya… 

Şadan Hoca; aralarında Yılmaz Özdil, Mustafa 
Balbay, Atilla Sertel gibi Türkiyece tanınmış olanların 
da bulunduğu çok sayıda gazetecinin üniversitede 
hocaları olmuştu. Saydığım adlar, belgeselde onun 
kendilerini nasıl derslere bağladığını, devam 
zorunluluğu olmadığı halde Şadan Hoca'nın dersi 
olduğunda amfinin nasıl dolduğunu ballandıra 
ballandıra anlatıyorlardı. 

Dostları ve onu yakından tanıyanların 
birleştikleri nokta, hafızasının ne kadar güçlü 
olduğuydu. Şadan Hoca yüzlerce şiiri ezberinde 
tutardı. Bir diğer nokta ise turist rehberliği 
konusundaki başarısıydı. Gezdirdiği antik kentlerde 
anlattığı kralları, kraliçeleri, filozofları o kadar iyi 
canlandırırdı ki sanırdınız az sonra karşıdaki sütunun 
arkasından çıkıp yanınıza gelecekler… 

Belgeselde söz alan Muğlalı Hemşerilerimiz de 
onu iyi tanıttılar… Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün onu övgülerle anlattıktan sonra 
Muğla'da 3500 kişilik Açık Hava Tiyatrosu'na adını 
verdiklerinden söz etti.

Gene Muğlalı hemşerileri; Rahmetli Devrim 
Gazetesi Başyazarı Ünal Türkeş, Sevgili Sabahattin 
Özbek, Hamdi Yücel Beyler de onu çeşitli yönleriyle 
tanıtıyorlardı. Salon baştan sona ilgi ile izledi belgeseli.

Salonu, çeşitli  anlarında görüntülemiştim. 
Ayrılırken birbirimize sarılarak çektirdiğimiz fotoğraf 
da iyi bir anı olarak kalacak bende.

Doğdum
Ninnilendim
Anne sesinde
Kuş tüyünden yumuşaktır Türkçe

Büyüdüm Türkçe
Türkçe öğrendim insan olmayı
Türkçe sevdim, sevildim
Türkçeydi kavgam
Atatürk'çe oldu yayılmacılığa karşı

Gençler yetiştirdim Türkçe
Atatürkçü
Yurtsever
Uygar
Bilimden yana

Türkçe yaşıyorum
Ulusum nasıl yaşıyorsa 
Öyle

Çalıştım, didindim
Karşılık beklemedim insanlarımdan

Artık bir dileğim var sizlerden
Kaçınılmaz gün geldiğinde dostlar
Kim ne söyleyecekse söylesin
Gömütümün başında.
Söylesin söylemesine de
Yalnızca
Türkçe

Gökhan ADALI
dilinkemigi.gokhanadali@gmail.com

DİLEKÇE
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ANILARDAKİ
REŞİT GALİP

Etem ORUÇ
 orucetem@hotmail.com

Çankaya sırtlarında oturan Ankaralılar, şehre Reşit 
Galip Caddesi'nden geçerek inerler. Pek azı bu ismin 
kim olduğunu bilir. Bu bilinmezlik belki Dr. Reşit 
Galip'in 41 yaşında, erkenden göçüp gitmesinden, belki 
de İnönü'yle yıldızının hiç barışmamasından 
kaynaklanmıştır...

Rodos'ta doğan Reşit Galip, ortaokulu bitirince 
kardeşiyle bir sandala binip Marmaris'e gelmiş. Liseyi 
İzmir'de okumuşlar. Kardeşi Hüseyin Ragıp (Baydur) 
diplomatlığı seçip büyükelçilik yapmış, Reşit Galip ise 
İstanbul Tıp'a gidip doktor olmuş. 

Öğrenciyken gönüllü olarak I. Dünya Savaşı'na 
katılmış. Kafkas Cephesi dönüşü öğrenimini 
tamamlayıp, Fakültede asistanlığa başlamış.1923 
Mart'ında, hekimlik yaptığı Mersin'e Mustafa Kemal 
Paşa geldiğinde Paşa'nın huzurunda 
konuşmuş ve gözlerine doğru bakarak 
şöyle demiş:

Muhterem Gazi, sen yalnızca bu 
milletin bir kahramanı değilsin, sen 
bunlardan çok daha büyüksün. Sen bu 
milletin bir ferdisin. Senin birinci 
büyüklüğün, bu milletin bir ferdi olmakla 
iktifa ve iftihar etmekliğindir. 

Herkesin yüceltme yarışına girdiği 
günlerde Gazi'yi  'milletin bir ferdi'  sayan 
30 yaşındaki bu hatip, herkesin dikkatini 
çekmiş,  en çok da Gazi'nin... Kemal Paşa 
ona milletvekilliği önermiş Ve Dr. Reşit 
Galip, Ocak 1925'te Meclis'e girmiş. Bir 
süre İstiklal Mahkemesi üyeliği yapmış. 
CHP İdare Heyeti'nde görev almış. Türk 
Ocakları'nda, Halkevleri'nde çalışmış. Yine Atatürk'ün 
isteğiyle Serbest Fırka'ya girmiş. Ve Atatürk'ün 
sofrasına oturmuş. Onu bakanlığa taşıyan süreç de o 
sofrada başlamış.

Bu sofra sahnesi pek çok tanığın anılarında vardır: 
1931'in sonbaharıydı. O geceki tartışma, Milli Eğitim 
Bakanı Esat Mehmet'in bir yakınmasıyla başladı. Esat 
Mehmet, Atatürk'ün Harbiye'den 'tabya öğretmeni'ydi. 
Kazım Özalp'in 'Atatürk'ten Anılar' kitabında (T. İş 
Bankası Y. 1992, s. 48-49) yazdığına göre konu, kız 
öğrencilerin kıyafetinden açıldı. 

Esat Mehmet, 'kızların kısa etek, kısa çorap ve kısa 
kollu gömlek giymelerini uygun görmediğini' belirtti. 
Bir tamim yayınlayıp daha kapalı giyinmelerini 

isteyeceğini söyledi.        
Bunun üzerine Reşit Galip söz aldı:  
-Yanlış düşünüyorsunuz beyefendi, bu bir geriliktir. 

Kadınlar eski durumda yaşayamazlar. Devrimlerden en 
önemlisi kadınlara verilen haklardır. Başka türlü, 
Batılılaşmakta olduğumuzu iddia edemeyiz…

Sofra gerildi. Gazi, vekilini zor durumda bırakan bu 
çıkıştan hoşlanmadı.  

-Bu konuyu uzatmayalım. Kısa çorap giyip 
giymemek çok önemli değildir, sonra tartışırız, dedi.

Ama Reşit Galip alttan almadı:  
-Af buyurunuz Paşam! Bu, inkılap ve zihniyet 

meselesidir!.  Müsaade buyurursan ız fikrimizi 
söyleyelim. Hatta daha ileri giderek diyeceğim ki, sizin 

huzurunuzda bu sofrada inkılâpları 
zedeleyeceği icraattan bahsedilmesi 
küstahlıktır, hoş görülemez…

Reşit Galip'in tartışma yaratmasının 
özel bir nedeni vardı. Halkevi'nde sanatı 
yaygınlaştırmak için tiyatro çalışmaları 
yapıyor, ancak sahneye çıkacak kadın 
oyuncu bulamıyorlardı. Buna gönüllü 
kad ın  öğre tm en ler  i çin , Ma ar i f  
Vekaleti'nden izin alamamışlardı.

Reşit Galip:  
-Bu kokuşmuş kafayla devlet 

yürümez' diye kestirip attı.  Atatürk'ün 
kaşları çatıldı:  

Sözlerinizde müsamahalı, ölçülü 
olunuz, diye çıkıştı.  H e r k e s  

yaklaşan fırtınayı hissetmişti. Ama Reşit Galip bulutların 
üstüne gitti. 

57 yaşındaki Milli Eğitim Bakanı'nı işaret ederek dedi 
ki:  

-Devrimci, devrimcidir! İnsanlar bir yaştan sonra 
ister istemez tutucu olurlar. Meclis'te bunca genç, idealist, 
bakanlık yapacak yetenekte insan varken, böyle yaşlı 
kimseleri Milli Eğitim Bakanı yapmak hatadır…

Atatürk yeniden uyarma gereği duydu: 
-Esat Bey yeteneklidir. Davamıza inanmıştır ve 

benim hocamdır. Beni okutmuş olması sence bir değer 
taşımıyor mu? 

-Kusura bakma Paşam, taşımıyor! Okuttuklarının 
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içinde sizin gibi bir devrimci çıkmış, ama kim bilir nice 
tu tuc u  da  ç ıkm ış t ı r.  S i zi  de  e le şt i r i r im !  
Bunun üzerine Gazi'nin sabrı taştı:

-Bu sofrada hocama ve bir Milli Eğitim Bakanı'na 
hakaret etmenize müsaade edemem, diye haşladı.

Ama Reşit Galip sineceği yerde hepten üste 
çıktı: 

-Devrimleri korumak için sizden müsaade 
istemiyorum. Hatayı yapan siz de olsanız, sizi de 
eleştiririm. Mesela Rose Noir'a verdiğiniz 15 bin liralık 
kredi mektubu da siz yaptınız diye hata olmaktan 
çıkmaz.   

İlk kez Atatürk'ün sofrasında, Atatürk bu kadar sert 
eleştiriliyordu. Reşit Galip'in sözünü ettiği Rose Noir, 
Beyoğlu'nda, Rus karı-kocanın işlettiği bir barın adıydı. 
Atatürk bir gece oraya gitmiş, mekânın sahibi Madam 
Senya'dan 'İş Bankası'ndan kredi alamıyoruz' 
yakınmasını dinlemiş ve orada bir kâğıda, iş Bankası 
Genel  Müdürü 'ne h itaben 'yardımcı 
olunması' isteğini yazmış, Rus çifte vermişti.

Reşi t Galip bu il timas talebin i 
eleştiriyordu.

Atatürk bu kez kızmadı:   
-Yoruldunuz, buyurun biraz istirahat 

edin, diyerek kibarca Reşit Galip'i sofradan 
kovdu. Ama genç devrimcinin yılmaya niyeti 
yoktu. Yıllar yılı bir efsane gibi anlatılacak 
çıkışını o an yaptı: 

-Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. 
Milletin işlerini görüşüyoruz. Burada 
oturmak sizin kadar, benim de hakkımdır. 
  

Atatürk kendi fikirleriyle kendisini 
vuran bu genç adama baktı , sonra 
yanındakilere dönüp:  

-Öyleyse biz kalkalım, dedi.  
Sofradaki bütün heyet ayaklandı. Reşit Galip'i 

sofrada yapayalnız bırakıp çıktılar. 
Bu müthiş sahnenin devamı daha da ibret vericidir: 
Reşit Galip, bütün geceyi Dolmabahçe Sarayı'nda 

pencere kenarındaki bir koltukta geçirir. A t a t ü r k  
uyandığında, Genel Sekreteri'ne Reşit Galip'i sorar: 

-Sabaha kadar bekledi, mahcubiyetini size 
iletmemizi istedi. Ankara'ya gidecek kadar borç para 
istedi. 25 lira verdik, der.   

Atatürk:     
-Ankara'ya gidecek adama 25 lira mı verilir? Bari 

benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydiniz, der. 
Sonra da: 

-Cebinde beş parası yok, ama karakterinden hiç 
taviz vermiyor. Parası yok, ama cesareti var, diye 
ekler.     

1932 sonbaharında Atatürk, Reşit Galip'in Ankara 
Radyosu'ndaki bir konuşmasını dinler: “Devrimleri her 
yerde, herkese karşı savunacağız. Gerekirse babamıza ve 
çocuklarımıza karşı bile.” demektedir. 

Atatürk birkaç gün sonra kendisini yeniden sofraya 
davet eder. Hemen yanındaki sandalyeye buyur eder. 
Onun yanına da hocası Esat Mehmet'i oturtur. Ve orada, 
yeni Milli Eğitim Bakanı'nın 39 yaşındaki Reşit Galip 
olduğunu açıklar. 

Rose Noir olayı mı? Onu da hatırlatalım; İş Bankası 
Genel Müdürü Muammer Eriş, 

Atatürk imzalı kâğıdı alınca doğruca Dolmabahçe 
Sarayı'na gelmiş, Ata'nın ricacı olduğu krediyi vermeye 
kural ların uygun  olmadığını bi ldirmiş, talebi 
reddetmiştir.  

Reşit Galip'in bakanlığı sadece 13 ay sürdü. Bu süre 
içinde Darülfünun'dan üniversite reformunu başlattı. 
Öğretmenlere genel bütçeden maaş ödenmesini sağladı. 

Eşi Zübeyre Hanım'ın deyimiyle 'deli gibi 
çalışıyor' ama Atatürk'e çıkışacak kadar 
ayarsız dili yüzünden her gün işe cebinde 
istifa mektubuyla gidiyordu. A s l ı n d a  
Atatürk'le araları iyiydi. O Gazi'ye 'Paşam', 
Gazi de ona 'Doktor' diye hitap ederdi. Bir 
gün sofradan ayrılırken, Atatürk: 

-Seni eve ben bırakacağım, demiş. Eve 
bırakınca o da saygıdan:  

-Ben de sizi uğurlayacağım Paşam!, 
karşılığını vermiş. Ama kendisinin arabası 
olmadığından yürüyerek uğurlamış. O gece 
zatürree olmuş. Dinlenmesi tavsiye edilince, 
1933 Ekim'inde görevden ayrılmış.1934 
yazında Moda'daki bir deniz kazasında 
kızlarını kurtarmaya çalışırken akciğerlerini 
hepten üşütmüş. Bir mucize eseri kurtulduğu 
bu kazadan sonra ölümü bekleyerek, 

hastalığını takip etmeye başlamış. 
Keçiören'deki bağ evinin kütüphanesine demir 

yatağını taşıtıp yedi ay kitaplar arasında yatmış. 1934'te, 
41 yaşında hayata veda etmiş. Öldüğünde cebinde 5 lira 
parası varmış. 

Her sabah okul öğrencilerini güne başlatan, (onu da 
kaldırmaya çalışıyorlar ya)  “Türküm doğruyum 
çalışkanım” andı var ya… Kim kaleme almış biliyor 
musunuz? Reşit Galip…   

Kırk bir yaşında aramızdan ayrılan Reşit Galip 
Aydın'ın da milletvekili olmuştur. Kaç kişi anımsıyor 
acaba adını… Atatürk sevdalısı, yurt sevdalısı bu yüce 
devrimcinin adını Aydın'da bir caddeye, bir kültür 
merkezine verebildik mi acaba?  Atatürk'ün Adalet 
Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'u, Milli Eğitim Bakanı 
Doktor Reşit Galip'i anımsadıkça içimde bir sızı 
duyuyorum…
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İslam aydını, Kur'an adamı, bilge insan 
Profesör Yaşar Nuri Öztürk Bey'e bir röportaj da 
izleyicilerden birisi bir soru yöneltti.

Dedi ki: Hocam insan yaşamından cennet ve 
cehennemi kaldırırsak ne olur?

Cevap: Din diye bir şey kalmaz.
İnsanoğlu yaratılışından bu yana yaptıkların-

dan dolayı, ya ödüllendirilmiştir ya da ceza-
landırılmıştır. Bu dünyadaki davranışları ile ilgili 
pek çok değerlendirme biçimleri vardır. Bu kimi 
yerde plaket olur, kimi yerde giyim olur, kimi yerde 
bağış olur, armağan olur. Cezalandırmalar da kimi 
zaman söz, kimi zaman kötek, kimi zaman da 
hukuk olur.

Bu dünyanın hesabı tamam da ya öbür 
dünyanın hesabı ne olacak? İşte insanoğlunun 
yaratılışından bugüne kadar, bu konu hep ilgi odağı 
olmuştur. Konu bir çoğumuzun bildiği gibi İslami 
bir konu olarak görünüyorsa da, İslamlıktan önceki 
çok tanrılı, tek tanrılı, doğa ve totem günleri de 
dâhil olmak üzere bu konular işlenmiştir. Özellikle 
de korkuya dayalı cehennem konusu ön plandadır.

Cehennem, sözcüğü dilimize Arapça'dan 
geçme bir ad. Arapça'ya da İbranice'den geçme. 
Anlamı, kötülük yapanların öldükten sonra ceza 
görecekleri yer  (Tamu).

Tarihin kaydettiği ilk belediye örgütü Kudüs'te 
kurulmuştur.(1)

Kudüs'ün yakınlarında HİNNOM vadisi ve 
vadinin içinde de çok derin yarıkları bulunan 
GEHİNNOM deresi bulunuyor.

İbraniler günah işleyenleri, suçluları, kurban 
edilenleri, şehrin her türlü pisliğini, çöpünü, 
artıklarını bu dereye atarlarmış. Dereye atılan 
atıklar zaman içinde, içten yanma ile ateş almaya 
etrafa pis kokular saçmaya başlıyor. Dayanılmaz 
derecede rahatsızlık veriyor.

Dönemin yöneticileri, suç işleme eğilimli 
kişileri korkutmak amacıyla ''eğer şunları şunları 
yaparsanız sizi GEHİNNOM'a atarız'' diyerek 

caydırıcı olmaya çalışıyorlarmış. Cehennem sözcüğü 
Arapçaya bu anlamıyla girmiştir. Korkutmanın, 
cezanın dehşeti din kitaplarının pek çok yerine 
tanrının emri olarak girmiştir. (2)

Cennet ise insanoğlunun yaratılışından bu yana, 
değişik biçimlerde gündemde tutulmuş; özellikle 
i y i l i k  y a p a n la r ı n ,  s ev a p  i ş le y e n le r i n  
ödüllendir ilecekler ine inanılan yer  olarak 
betimlenmiştir. (3)

Bütün inançlarda, insanları yönlendiren yüce bir 
gücün varlığından bahsedilir.

Cennet Arapça'da gölgelik, hurmalık, bağlık ve 
sulak bahçe anlamına gelir. Nitekim ilk peygamber 
olduğu varsayılan Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva,  yasak 
meyveyi yedikleri için böyle bir bahçeden 
kovulmuşlardır. 

Musevilerde (Ahd-i Atik) tanrı buyruklarına 
uymayan Âdem ile Havva, Dicle ile Fırat nehirlerinin 
arasındaki (Mezopotamya) Aden bahçesinden 
kovulurlar. Babil'in meşhur asma (cennet) bahçeleri 
de Mezopotamya'dadır. Farsların cennet dediği İrem 
bağları, bahçeleri de Bağdat yakınlarındadır.
        O gün için bilinen dünyada cennetin tanımına 
uygun yerler ancak Mezopotamya'da vardır. O 
bahçelerdeki kavramlar BENZETME olarak 
kullanılmıştır.

G eçm iş te ,  g ünü m üzd e  ve  ge lec ekte  
anla t ı l acakla r ın  amac ı n ın ,  in san oğl unu 
kötülüklerden arındırılıp, iyiliklere sevk etmek 
olduğuna inanıyoruz.

Bu tarafı yaşadıklarımızda biliyoruz. ÖTE tarafı 
yaptıklarımızla tahmin ediyoruz. ÖTE taraf için hem 
suyumuzu, hem de ateşimizi sırtımızda kendimiz 
taşırız.

--------------------------------------------------------
1- Görsel, Britannica, Larus ansiklopedisi
2- cehennemin tarifi ( Kur'an - Mülk Müdesir sureleri)
3- Cennetin tarifi ( Kur'an - Saffât Suresi)

Faik AY
 ar_ajans@hotmail.com

     ÖDÜL VE CEZA 
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Kız oğlan kız mısınız, yoksa...?
Mehmet GENÇ
mrgenc09@hotmail.com   

“El değmemiş,  saf, bakire.” anlamındaki deyimde 
geçen “kızlık ve bakirelik” sözcüklerinin yan yana 
gelişini haydi anladık, desek de insanın bu deyimde 
geçen  “oğlan” sözcüğünün sözde ne işi var, diyesi 
geliyor. 

Böyle durumlarda en iyi izlenecek yol bence 
güvenili r etimoloji sözlüklerinin dostluğuna 
sığınmaktır.  Aksi takdirde her sözcük, sizin için düz 
yolda bile birer tökezleme taşı olabilir. 

Alın size görünüş itibariyle tökezleme taşından hiç 
de ayrımı olmayan bir sözcük , “sığırcık”. Sanırsın ki, 
sevimli bir sığır yavrusu.  Oysa “sıkır”  Eski Türkçede  
“ötmek, çığırmak”  demektir.  sıkır- "çığırmak, ötmek" 
fiilinden +çuk sonekiyle sıkırçık / sıkırçuk şeklini alan 
bir sözcüktür. ( Kaynak: Divan-ü Lügati't 
Türk)

“Göçebe” sözcüğü de çok yanıltıcı, 
sanki göç eden bir ebeden bahsediliyor. 
Sözcüğün aslı  “göç/oba”dır. 'Ç'  sesinin 
inceltici etkisi “oba”  sözcüğünün 
inceltmiş hâlinden başka bir şey değildir.

Var m ısı nız , m in i  so ru la rla 
kendimizi sözcük sözcük sınayalım. 
Örneğin “kişi” dendiğinde, “herhangi 
biri, insan; ama asla hayvan değil.” 
dışında aklınıza bir şey geliyor mu? 

Ya nı t ın ız ı  şim di l i k iç in iz de  
tutadurun, bakalım etimoloji sözlükleri 
“kişi” sözcüğü için ne diyor.  Uygurlar 
döneminde (8.yy.)  “tişi / kişi”,  hem 
hayvan hem de insan için kullanılırdı, 
ama asla cinsiyet belirtmeyen bir 
sözcüktü.  O günlerde “kişi” sözcüğünün 
bir kadın ya da erkeği imlemesi için  “dişi kişi/er kişi” 
demeniz gerekirdi.  Erkek ölümlerinden sonra kılınan 
cenaze namazlarında imamın “er kişi niyetine” dediğini 
duymuş olmalısınız.

Deyimde geçen “kız oğlan, kız ve oğlan”  
sözcükleri üstünde daha fazla yoğunlaşmadan,  Eski 
Türkçe'de doğum bekleyen bir kadına  “oğlana 
kalmak”, doğum sancısına  “oğlan borusu” kadın cinsel 
organına ise “oğlan yatağı” denildiğini anımsayalım 
mı?

“ Og /oğlan, doğurma, doğumla var olan, evlat, 
yavru” demektir. “-ul”  ekiyle desteklendiğinde  “oğ-

ul”   sözcüğü elde edilir ki, bu sözcüğün sözlük anlamı 
“cinsiyeti belli olmayan, doğumla var olan, çocuk,  
yavru, evlat”  demektir.  Şimdi, yerinizde daha sıkı 
durun,  erkek bebeklere   “uri oğlan / irkek oğul”  kız 
bebeğe  “kız oğlan ya da sadece oğul” denmeyip de ne 
denecekti? Ayrıca, o günlerde “oğlan”   çoğul bir 
sözcüktü, “oğul” biçiminde tekilleştiği anlaşılmalıdır.

“Oğ-ul” sözcüğü 13. yüzyıla kadar yukarıdaki 
anlamıyla kullanıldı.  15. yüzyıl sonlarına doğru 
“Nazmü'l Tercümesi adlı Eski Anadolu Türkçe 
metninde,” og-ul” sözcüğü ilk kez “erkek çocuğu, genç 
oğlan” anlamında kullanılınca işlerin sarpa sarmaya 
başladığı anlaşılıyor. 

Bu dönem sonrası “oğul” sözcüğü artık her iki cinsi 
imleyen  “evlat” değil, sadece “erkek 
evlat” anlamında kullanılacaktır.

Bundan sonra, “ogul / oğul” 
sözcüğün başına gelenler pişmiş tavuğun 
başına gelmemiştir desek yalan olmaz. 
Halkın diline iyice yerleşince kısaltılıp 
“ulan” şekliyle kullanılır oldu, bu 
kısaltma da yetmemiş olacak ki “lan” 
şekline dönüştü. Sanmayın ki çile burada 
bitti. Hayır, bitmedi;“hizmetçi, uşak, 
bekçi, koruyucu,  prens” anlamlarında da 
kullanıldığı dönemler oldu. 

Bununla da hızını alamayan sözcük, 
Altınordu döneminde Tatarcadan, 
İ ng i l iz c e y e g e çt i  ve  g ünüm üz  
İngilizcesinde   “genç, genç adam”  
anlamında değil,  “uhlan” biçimiyle “asil 
savaşçı, atik” anlamında kullanıldığını 
biliyor musunuz?

Buraya kadar “oğul” sözcüğünün geçirdiği evrelere 
bakılarak denebilir ki: “ogul, oğlak,  oğulan, uğlan,  ulan, 
len, lan” sözcüklerinin hepsi aynı şeyler olup, “erkek 
evlat, erkek, delikanlı, cesaretli, yiğit” demek olduğu 
konusunda hemfikir miyiz?  

Madem, bu konuda hemfikiriz,  alın size bir soru:  
Yoldan geçen biri yüzünüze bakarak “lan” dese, tepkiniz 
ne olur? 

Sadece kendisine “ulan, lan, len” diye hitap edildi 
diye, sizce bu ana kadar kaç kişi elini kana bulamış; kaç 
yiğidi öbür dünyaya zamansız yollamıştır?

Bu uğurda katil olanlar, bir bakıma “oğlanlığı”, 

Yazarımızın son kitabı. Yararlı bir çalışma...
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N. Kılınç, Mehmet Erbil'le... 

dolaysıyla “erkekliği, cesurluğu, mertliği”  reddeden 
bir kişi olmuyor mu? 

“Lan” unvanını reddeden biri, kadınlığı, kızlığı hiç 
kabul etmez. Oğlanlığı, erkeklik reddediliyor, 
kadın/kızlığı asla kabul edilmiyorsa, cinsiyetiniz 
açısından   “E, be birader sen neyin nesisin?' diye 
sormazlar mı adama? 

Bu noktada işler fena karıştı galiba, çevir kazı 
yanmasın dercesine, bir başka konuya geçmekte fayda 
var.

Dan diye alın size bir soru daha: Bir tartışma 
sırasında, biri size “gebeş herif” dese,  zıvanadan çıkar 
mıydınız? Çıkarsanız, niye çıkardınız?

“Gebeş” sözcüğünün  “koç, teke, eril, erkek” 
demek olan “kabş” (Ar.) sözcüğünden türediğini,  
pehlivan gibi ezici güce sahip olmak, yiğit, bükülmez 
bilek, yenilmez güç anlamına geldiğini bildiğiniz için 
mi zıvanadan çıkardınız?

Tüm heybetiyle karşınızda duran delikanlıya  “hey 
be, duruşa bak! kovboy / cowboy gibisin” desen, 
garibimin çalımından yürüyüşü bile değişir.

Aynı delikanlıya “Ne haber lan inek çobanı” 
deseniz durup dururken, al başına belayı!

Türkçe'ye katkılarından dolayı elleri öpülesi, 

Feyza Hepçilingirler ne kadar haklıymış! “Off Türkçe”        
---- 
Dörtnala haberci ilkyazdan 
Aşağıdan inceden beyazdan 
Dumanı tüten sıcak tohum 
Dolan kara toprağı dolan 
Ulaş yeryüzüne ak tohum 
…
Donansın donansın daneler 
Kız oğlan kız, alaca kına 
Tarlalar sebil tek bedava 
Ver güzelim ver yiğidim ver 
Pir aşkına fakir aşkına
…
 (Melih Cevdet Anday)
--------------------------------------------------
Kaynakça:
1) Abrams, M. H. (1993), Aglossary of Literary Terms, 

Harcourt Brace College Publishers.
2)  Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam 

değişmeleri, TDK, 2. Basım, 20014
3)  Dillerin Şifresi, cilt-1, Dr. Yusuf Gedikli, Boğaziçi Yay.
4)Kolumbus Öncesi Amerikan Medeniyetinde Türklük 

İzleri,  Reha Oğuz Türkkan,  1985

yaşasın hayat, teşekkürler…
   (carlos / deniz / erdal)

İnsanın insana ettiğini, başka hiçbir canlı birbirine etmiyor!..-Adabelen

Birol TEMELKURAN
bitekur@gmail.com

yükseklerde bir yerlerde çağlayan suların derin 
açtığı /  iki yanı yalçın kayalar dar vadilerden geçerken 
yalnız başına /oralarda da bir çiçek merhaba der 
/gülümsemeli bir merhaba içini ısıtan yüreğini öpen /  
ıssız bir denizde fırtınalı bir gecede köhne bir kayıkta 
sen yalnız /  pek uzakta olmayan bir sarı ışık vardır 
mutlaka umut veren /  yıkımlı savaşların orta yerinde 
bir köşeye sıkışmış bir çocuk / ürkmüş ama her bir 
çocuk gibi sevecen çocuk /gözlerinin içiyle 
gülümseyiverir sana / o an silinir tüm sesler yürek 
sesiniz dışında /artık sen ve o çocuk varsınız olur/ 
gracias a  la vida (1) diye haykırma geçer 
damarlarından /teşekkür yaşam diye / anlarsın o çocuk 
da haykır içinden / on yedisinde erdal (2) düşer 
anılarından önüne/ bin dokuz yüz otuz dokuz yılında on 
sekiz yaşında asılırken devrimci carlos nasıl 
haykırmışsa /yani kısacası küçücük mutluluklar verse 
de hayata teşekkürler /en güzeli de haykırabilmek yeri 
geldikçe / yani sarmaş dolaş yaşamla / şal örtülmüşse 

de gökyüzünde kara bulutlar gibi/ 
özgürlüklerimize faşist perdeler/ 
t ü r k ü l e r i m i z  v a r  b i z i m  
söylenecek/ yürek türküleri/ ve de üç fidan denizlerimizin 
türküleri / daralmışsa da yollarımız /  meydanlarımız 
vardır/ düğün dernek haykırmaya / teşekkürler hayat / 
teşekkürler  

-----------------------------------------------
(1) 'nun “milliyetçi köpekleri tarafından” Faşist Franco

1939'da, 18 yaşında Devrimci Carlos'un asılmasından önce 
papazın son istek sorusuna Carlos:

“Gracias A La Vida” (teşekkür hayat) diye haykırır. Şili şairi 
Violtta Parra ona adanmış teşekkür hayat diye bir şiir yazar ve 
Mercedes Sosa şiiri şarkı yapar. ( https://aynahikayesi. 
blogspot. com. tr/2017/10 / vasiyetimd ir-tesekk ürler-
hayat.html?m=1 )

(2) 12 Eylül faşistlerinin yaşını büyüterek Erdal Eren; 
astıkları gencimiz. Henüz lise öğrencisiydi. Sözde kanıtladılar; 
Faşizmin de yasalarına; uymazsa uydurulmuş oldu. 
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PREVEZE Mİ,
İNEBAHTI MI?.. 

Yazının konusu, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek yanlı 
ilan ettiği   ile ilgili Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)
tartışmalardır. 

Rum Yönetimi, hukuken KKTC'nin ve Türkiye'nin 
MEB alanında kalan çok geniş bir alanda hak iddia 
etmektedir. 

Rum yönetimi, bu iddiasını güçlendirmek için 
kurnazca ama tehlikeli bir strateji uygulamaktadır. 

MEB olarak olan ettiği sahalarda, dünya çapındaki 
enerji tekellerine petrol doğalgaz arama ruhsatı vererek 
KKTC ve Türkiye'nin karşısına çıkmaktadır.

İtalyan Petrol tekeli  ve ABD Petrol devi ENİ
EXXON MOBİL'e verilen doğalgaz arama ruhsatları, 
Türkiye'nin olası tepkisi ve müdahalesine karşı ABD ve 
İtalya'yı arkasına alma cinliği olarak okunmalıdır.

Giriş için bu kadarı yeter deyip, ana konuya tekrar geri 
dönmek üzere biraz geriye gitmenin zamanıdır.

BİRAZ TARİH
ABD deniz stratejisinin temelleri  Amiral Mahan

tarafından atılmıştır. Mahan; “Denizlere hâkim olan 
dünyaya hakim olur” der.

ABD deniz gücü esas olarak Pasifik ve Atlantik 
donanmalarından oluşur.

İki Okyanus dışında, Akdeniz, Hint Okyanusu ve 
dönemsel çıkarlarının gerektirdiği yerlerde de ABD deniz 
gücü bayrak ve bandıra gösterir.

Devletlerin ekonomik ve siyasal çıkarlarının 
gerçekleştirilmesinde ve savunulmasında, askeri güç 
zorunludur. 

Dost için güven, hasım için caydırıcı unsur, her zaman 
için devletlerin askeri potansiyeli olagelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunun 16. Yüzyıldaki Akdeniz 
Hâkimiyeti de deniz gücüne dayanmıştır. 

1538'de  komutasındaki Barbaros Hayrettin Paşa
Osmanlı Donanmasının,  komutasındaki AndreaDoria
Haçlı Donanmasını, 'de yok etmesinden sonra Preveze
uzun yıllar için, Akdeniz'de Osmanlı Donanmasına karşı 
koyacak bir güç kalmamıştır.

Osmanlı, 1571 yılında ticari ve askeri açıdan son 
derece stratejik bir konumda olan Kıbrıs'ı, Venedik'in 
elinden alınca Akdeniz hakimiyetini iyice pekiştirir. 

Kıbrıs'ın fethinden 2 ay sonra, 7 Ekim 1571'de 
İnebahtı (Lepant) limanında, Haçlı Donanmasının 
baskınıyla Osmanlı Donanması neredeyse tümüyle yok 
olur.

Buna rağmen Osmanlının Akdeniz Hâkimiyeti zaafa 
uğramaz. Çünkü ekonomik ve askeri olarak Hristiyan 
alemi karşısında hala rakipsizdir. 

Kısa zamanda yeni ve güçlü bir donanma inşa edilir ve 
Akdeniz'e açılır. İnebahtı galipleri bu donanmanın 
karşısına çıkmaktan kaçınırlar.

Osmanlı İmparatorluğu, 17. Yüzyıldan itibaren Batıyı 
bu günkü konumuna ulaştıran coğrafi keşiflerin, yeni 
sömürgelerden aktardığı zenginliklerin,rönesans ve 
reformların yol açtığı bilimsel gelişmelerin dışında 
kalmanın ağır faturasıyla karşı karşıyadır. 

Klasik tanımla Osmanlının Duraklama ve Gerileme 
yılları, batının şaha kalktığı dönemlere denk düşmektedir.

Osmanlının, gittikçe daha da bozulan ekonomisi, 
yama tutmaz maliyesi, yozlaşan bürokrasisi, eski görkemli 
fetih yıllarına dönebilmeyi hurafelerde arayan ilimsiz 
İlmiyesine paralel olarak askeri gücü de iniştedir.

Yakın geçmişte Viyana Kapılarına dayanmış 
Osmanlının zafer ve fetih yılları anılarda kalmıştır. Çöküş 
dönemi Os manl ısın ın gen iş coğra fya sı  ba t ı  
emperyalizminin iştahını kabartmaktadır.

Biri bitmeden diğeri başlayan savaşlarla kocamış 
arslanın kimi ayağını, kimi kuyruğunu, kimi kulaklarını, 
kimi gövdesini durmaksızın kemirmektedir.

Bu süreçte, Preveze'nin intikamı birkaç kez alınır:
1) 1770-1774 yılları arasındaki Osmanlı Rus Savaşı 

sürerken 7 Temmuz 1770'de Çeşme Limanında Rus 
Donanmasının baskınına uğrayan Osmanlı Donanması 
yakılır. Tarihe Çeşme Baskını olarak geçen faciada 11.000 
Levent şehit olur. 

2)1821'de batı kışkırtmasıyla başlayan Mora 
Ayaklanması uzun süren çabalarla bastırılmaya yüz 
tutmuşken, 20 Ekim 1827' de, NavarinLimanında demirli 
Osmanl ı Donanması, İngil iz, Fransız ve Rus 
donanmasının müşterek baskınına uğrar. Sonuç 
donanmanın imhasıyla birlikte 6000 şehit, 4000 yaralıdır.

İşin tuhaf tarafı Osmanlı Devletinin, baskıncıların 
hiçbiriyle savaş halinde olmamasıdır!

Söz konusu ekonomik ve siyasi çıkarlar olunca, 
şömürgeciler ittifakı, savaş ilanı vesaire gibi işin 
bü rokr at ik  a yr ınt ı la r ıyla  i lgi le nm e ge re ğin i  
duymamışlardır!

3) 1853-1854 Kırım Savaşı esnasında Rus 
Donanması, Sinop Limanında demirli Türk Donanmasına 
baskın yapar. 30 Kasım 1853 te gerçekleşen Sinop 
Baskınıile Osmanlı Donanması yok edilir. 4000 Şehit 

Geçmişten günümüze!..
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verilir.
ÇIKARILACAK DERSLER
Navarin baskınının görünürdeki ilk neticesi Yunan 

bağımsızlığıdır.
Ama İngilizler açısından asıl amaç, Doğu Akdeniz ve 

Ticaret yollarının denetim altına alınması ve yerel 
müttefikcikler ( Piyonlar ) oluşturulmasıdır.

Fransızlar  açısından Akdeniz egemenliğini  
pekiştirmenin yanında Kuzey Afrika' da Osmanlının 
gölgesinden kurtulmak, ileride sarkacağı Suriye ve 
Lübnan'ın ön çalışması olarak değerlendirilebilir. 

Ruslar ise, gerektiğinde Karadeniz'e geçiş yapıp 
karşısına çıkma ihtimali olan hasım deniz gücünün 
tedirginliğinden kurtulmanın yanında, sıcak denizlere 
inmesinin en önemli engelini ortadan kaldırmaktır.

Ruslar için önemli bir mevzu da Ortodoksluk 
bahanesiyle Yunanistan'ın din ve mezhep hamiliğine 
soyunmak, bu yolla Balkanlarda yer tutmaktır. 

Sinop Baskınına gelince Ruslar açısından, Kırım'da 
kendisiyle savaş halinde olan Osmanlı Ordusunun, asker, 
mühimmat, erzak ve her türlü lojistik garantisi olan 
donanmasını yok etmektir. 

Daha da önemlisi Karadeniz'i bir Rus gölü haline 
getirmek, İstanbul'dan Batum'a kadar sahildeki Türk 
şehirlerini savunmasız bırakmaktır. 

Buraya kadar anlattıklarımızdan çıkan sonuç, deniz 
gücünün, sahip olan devletlerin elinde, hasma karşı 
gerektiğinde savunma kalkanı, gerektiğinde de saldırı 
mızrağı olması gerçekliğidir.

BİR BAŞKA AÇIDAN 18 MART 1915
1.Dünya Savaşının en kanlı muharebelerinin 

yaşandığı Çanakkale'ye nedense hep karadan bakılır. 
Denizden bakmak hep ihmal edilegelmiştir.

İngiliz ve Fransızların başını çektiği İtilaf 
Donanmasının elini kolunu sallayarak Çanakkale önlerine 
kadar gelebilmesi üzerinde düşünülmelidir.

Osmanlı'nın caydırıcı bir deniz gücünün olması 
halinde İtilaf donanması Girit açıklarında karşılanır, 
Ege'ye giremeden Akdeniz'in derin sularına gömülürdü.

Deniz gücünden yoksunluğun maliyeti bizim 
açımızdan çok ağırdır. 18 Mart 1915'te Çanakkale'yi 
denizden geçemeyen bağlaşıklar 25 Nişan 1915'te 
Gelibolu'ya çıkacaklardır. 

D ona nm asız l ığ ın ac ı  sonuçla rı  Gel ibo lu 
çıkartmasında da görülecektir. 8 ay süren Gelibolu 
muharebelerinde İtilaf donanması, kara unsurlarının her 
türlü ihtiyacını rahatça karşıladığı gibi, Türk siperlerini 
denizden rahatça bombardıman edebilmiştir.

1915'te, Mehmetlerin denizden ve karadan yol 
vermediği Bağlaşık Donanması, ellerini kollarını sallaya 
sallaya 13 Kasım 1918'de Çanakkale'ye ve Marmara'yı 
geçerek İstanbul Boğazına demirler!

Sebep aynıdır: Donanmasızlık!

POSTMODERN NAVARİN BASKINININAYAK 
SESLERİ

Türkiye'nin, hukuk ve sınır tanımaz enerji 
sırtlanlarına karşı KKTC'nin ve kendisinin milli 
çıkarlarını savunabilmesinin ilk şartı güçlü bir donanmaya 
sahip olmasıdır.

Güçlü bir deniz gücü ve ulusal çıkarları savunma 
kapasitesi yüksek silahlı kuvvetlerin varlığının, bu sorunlu 
coğrafyada var olabilmenin vazgeçilmez koşulu olduğunu 
yakın geçmişte yaşananlar bize fazlasıyla göstermektedir. 

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Amirallere 
Suikast gibi (Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan) beşinci 
kol faaliyeti operasyonların hukuk ve yargı üzerinden 
icrasının, birer POSTMODERN NAVARİN BASKINI 
olarak tasarlandığı her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. 

İcrasını Paralel ihanete ihale eden üst akılın stratejik 
hedefi olan Fıratsız, Diclesiz, GAP'sız Türkiye projesi 
uygulamaya konulurken, halk nezdindeki itibarı yerle bir 
edilecek Ordunun kışlasından, donanmanın limandan 
çıkamaz hale gelmesi amaçlanmıştı.

Yukarıdaki kısa bir yakın geçmiş panoramasından 
sonra biz yeniden güncel konumuza dönelim. 

EGE VE AKDENIZ'I TÜRK'E KAPATMAK
İki Türk Savaş gemisinin şöyle bir görünüvermesi 

üzerine, ENİ'nin sondaj gemisi , palamarı Saipem 12000
toplayıp bölgeden ayrıldı. 

Bu işte böylece kapandı deyip konunun üzerini 
kapatmanın son derece yanıltıcı olacağını baştan 
söyleyelim. 

ENI'nin Ceosu 'nin; Ceas Claudio Descalzi “Biz 
potansiyel davalara alışığız. Libya ve karmaşık 
durumların yaşandığı diğer ülkelerden vazgeçmedik” 
sözleri İtalya'nın, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ilgisinin geçici 
olmadığını göstermektedir. 

Sözün encamını, ABD Dışişleri Bakanı Rex 
Tillerson'un eski Ceosu olduğu ExxonMobil'e getirerek, 
turpun büyüğünün heybede olduğunu hatırlatalım.

Öncelikle, Rockefeller Fonlarıyla kurulmuş petrol 
devi EXXONMOBIL'in, Rum yönetiminin tek yanlı ilan 
ettiği MEB 10. Parselde sondaj yapacağını dünya aleme 
ilan ettiğinin altını çizelim.

ABD 6. Filosuna ait 4 savaş gemisinin, Saipers 
12000'in giremediği 3. Parsel ile Exxon Mobil'in sondaj 
yapacağı 10 parsel arasına rotayı çevirmesinin ne anlama 
geldiğinin yorumunu da okurlarımızın ferasetine 
bırakalım.

Tarihte yaşananlar ve günümüzde tanık olduğumuz 
olaylar, emperyalist paylaşım ve nüfuz savaşlarının 
mazide kalmış kötü anılardan ibaret olmadığını gösteriyor.

Tarih, Navarin baskınlarının yalnızca limanda demirli 
gemilerle sınırlı kalmadığını, milli hafızanın darmadağın 
edilerek toplumsal Mankurtlaştırmayı hedeflediğinin 
ibretlik örneklerini de önümüze seriveriyor. (8 Mart 2018)
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NASIL BİR MÜFREDAT,
NASIL BİR PROGRAM?

Son zamanlarda Atatürk'ü, Atatürk'ün temsil ettiği 
değerleri ve bilimi dışlayan müfredat yürürlüğe kondu. 
Okullarda mescitler açılmaya başlandı. Yeni Osmanlıcılık 
revaçta… Bunlar milli birlik ve beraberliği sağlamaz. Devlet 
yönetme, eğitim, yol-köprü yapma, ekonomi gibi işler dünya 
işidir. Laiklik dünya işleri ile din işlerinin ayrı 
düşünülmesidir.

Günümüze kadar bilimsel gelişmeleri, iletişim 
şekillerini şöyle gözden geçirebiliriz. Üretim ilişkileri ile 
eğitim sistemi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 
1700 yıllarında su ve buhar gücünün kullanılmasıyla birinci 
sanayi devrimi başlamıştır. Tarımdan fabrikalara geçilmiş, 
seri üretime başlanmıştır. Böylece insanlara neyi nasıl 
üreteceği, ürettiğini nasıl taşıyacağını, satacağını 
öğretilmesi gerektiğini, bunun için eğitim verilmesi, 
eğitimin verilebilmesi için de okullar açılması, toplu 
yaşamanın şartı ortaya çıkmıştı. Elbette ilkel üretimdeki 
birçok iş kolunu yok etmiştir.

1870'lerden itibaren elektrik gücünün ve montaj hattının 
ku l l an ı lmas ı   o l arak  İk inc i  Sa na yi  D ev rimi
tanımlanmaktadır. Bu dönem ihtiyacı çok ve hızlı üretmektir. 
Onun için kitleleri yazma, daktilo etme, matematik, makine 
kullanma gibi üretim süreçlerinde gerekli olan şeyleri 
öğretmek için müfredatlar hazırlanmıştır. Burada da küçük 
bir misal çalar saatin bulunmasıyla uyandırıcıların görevi 
sona ermiştir.

1960'larda elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye 
girişiyle üretimde otomasyonun ileri bir aşamaya taşınması 
Üçüncü Sanayi Devrimini başlatmıştır. Bu dönemde bilişim 
teknolojilerinin hayatın her alanında olduğu gibi, eğitimde 
de öğretim süreçlerini kolaylaştıracak, hızlandıracak şekilde 
kullanılması temel amaçtır. Dünyanın büyük bölümünde 
olduğu gibi ülkemizde de eğitimin bilişim teknolojileri ile 
uyumlu hale getirilmesi sağlanamamış, kısmi ve şekli bir 
dönüşüm gerçekleştirilebilmiştir.

 Dönüşümü gerçekleştiren ülkeler diğer ülkeler 
üzerinde Dünya Bankası, UNESCO, AB, OECD ülkelerin 
kalkınmalarına destek olma amacıyla batı sisteminin 
çıkarlarını korumuştur.

2000'lerin başından itibaren dünyanın her yerinde her 
alanda tanık olduğumuz değişimleri tanımlamak için 
Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstri 4.0 kavramı 
kullanılmaktadır. Bu kavram, 2011 yılındaki Almanya'nın 
Hannover kentindeki gerçekleştirilen teknoloji fuarında 
kullanılmıştır.

Bu yeni dönemde 300 yıllık üretme ve eğitimi 
biçimlendirme kökten değişmiştir. Buna bağlı olarak eğitim 
merkezine “beceriler”, “değerler” ve “sosyal, duygusal 
gelişim” kavramlarının yerleştiği görülmektedir. Sanal ve 

fiziksel imalât bir düzlemde birbirleriyle işbirliği yapar hale 
gelmiştir.

Endüstri 4.0 4. Sanayi Devrimi ya da  birçok çağdaş 
otomasyon sistemini veri alış verişlerini ve üretim 
teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Bu devrim 
nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber fiziksel 
sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda bu 
yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar. 
Bu devrim üretim ortamında her bir verinin toplanmasını ve 
iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı 
için daha verimli iş modeli ortaya çıkacaktır. Bu devrimle 
insanlar daha az çalışacak; aşka, eğlence, sosyal yaşama,  
doğaya daha çok zaman ayıracaktır.

1-Sistemin iz lenmesinin ve  arıza teşhisinin 
kolaylaştırılması,

2- Sistemin ve bileşenlerin öz farkındalık kazanması,
3-Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu 

davranışlarıyla sürdürülebilir olması,
4- Daha yüksek verimliliğin sağlanması,
5- Üretimde esnekliğin arttırılması,
6-Maliyetin azaltılması, yeni hizmet ve iş modellerinin 

geliştirilmesi.
Bu durumda neler oluyor veya neler olacak?
Kodak fotoğraf kartları, fotoğraf makineleri, sanayi 

dijital kameraların çıkmasıyla ortadan yok oldu. 
Şimdi aynı şey yapay zekâ, sağlık elektrikli/otomatik 

(şoförsüz) araçlar, eğitim, üç boyutlu baskı, tarım ve diğer 
konularda da oluyor. Üstelik yazılım teknolojisi, 5-10 yıl 
içinde geleneksel endüstri yöntemlerinin büyük bölümünü 
yok edecek.

Uber'in sadece bir yazılımdan ibaret olduğu, şirketin 
kendine ait bir tek otomobili bile olmamasına rağmen 
dünyanın en büyük taksi şirketi. Bugünlerde taksicilerle 
UBER arasında kavga başlamıştır. Nasıl coca cola, efes bira, 
tuborg durdurulamadıysa, Uber de durdurulamayacaktır.

Aynı şekilde Air BnB, binası, oteli moteli yok ama 
dünyanın en büyük otel işletmecisi(şirket). Bilgisayarlar 
beklenenden önce akıllanmaya başladı. Avukatlık yok olmak 
üzere. VATSON programı kanser teşhisinde çok başarılı. Bu 
yıl şoförsüz araçlar yollarda görülecek.

Bu duruma hazır mıyız  veya hazırlık  için 
müfredatlarımızı hazırlıyor muyuz? Bugüne kadar batının 
kuyruğuna takılmış sürüklenirken, yeni Osmanlıcılık bu 
teknolojiye ayak uydurabilecek mi?

İnsanı, toplumun en yüce değeri olarak gören insan gücü 
anlayışı mı, yoksa yarım asırdır kader birliği yaptığı Barı 
Sisteminin insanı sadece iş dünyasını hazırlamayı amaçlayan 
insan sermayesi  anlayışı mı? Bütün sorun bu… 

Sadi ÇAVAŞ
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MARKET SEPETİM
BOŞ KALDI!

  Özge KAYA
  zokaya@gmail.com

Markette “organik ürün” bölümünden geçerken 
birden aklıma düştü çocukluğumun bayram günleri.

Nasıl çağrışım yaptı bilmem ama bir masa etrafında 
toplanıp “anneanne” yemekleri yediğimiz günleri 
anımsadım. Çok özeldi o yemek sofraları. Her 
meyvenin, sebzenin kendine has kokusu vardı, mis gibi 
kokarlardı. Yemeklerin lezzetine doyum olmazdı. Bir 
tabak yiyen, ikinciyi ister, bitince sıradaki çeşide geçilir, 
üstüne tatlılar, meyveler yenirdi. “Ellerine sağlık” 
denirdi mutlaka, kalkarken de “afiyet olsun”… 

Elimde market sepeti, reyonları turlarken, beynim 
bana bir oyun oynar gibi bambaşka bir konuya atladı. 
Evin erkeklerinin, dedem, babam, eniştelerim, erkek 
kuzenlerimin, afiyet olsun deyip, masadan kalkıp 
salona geçmeleri geldi aklıma. Gülümsedim… Geriye 
kalan anneannem, annem ve teyzemlerin sofrayı 
toplama telaşı geçti gözümün önünden. Biz küçük kız 
kuzenlerin de yardım etme hevesiyle ekmeği, sürahiyi, 
bardakları taşıma yarışı içimi sıcacık ısıttı. Hala da 
böyledir çoğu evde. Özellikle kalabalık ailelerde… 
Yemeğini yiyen erkekler çekiliverir kenara, kadınlar da 
bunu doğal karşılar hep. Ülkemizde masa kurma-
toplama işi kadın işidir çünkü. Böyle görülmüş anne 
evinde, böyle de devam eder.

Oysa devam etmeyen bir şey var. Ev yemeği 
kültürü... O lezzetli, sağlıklı, tadına doyulmaz 
zeytinyağlı ev yemekleri. “Devam etmiyor” demek çok 
acımasız bir eleştiri belki. Ama giderek azalıyor, 
yaşlılar yitip gittikçe bu dünyadan, gençler uzaklaşıyor 
o zeytinyağlı ev yemeklerinden. Annelerimizden 
öğrendiğimiz yemekleri evlerimizde yapsak da haftada 
bir iki, “dışarıda yemek” her açıdan cazip, hem 
zahmetsiz, hem hızlı, hem de artık her keseye uygun, 
çeşitli. 

Dışarıda yeme kültürü yoktu sanki eskiden. Benim 
hatırladığım, ayda bir maaş alınca babamız, bizi döner 
ya da pide yemeğe götürürdü. Özel bir gündü o gün. En 
güzel kıyafetler giyilir, annem süslenir, ailecek gidilirdi 
döner salonuna. O anlar “mutluluk” hissini çağrıştırıyor 
düşününce. Küçük bir çocuğun mutlu olma sebebi, 
dışarıda yenen bir akşam yemeği. Her zaman 
gidilmediği için özeldi çünkü. Yine de anne elinin 
lezzeti bambaşkaydı.

Burnumda o enfes anne yemeklerinin kokusu ve 
hala boş olan alışveriş sepetimle meyve-sebze 

reyonunun önünde buldum kendimi. Organik 
reyonundakiler gibi değildi sanki onların halleri. Kenara 
itilmiş, boyunları bükük satın alınmayı bekler gibiydiler. 
Organikler gibi canlı durmuyorlardı, onlar kadar güzel 
kokmuyorlardı. Roka içine kapanmış, elma da asık 
suratlı geldi gözüme. Taze fasulye yaşlanmış içi geçmiş, 
biberlerin de rengi solgundu sanki. Şüpheyle baktım 
hepsine, ilaç kalıntısı var mıydı acaba? Zamanı mıydı 
şimdi yeşilbiberin, yoksa sera mıydı bunlar? Güvenip 
almalı mıydım? Organik reyonu tüm ihtişamıyla beni 
bekliyordu, dönmeli miydim oraya?  

İşte o an yeniden döndüm anneannemin sofrasına. 
Ne anneannemizin evinde yediğimiz yemek, meyve ve 
tatlılardan, ne de dışarıda arada bir yenen dönerden 
şüphe duyardık o yıllarda. Bu meyve hormonlu mu, 
acaba döner etine ne karıştırdılar, tatlının içinde şeker 
yerine früktoz şurubu mu var demezdik örneğin, 
aklımıza bile gelmezdi, dahası bilmezdik neler olup 
bittiğini. Belki de olmazdı sahiden, doğaldı her şey. 

Çağımızın en önemli problemi kötü beslenme diyor 
uzmanlar. Yaşadığımız her sağlık problemini, hatta 
psikolojik olanlarını bile, yediklerimize içtiklerimize 
bağlıyorlar. 

Artık pek çoğumuz, teknolojinin bize sunduğu 
“bilgiye kolay ulaşma” yoluyla, endüstriyel gıda 
sektörünün bize sunduğu ürünlerin üzerimizdeki 
olumsuz etkileri hakkında bir dolu bilgi edindik. Ama 
aynı zamanda da gıda konusunda şaşkın insanlara 
dönüştük. Nereden ne alsak, en doğalını nerden bulsak, 
organik ürün mü alsak, bir çiftlik bulup doğal köy 
ürünlerine mi yönelsek… “En iyisi Egeden bir bahçe 
alıp kendimiz ekip biçelim, 3-5 de tavuk alırız, hem 
havası suyu temiz, oh mis gibi hayat” diye düşünenlerin 
sayısı her gün artmakta. 

Her gün gazetelerde okuduğumuz haberler, 
paranoya oluşturdu hepimizde. Markette elimizi 
attığımız her paketin arkasına bakıp şüphelenmek gibi 
bir huy edindik örneğin. Yumurtalara yan gözle bakıp 
sorguya çeker olduk.  Meyvelerin kabuklarına bile 
bakışım değişti benim. Kimi uzman “kabuklu yiyin 
efendim, posa önemli” derken, bir diğeri “yemeyin, 
bütün zirai ilaç kabukta kalıyor” diyor. Bazısı da 
“kabuklu yiyin ama ne yediğinize dikkat edin, arayıp 
bulun doğal olanı” diye ekliyor. “Fast food” çoktan 
kanserin baş sorumlusu ilan edilirken, şeker “tatlı zehir” 
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unvanını aldı çekildi kenara. 
Tüm bunlar kafamdan geçerken nasıl 

tamamlayacağım ki ben bu alışverişi! Sepetini, 
arabasını dolduran kasaya doğru ilerlerken, ben hala 
paranoya halim ve ters bakışlarımla yiyecekleri 
süzmekteyim. Gözüme iki yaşlı teyze takıldı o arada. 
Beynimi mi okumuşlardı? “Önce tüm yediklerimizi 
bozdular, sonra da oluşan hastalıklar için ilaçları 
koydular önümüze” dedi teyzenin biri. Diğeri de 
“Nerede o eski domateslerin kokusu, iki elinle 
ortasından bölünce kırağı yağmış gibi olurdu içleri. 
Limonlar dolapta iki günde bozulur oldu” diye 
ekledi. Demek ki tek şüpheli müşteri ben değildim. 
Kendi gibi düşünenler olduğunu anlayarak 
rahatlayan insan edasıyla, sepetim elimde başka bir 
reyona daldım. Paketli abur cubur reyonu! Derhal 
fazla oyalanmadan çıktım.  

Beynimi susturamıyordum. Ne vardı bu kadar 
çok sağlıklı yaşam hakkında okuyacak? Cehalet en 
büyük mutluluktu gerçekten. Kim söylemişti bu 
sözü? 

Hepimiz okuduklarımızı aklımızın süzgecinden 
geçirerek, sağlıklı beslenme adına hem kendimiz 
hem ailemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.  
Bazen sağlıklı beslenmeye yönelirken, bazen de “bir 
daha mı geleceğiz dünyaya” kafasıyla ufak 
kaçamaklar yapıyoruz. 

Ama hepimiz için ortak olan bir gerçek var. 
Bilimsel veriler bize, havamızın suyumuzun giderek 
bozulduğunu (ki bunu insanlar kendi elleriyle yaptı 
deniyor), bunun tüm doğayı etkilediğini, 
endüstriyelleşmeyle doğal olan her şeyin formunu 
değiştirdiğini söylüyor. Ekmeğimiz artık eski ekmek 
değil diyorlar. Meyveler eskisi kadar vitaminle dolu 
değil artık. Beslenmeleri değişen hayvanlarımızdan 
protein alamıyoruz deniyor. Tüm bu değişimler 
insan sağlığını olumsuz etkiliyor ne yazık ki. 

Kafamda bu sorularla daha fazla markette 
oyalanmak anlamsızdı. Bugün alışveriş havamda 
değildim belki de. Ya da yaşam tarzımı değiştirme 
konusuna fazlaca kafa yormuştum ve bu beni 
etkilemişti. Belki de tüm olumsuzluklara rağmen 
hala hepimiz için umut vardır diye düşündüm. Her 
şeyi tersine çevirmek mümkündü belki. Gerçek 
değişim ancak yaşam tarzımızı, beslenme 
alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirip 
değiştirmemizle mümkün olacaktı. Bireysel 
değişimler sağlıklı toplum yaratmanın ilk 
adımlarıydı belki de. Kendimiz için, çocuklarımız 
için, dünyamız için…   

Boş sepeti kapının girişindeki yerine koydum. 
Kafamda sorular, içim umut dolu çıktım marketten. 
Arkamda “doğal-yapay” yiyecekleri bırakarak… 

ah mihri!..
sesler ki...
ovada buğdayın "sus" öyküsü
hasat sonu / dağılmış başak
gökekin sevdasıyla yorgun / 
kuruyacak o nehir
kilitlenir kaç şafakta / kırgın başak
buğday teninde açık yara
eskimiş haritanın kıvrım yerinde
silinmiş o şehir
ah mihri
alacakaranlıkta en uzak 
uzak yıldızlardan uzakta mısın 
gelirim sabaha dönerken zaman
ateş taşıyıp yaralı kuşlar gibi
uzak göçlerden

aka/r/n su duracak
camda kırılacak gökyüzü
bilirim bekler beni o şehir
ama gelirim
gizli telaşımı ve şafakla başlayan 
gidişlerimi unut
bir de o eski evin duvar göçüğünü!...
çok kirpiklim
durup dururken uzamadı
bu "emanet gecikme"ler
senden başka 
sular bile eskidi / kurudu o nehir
suskun yatağında
deriiin deniz özlemiyle
MİHRİ / DOSYA

Salih GÖZEK

DUVAR
GÖÇÜĞÜ 

salih53@yahoo.com.tr

Foto: Talat Aydilek
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Kim derdi ki bir zamanlar ekol olan ve kendin 
gibi birçok kişinin hayallerini süsleyen bu güzel ve 
özel  mekânının yerle bir olacağının haberini 
yazacaksın!..

A K M A TAT Ü R K  K Ü LT Ü R  ,  y a n i  
MERKEZİ'nin, Opera binasının temelinin atılış 
tarihi 29 Ekim 1946. Tarihler her zaman, isimler kadar 
önemlidir. Yani, Cumhuriyetimizin 23.yılı henüz. O 
zamanlar dönemin İstanbul Valisi ve Belediye 
Başkanı, Lütfü Kırdar. Temel atılışında 1953 yılında 
açılacağının duyurur.  Belediyenin bütçesi yetmez ve 
Opera binası projesi 3 kez yenilenir. İnşaat hazineye 
devredilir. 10 Bakan değişir ve ancak 12 Nisan 1969 
yılında açılabilir. Mimarı Hayati Tabanlıoğlu ( 1927-
1994)'dur. O zaman düşünülen adı ise “İstanbul 
Kültür Sarayı.” Adı üzerinden o zamanda 
tartışmalar olur, Muhsin Ertuğrul (1892-1979) 
Cumhuriyet gazetesinde ki yazısında “Kültür” ve 
“Saray” kelimelerinden yakınarak, binanın yerli bir 
temsil ile değilde “Aida” Operası ile açılmasını 
eleştirir.

Ve: “Neden Saray? Hangi çağda yaşıyoruz? 
Padişah sarayı, sultan sarayı, vezir sarayı, tekfur 
sarayı tarih sayfalarına geçmişken, niye yeniden 
Saray?... Böyle yerlerin adı, yamalı pantolonumu ve 
yarı boş midemi ürkütmemeli. Biraz daha kendimize 
uygun, alçakgönüllü bir ad aramalıydık!..” der. 
Fakat isim tartışmaları devam ederken, 27 Kasım 
1970 tarihinde “ Cadı Kazanı” adlı temsilin sırasında 
çıkan yangın ile bina harap olur.

Olayın üzerinden 2 gün geçer ve Nadir Nadi : 
“Yangın Var!” adlı başyazısına “Kanalizasyonu 
olmayan bir şehrin opera binası nesine gerek.” 
diye başlar ve :

“Bir yapı yanar, kazadır, olur böyle şeyler deyip 
geçemeyiz. Bu laçka halimizden kurtulmadıkça yarın 
Topkapı Sarayı da, Dolmabahçe ve Beylerbeyi 
sarayları da, müzelerimiz de birer birer yanıp kül 
olabilirler. ...

Kültürsüz bir düzenin ortasına kondurulan bir 
Kültür Sarayı, yansa da yanmasa da pek o kadar 
büyük bir anlam taşımaz diyoruz biz. ...

Opera yanmış. Evet, acı şey. Ama toplumu için 
için temelinden kavramaya başlayan asıl tehlikeli 
yangını ne zaman göreceğiz? ...

Bir avuç çıkarcının keyfi uğruna bu çağdışı 
yaşantıyı böyle sittin sene sürdürmemize imkân 
yoktur. Ateş bacayı sardığı gün iş işten geçmiş 
olacaktır.” Bu yazı üzerine dönemin aydınları, 
sanatçıları bir bildiri yayımlarlar.

Halk yoksulken, onların paralarıyla binanın 
onarılmasına karşı çıkan aydınlar, bir kampanya 
açılması çağrısında bulunur. Yangının ardından, çatısı 
çöken, büyük ölçüde kullanılamaz hale gelen yapı 
yeniden mimar Hayati Tabanlıoğlu'na teslim edilir. 
Yangına ilişkin soruşturma sıkıyönetim tarafından uzun 
süre devam ettiyse de, kimse ceza almaz.

C U MH U R İY E T D E VR İ ND E  SA R AY 
KURULMAZ: 7 Kasım 1971 tarihinde bu kez  
dönemin Kültür Bakanı Talât Sait Halman, onarım 
halindeki binayı gezer ve, 1973 yılı Cumhuriyet 
Bayramı'nda yeniden açılacağını müjdeleyerek bir 
duyuru yapar: “Cumhuriyet devrinde saray kurulmaz; 
bu, imparatorluk devrindeydi. Bu bakımdan binaya 
'Atatürk Kültür Merkezi' adı verilmiştir.” Kendisi 
1973 yılını söylerse de ancak 6-18 Ekim 1978 yılında 
açılabilir. Açılış etkinliklerinin bazıları ise Hikmet 
Şimşek yönetimindeki orkestranın seslendirdiği Yunus 
Emre Oratoryosu, Othello temsili, “Al Yazmalım” film 
gösterimi, İdil Biret resitali, Ruhi Su konseri ve 
heykelden karikatüre çeşitli sergilerdir.

Atatürk Kültür Merkezi, yıllarca parlak bir dönem 
yaşar. Dünyaca ünlü sanatçılar konserler verir, bale ve 
opera temsilleri düzenlenir, tiyatro oyunları sahnelenir 
ve düzenli olarak film gösterimleri yapılır. Ayrıca 
merkez konferansların, tartışmaların da ev sahibi olur. 
Uygun fiyatla birçok insanı sanatla buluşturan, aylar 
öncesinden uzun kuyruklar, bilet yarışlarının, sürüp 
giden kalabalıklarını ağırlar Atatürk Kültür Merkezi.

ATATÜRK KÜLTÜR
MERKEZİ'Nİ UĞURLAMAK!..   

Emel SEÇEN
emelsecen@gmail.com     
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Tarihler ' u gösterdiğinde, İstanbul 1 Kasım 1999
2 No'lu Koruma Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi'ni 
1. Derece Kentsel SİT Alanı”nın parçası, “1. Grup 
Tescilli Kültür Varlığı” olarak onayları. Böylece 
yapı, koruma altına alınmış olur.

Ancak, yılında dönemin  2005 Kültür ve Turizm 
B a ka n ı  A t i l l a  K o ç ,  b i na n ı n  ö mr ü nü  
tamamlandığını söyler ve yıkılmasını önerir. Bu 
öneri yoğun muhalefetle karşılaşır ve yıkım 
başlamaz. Fakat yapı kurtarılamaz. 31 Mayıs 2008'de 
de, bilindiği üzere, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 
etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
son verilir. Son oyun, Uluslararası İstanbul Tiyatro 
Festivali kapsamında sahnelenen Danimarka yapımı 
“Operation: Orfeo” adlı eseridir.

“Bir yapı yanar, kazadır, olur böyle şeyler deyip 
geçemeyiz. Bu laçka halimizden kurtulmadıkça yarın 
Topkapı Sarayı da, Dolmabahçe ve Beylerbeyi 
sarayları da, müzelerimiz de birer birer yanıp kül 
olabilirler. ...

Kültürsüz bir düzenin ortasına kondurulan bir 
Kültür Sarayı, yansa da yanmasa da pek o kadar 
büyük bir anlam taşımaz diyoruz biz. ...

Opera yanmış. Evet, acı şey. Ama toplumu için 
için temelinden kavramaya başlayan asıl tehlikeli 
yangını ne zaman göreceğiz? ...

Bir avuç çıkarcının keyfi uğruna bu çağdışı 
yaşantıyı böyle sittin sene sürdürmemize imkân 
yoktur. Ateş bacayı sardığı gün iş işten geçmiş 
olacaktır.” Bu yazı üzerine dönemin aydınları, 
sanatçıları bir bildiri yayımlarlar.

Halk yoksulken, onların paralarıyla binanın 
onarılmasına karşı çıkan aydınlar, bir kampanya 
açılması çağrısında bulunur. Yangının ardından, çatısı 
çöken, büyük ölçüde kullanılamaz hale gelen yapı 
yeniden mimar Hayati Tabanlıoğlu'na teslim edilir. 
Yangına ilişkin soruşturma sıkıyönetim tarafından 
uzun süre devam ettiyse de, kimse ceza almaz.

CU MH URİYET DEVRİNDE SARAY 
KURULMAZ: 7 Kasım 1971 tarihinde bu kez  

dönemin Kültür Bakanı Talât Sait Halman, onarım 
halindeki binayı gezer ve, 1973 yılı Cumhuriyet 
Bayramı'nda yeniden açılacağını müjdeleyerek bir 
duyuru yapar: “Cumhuriyet devrinde saray kurulmaz; 
bu, imparatorluk devrindeydi. Bu bakımdan binaya 
'Atatürk Kültür Merkezi' adı verilmiştir.” Kendisi 1973 
yılını söyler ancak 6-18 Ekim 1978 yılında açılabilir. 
Açılış etkinliklerinin bazıları ise Hikmet Şimşek 
yönetimindeki orkestranın seslendirdiği Yunus Emre 
Oratoryosu, Othello temsili, “Al Yazmalım” film 
gösterimi, İdil Biret resitali, Ruhi Su konseri ve 
heykelden karikatüre çeşitli sergilerdir.

GEZİ OLAYLARI: 2013 Mayıs ayının son 
günlerinde ise Gezi Direnişi başlar. Atatürk Kültür 
Merkezi, direniş sırasında, ön cephesine asılan afişler 
nedeniyle Gezi Direnişi'nin simgelerinden biri haline 
geldi. Bu sırada, ardı ardına direnişle ilgili açıklamalar 
yapan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 
Haziran 2013'te “AKM inşallah yıkılacak” çıkışını 
yaptı. Bu günlerde, Barok tarzı bir opera binasının 
yapılması da gündeme gelmişti.

Gezi Direnişi sonrasında merkez bir yılı aşkın bir 
süre polis karakolu olarak kullanılır sonrasında 
Mimarlar Odası, Nisan 2014'te binanın karakol olarak 
kullanılmasına karşı suç duyurusunda bulunur. Davada, 
Ekim 2014'te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
verilir. Bu arada binanın içinden sızdırılan fotoğraflar 
yıkımı çırılçıplak gözler önüne sererken, tartışmalar 
başlar, eylemler yapılır. Sonrasında yapı reklam panosu 
gibi kullanılmaya başlar.

Son olarak Adrian Smith & Gordon Gill Mimarlık 
firmasının internet sayfasında AKM'nin yerine 
yapılmak üzere hazırlanmış “İstanbul Kültür Merkezi” 
adıyla bir mimari proje yayımlandı ve dün etrafı 
çevrilen , 13 Şubat ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
2018 tarihinde yıkımına başlandı.

AKM: Geçtiğimiz günlerde yıkımı başlayan 
yapıya; oda tiyatrosu, çocuk sineması, sanat galerisi, 
otopark, dekor depoları, sahne ve yönetim blokları ve 
teknik hacimler eklenerek, yapının bir kültür merkezine 
dönüşmesi sağlanmıştır. Yapının ön cephesine, döneme 
uygun bir görünüm kazandırmak amacıyla yeni bir blok 
eklenmiştir ve mevcut sahnede iyileştirmeler 
yapılmıştır.

Hayati Tabanlıoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde 
bulunan mevcut büyük salona iki yeni balkon 
eklemiştir. Böylece büyük salon, parter kısmında 892, 
birinci balkonda 230 ve ikinci balkonda 195 seyirciye 
ev sahipliği yapabilmektedir. Yeni eklenen balkonlarda 
ve parter kısmında zemin kademelendirilerek 
seyircilerin sahneyi olabildiğince iyi görebilmesi 
amaçlanmıştır. Büyük salonun sahnesi, çok amaçlı 
kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Ön sahnenin yan 
duvarları ve yatay podyumları hareketlidir. Bu sayede, 
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sahnenin genişliği 12 metre ile 17.2 metre arasında 
değişebilmektedir. Böylece büyük salon; opera, 
tiyatro, müzikal, konser ve küçük temsiller gibi 
değişik performans sanatlarının sergilenebileceği çok 
işlevli bir sahne özelliği kazanmıştır.

K ON SE R SALO NU :  Ata tü rk K ül tü r  
Merkezi'nin konser salonu, büyük salonun altında 
bulunmaktadır. Konser salonuna giriş, AKM'nin ana 
girişlerinden konser salonu fuayesine inilerek 
sağlanmaktadır. 530 kişilik oturma ve 200 kişilik 
ayakta durma yeri olan konser salonu toplam 730 
kişiliktir. Salonun podyumu 110 metre kare 
genişliğindedir. Konser salonunun ve fuayesinin 
tavan ve duvarları, meşe ağacı ile kaplanmıştır. İç 
mekanlardaki meşe kaplama ve tavandaki 
ışıklandırma, yapıya görsel bir devamlılık 
kazandırmaktadır.

ODA TİYATROSU: 300 kişi kapasiteye sahip 
oda tiyatrosu, konser salonu ve çocuk sineması ile 
aynı katta bulunmaktadır. Oda tiyatrosunun ayrı bir 
girişi, fuayesi ve kulisi vardır. Sahne, seyirci salonu ve 
fuayeler, konser salonunda olduğu gibi 
mekansal bir devamlılık göstermektedir.

ÇOCUK TİYATROSU: Çocuk 
tiyatrosunun da ayrı bir girişi ve fuayesi 
vardır. Toplam 294 kişi kapasiteli bu salon, 
kukla, karagöz ve film gösterileri yapılmak 
üzere tasarlanmıştır. Çocuk tiyatrosunun 
içinde kullanılan ışıklandırma elemanları 
ve renkler mekanın fonksiyonuna uygun 
olarak seçilmiştir.

SANAT GALERİSİ: Atatürk Kültür 
Merkezi, toplam 1000 metre kareyi bulan 
büyük bir sanat galerisini içinde bulundurmaktadır. 
Yapının Taksim meydanı ve güneye bakan 
kısımlarında iki bölümde oluşan bu galeri alanlarına, 
diğer ünite lerden bağımsız  olarak Taksim 
meydanından asansörler ve merdivenler ile 
ulaşılabilmekte.

YUVARLAK MERDİVEN
AKM'nin ana giriş holünde, 7 metre dış çapa 

sahip yuvarlak bir merdiven bulunuyor. Merdivenin 
her bir basamağı, çelik halatlar ile tavana asılmış 
şekilde taşınmaktadır. Merdivenlerin çelik 
basamakları paslanmaz çelik ile kaplanmıştır. 
Merdivenin ortasından yere doğru inen, cam 
kürelerden oluşan düşey bir ışıklandırma elemanı 
geçmektedir.

Dünya değişiyor ve gelişiyor. Şu an da mevcut 
olandan daha da iyisi yapılacak ise ne güzel. Sanat, 
kültür ve aydınlanma adına elbette seviniriz.

Ancak Cumhuriyet değerleri üzerinden 
bambaşka yollar aranıyorsa, benim İl bazında henüz 

14-15 yaşlarında, TDK'nın gelecek vaat eden kalem 
olarak onurlandırdığı o muhteşem ışıklı büyük salon 
içerisinde rüyalarım da kaybolmasın. Tıpkı diğer sanat 
düşkünü insanlarımız gibi.

DEĞER: Türkiye için değerlidir, çünkü bir tarihtir 
AKM her şeyden önce. Ancak benim için de yaşamımda 
özel bir tarihtir. Lise yıllarımda bir yandan tiyatro 
yapıyor, bir yandan da şiir yazıyordum. İstanbul'da 
okullar arası açılan şiir bir yarışmasında İstanbul 2.si, 
Fatih'te ise 1. olmuşum. Müdür yardımcımız bana bu 1. 
ve 2. olduğumu ve Taksim'deki AKM. de xx yapılacak 
ödül törenine katılmam gerektiğini söylemesi 
alacağımı ve daha önceden İstanbul xxx Fatih İlçesi 1.si 
olduğumu,  ardından bu derece ve başarıyı da o gün 
bana ileterek Taksim'e AKM'ye yapılacak ödül törenine 
katılmam gerektiğini aynı anda söylemesi- ki bir 
memur kızı olarak harçlığım olmadan okula gidişim 
çok olmuştur.- Ancak gitmek için cebimden tesadüfen 
çıkan tek otobüs bileti ile son 1.5 saat kala dersi ve 
provayı keserek AKM'ye gitmem ve cebimde tek kuruş 
olmadan Taksim' den, Koca Mustafapaşa' ya, yani 

evime yürüyerek, ağlayarak ama ödülüm ile 
döndüğüm dönüm noktasıdır. Belki de 
hayatı anlamaya çalıştığım, kırık dökük 
zamanl ar… O muht eşem salonun 
içerisindeki diğer okulların öğrencileri 
beraber  geldikler i öğretmenlerine 
sarılırken, bu sonsuz anın kutsiyetinde 
b irb i r le r in i  d es t ek l ey i p,  ok ul l ar  
arkadaşlarını da getirdikleri iç in; 
a l k ı ş l a r k e n  i ç e r i s i n d e  b a ş a r ı l ı  
arkadaşlarının ismi okunduğunda o 
sahneye nasıl mutlu çıktıklarında, aynı 

zamanda onlar adına da gururlanırken, daha da büyüyen 
kocaman bir sahne ve kocaman hayallerim benim…Ve 
aynı zamanda,  neden bir öğretmen bir öğrenciye bunu 
yapar ki? Diye sorguladığım ama ne terbiyemi ne 
saygımı bozmadığım, öğretmen mesleğine sığınmış 
kimlikleri anlamaya çalışmam.

Demem o ki bürokrat, eğitmen, öğretmen ya da söz 
sahibi konumdaki kişiler, eğer belli bir donanımda 
değiller ise insanlarda ve toplumda yarattıkları yaralar 
kapanmıyor… İşte böyle sürüncemede kalan, süreç 
içerisinde kendi kendisini yok edebilen ( bu olay 
ardından gelen TDK' nın “gelecek vaad eden yazar” 
olarak başarılar dileğini çöpe atmıştım) ancak tek artısı 
mücadeleci insanlar kazandırıyor. Yoksa biz alışığız; 
Emek Sinemasını, İnci Pastenesini daha neleri neleri 
gözyaşları içinde uğurladık. Çünkü onlar bizim 
değerlerimiz, tarihimiz ve yaşanmışlıklarımız ile 
elbette tarihe korunarak bırakılması gereken 
miraslarımızdı. Biz kaldık bir tek. Bir tek yürek işte!

Sanatın, Kültürün ve Gerçeğin… yakın olduğu bir 
dünya için…



ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

-38

1996 Ağustos'unda bir kez daha yolum düştü 
Gelibolu Yarımadası'na. Çanakkale İskelesi'nde 
vapuru beklerken, karşı yamacın en yükseğine büyük 
puntolarla yazılmış Necmettin Halil Onan'ın şu dizeleri 
karşılıyor bizi.

 “Dur yolcu!
  Bilmeden gelip bastığın bu toprak,
Bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
 Bir vatan kalbinin attığı yerdir!”
Daha yolun başındayken bile bu dörtlük sarsıp 

silkeliyor insanı! Duygulanmamak 
elde değil. Havası, suyu serin, 
denizleri gibi tarihi de çok derin bu 
yerde duygularımızı sözcüklerle 
anlatmak olası değil. 

Kitapların anlatamadığı, film 
karelerine giremeyecek kadar 
derinlemesine köklü bir tarih 
yatıyor buralarda.

Yaklaşık bir milyon insanın 
kanla barutla çarpıştığı ve karşılıklı 
dört yüz bin kişinin telef olup gittiği 
bu yerde dolaşırken boğazım 
düğümleniyor, nefesim daralıyor. 
Bir  düğme daha çözüyorum 
gömlekten!

Destan olmuş bir savaştan arta 
kalmış bir tarih yatıyor buralarda. 
Ayak bastığımız her karış toprak 
atalarımızın kanlarıyla sulanmış, altında nice canlar 
yatmakta! Tarihi yazanlar tarih olmuşlar şimdi. 
Yarımadada gördüğümüz her tümsek, adı bilinmedik 
nice kahramanın topluca gömüldüğü birer anıtmezardır 
şimdi buralarda!

Tarih kitaplarının sayfalarına, ya da tarihi filmlere 
hiç benzemiyor burada gördüklerim. Tarihle iç içe değil 
sadece, tarihi bilerek, duyarak, dokunarak ve ayak 
basarak yaşıyorsunuz buralarda. Yaşamak ve yaşatmak 
için ölmenin ne anlama geldiğini bir kez daha 
anlıyorsunuz ve boğazınızdaki düğümün daha da 
büyüdüğünün ayrımına varıyorsunuz.

Şu müzedeki şakağında kurşun takılı kalmış 90 
yıllık kafatası hangimizin atası, dedesi, ya da bir yakını 
kim bilir! Asırlık bir mücevher gibi bu müzedeki yerini 
korurken biz izleyenlerin nasıl bir duygu içinde 
olabileceğini, umarım tahmin ediyorsunuzdur.

Hemen her aileden bir şehit yaşıyor buralarda. Yerin 
altında yatanlar sessizliğe gömülmüşler. Üstündekiler, 
onların niçin öldüklerinin bilincindeler mi acaba!

“ Kafa, kol, gövde, bacak...” Kanın toprağa ve 
denize, barutun havaya karıştığı; dehşetin vahşetle 
birleştiği böylesi bir savaşta “Çanakkale Geçilmez!” 
sözünü tarihe yazdıranların yattığı yerdeyim şimdi. 

Bilmeden gelip bastığ ım bu 
toprakların altında, bu vatan için 
toprağa  düşmüş nice canlar  
yatmakta. Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, 
Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Gürcü'süyle 
destan olmuş bir savaşın öyküsü 
bu… 

Bu yerleri gezerken bir yer var 
ki insanı sarsıp silkeleyen, başka 
diyarlara alıp götüren…  Beni en 
ç o k  e t k i l e ye n , 57 .  A la y ın  
tamamının şehit düştüğü yerdeyim 
şimdi.

Üstü başı yırtık pırtık, yama 
üstüne yamanın  teyellenerek 
tutturulduğu, dikiş iplikleri sırıtan 
giysileriyle, henüz sakalları bile 
çıkmamış, bıyıkları terlememiş o 
çocuk yaştaki  askerlerimizin 

görüntülerinden sonra giriyorsunuz bir kapıdan. Tam 
karşınızda, pirinç kabartmalarla şu yazı karşılıyor sizi. 

“Burada, dünyanın en kahraman alayı yatmaktadır.” 
Bir an, öyle etkisine kapılmışım ki bu sözün… Önce, 

boğazımda hiç inmeyeceğini sandığım yumruk kadar bir 
düğüm oluştu. Yutkundum… Nefes alırken zorlanıyordu 
boğazım. Sonra, sıkıntısı beynimi zorladı.  Gözlerimden 
akan birkaç damla yaşla içimdeki zehri boşaltınca, sanki 
biraz olsun rahatlar gibi oldum!

Mustafa Kemal'in; “ben size taarruzu değil, ölmeyi 
emrediyorum!” sözleri, sanki bir kez daha yankılandı 

BİR ANI, BİR ANIT VE
DESTAN OLMUŞ 

BİR SAVAŞIN ÖYKÜSÜ
Ali KAYA

alikayadikili@yahoo.com

18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerinı anma günü… Unutmadık, unutmayacağız da!..
Çanakkale geçilmez!..
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karşı tepelerden. “Mermimiz 
tükendi kom utanım!” diyen 
Mehmetçiğe; “Merminiz yoksa 
süngünüzde mi yok! ” sözlerini bir 
kez daha duyar gibi oldum!      

Bir sevgi, bir sevda uğruna 
ölen 190 bin şehidimizin adına 
dikilmiş; geçmişten geleceğe 
uzanan Anıta dokunabiliyorum 
şimdi ellerimle! Biraz buruk, 
yüreğim acı duyarak; ama onurla  
ve gururla!

Bir İngiliz devlet adamının 
sözleri takılı kalmıştı kulaklarıma, 
onu anımsadım birden: “Biz…” 
diyordu şımarık İngiliz. 

“Gerçi Çanakkale Savaşlarında yenildik, ama 
Türklerin de geleceğini kararttık. Ellerinde ülkelerine 
yarınlarda yön verebilecek ne kadar genç varsa, hepsini 
bu savaşta kaybettiler. Artık onların geleceği 
karanlıktır.”

Bizi kendi topraklarımızda boğmaya gelenlere 
kucak açıp onları bağrımıza basarken, kendilerini 
dünyanın en soylu ırkı gören hümanist(!) İngiliz'in i n s 
a n l ı k anlayışı işte bu maalesef!

Vatan toprakları tehlikedeyken, bir önceki gezimde 
rastladığım Gazi Dedem gibi çiftini çubuğunu tarlada 
yüzüstü bırakarak cepheye koşan sadece Anadolu'daki 
“Memet” değildi elbette. 

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin hemen 
tamamı, Avrupalarda okuyan binlerce öğrenci, 
öğrenimlerini yarıda bırakarak Mustafa Kemal'e omuz 
verdiler Çanakkale Cephesinde! Kısa bir eğitimden 
geçirildikten sonra cepheye gönderilen o gencecik 
çocuklar bir daha okullarına geri dönemediler biliyor 
musunuz?  O yıl İstanbul Tıp Fakültesi ilk kez mezun 
veremedi ne yazı ki! Gidenlerin hiçbirisi geri dönemedi 
ve hemen hepsi Gelibolu Yarımadasında şehit düştüler!

Yetmedi, savaşlar can almaya doymadı. Çıkartılan 
bir fermanla 14 yaşına kadar inildi. Lise çağındaki 
çocukları toplayıp götürdüler okullarından… Daha 
sakalı-bıyığı bile terlememiş o 
ç oc uk lar;  si la hı  ve  sa vaş ı  
t a n ı y a m a d a n ,  c e p h e d e  
buluverdiler kendilerini ve hepsi 
de vatanları için seve seve 
canlarını verdiler! Ne acı  olaylar 
yaşandı, ne büyük kayıplar verildi! 
Bugün  üze rinde tepe  tepe  
dolaştığımız bu topraklar işte 
böyle kurtuldu.

Biz dönelim yine o koca anıtın 
önüne. Denizle karanın birleştiği o 
yerde sınırlarımızı korurcasına 

dimdik ayakta duran ANIT'ı 
hayranlıkla izlerken…

O da ne?  25-30 yaşlarında 
genç bir delikanlı asırlık bir 
çınarı yüklemiş sırtına, yokuşu 
tırmanıyor. Alışılmışın dışında 
görülmemiş, duyulmamış, 
bilinmemiş bir görüntüydü bu 
benim gördüğüm. Her şeyi 
bırakıp koştum o yöne... 

      Önce birkaç kare 
fotoğraf görüntüledim. Soluk 
soluğa kalmıştı genç adam. Bir 
bankın önünde durdular. Diz 
çökerek incitmeden indirdi 
s ı r t ındak i  yükünü .  Ye re  

sabitlenmiş bir banka oturttu yaşlı kadını. Doğruldu, 
arka cebinden çıkardığı bez bir yağlıkla (mendille) 
alnında tomurcuklanan su damlacıklarını kuruladı. 
Soluğu kabarmıştı. Derin derin soluk alıp verdi. Elindeki 
mendili boynuna doladı. Sonra, oturdu yaşlı kadının 
yanına. 

     Pek duyamadığım bir sesle bir şeyler konuştular. 
Genç adam, ihtiyarın yüzüne bakarken gözlerinin içi 
gülüyordu sanki. Belli ki sırtında taşıdığı canından çok 
sevdiği ninesi onu yorup yorgun düşürse de 
yüksünmemişti. Gülümseyerek yaklaştım yanlarına. 
Adımı söyledim. Gazeteci olduğumdan falan da söz 
ettim. “Sizlerle kısa birkaç soruyla söyleşi yapmak 
istiyorum” deyip izin istedim kendilerinden.   

Yaşlı kadın pek konuşmuyordu. Yıllarca köyünden 
çıkmamış bu ihtiyar nine, geldiği bu yerde gördüklerinin 
şaşkınlığı içindeydi. Genç adamı muhatap aldım 
kendime. “Olur'u” aldıktan sonra oturup konuştuk. 
Kafamda bir sürü soru belirdi bir anda. Zamandan 
kazanmak için aklıma geldiği gibi gelişi güzel sıraladım 
soruları. Not falan da almadım bir yerlere. Aklımda 
tutabildiklerim bana yeterdi zaten. Kimdi bu kadın? Bu 
yaşta sırtta taşınarak ne işi vardı buralarda?

Yüzünde derin, çok derin çizgiler oluşmuş bu asırlık 
nine, buralarda bir yerlerde yatan bir şehidin karısıydı. 
Feri sönmüş gözleri seçemiyordu artık ne uzağı ne de 

yakını... Tarih olmuş yüzünde 
bir ressamın fırçasından izler 
taşıyor gibiydi. Hani o, şairin 
şiirlerinde portresini çizdiği 
in sanlarımızdan  bir is iydi  
Fatma Nine.

Dünya ları  ya şadıkları  
köylerden öte bir yer olmayan; 
doğdukları yerlerde yaşayıp 
ölenler gibi… Köylerinden, 
kasabalarından başka yerlerin 
de olabileceğinden habersiz, 
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bir başka kenti bilmeden tanıyamadan yaşayıp 
ölenlerden birisiydi o da… Şairin “anamız, avradımız, 
yârimiz” dediği kadınlarımızdan birisiydi ve mutlak, 
onun da sofrasındaki yeri, öküzünden sonra gelmiş 
olmalıydı.

İpsala'nın bir köyünden getirmişlerdi onu... “A be 
oğul, benim bir ayağım çukurda. Bugün var, yarın 
yoğum! Gözlerim açık gitmesin öte dünyaya... 
Dedenizin yattığı o yerleri dünya gözüyle ha bi  
göreyim!” deyince; atmışlar arabaya  getirmişler bu 
koca anıtın önüne. Bu şehit eşinin belki de bu son 
arzusunu yerine getirebilmek için bunca yaşta, onca yol 
gelmişler.

Araba aşağılarda bir yerlerde kalmış. Torun 
yüklemiş sırtına ninesini, çıkarmış bu koca “ANIT”ın 
önüne... Kocasının 
s i p e r  k a z d ı ğ ı ,  
düşmana  kurşun 
s ı k t ı ğ ı ,  s ü n g ü  
salladığı ve sonunda 
kahra ma nc a ca n 
verip şehit düştüğü 
bu yerlerde; ondan 
bir iz, bir damla kan 
arayacak birazdan 
buralarda. Öylesine 
heyecanlıydı ki...  

O ,  k a y b ı n ı  
ç o k t a n  u n u t u p  
acılarını yüreğine 
gömmüştü! Genç 
yaşta kendisini bırakıp cepheye koşan kocası gidip de 
geri dönemeyince ne acılar çekti bilen var mı? Yetim 
büyüttüğü çocuklarını babasız yetiştirirken, kocası her 
aklına düştüğünde o da çok sayıda Anadolu köylü kadını 
gibi “vatan sağ olsun, ne edek evlat” dedi, kim bilir...

Torun, taşa kazınmış duvardaki şehitler listesinden 
dedesinin adını bulmanın sevinciyle geri gelirken tıpkı 
Arşimet gibi bağırıyordu: “Buldum nine bulduuum!..”

Gözleri çakmak çakmaktı ikisinin de... İhtiyarın, 
feri sönmüş gözleri irileşiverdi birden ve bir başka türlü 
bakıyordu çevresinde olup bitenlere! Sanki mermere 
kazınmış “sade” bir isim değil de ölen kocasıydı bugün 
burada buldukları!

Varsın olsun...  Ölmeden, dünya gözüyle ondan bir 
ize rastlamışlardı ya yıllarca adını sayıklayıp durdukları 
bu yerde. Bu bile sevinmelerine yeterdi  aslında! 
Öylesine mutluydular ki! Sönmüş gözlerindeki 
umutsuzluğun birden umuda dönüştüğü o sevinci 
izlerken, biz de mutlu olduk! Bir süre birlikte paylaştık 
acı ama gerçek bu güzel tabloyu. Onur ve gururlarıydı 
bugün, yüz yıl önceki o acı kayıpları!

Güneşli, ılık bir sabah,
Oturdum karşısına seyre daldım.
Tüm renkleriyle ışıldadı bana.
Dedim, ne kadar aydınlıksın!

Kısa bir sessizlikten sonra,
Hışırdadı. 
Hafif bir rüzgârla yaprakları,
Karşılık verdi,
Hep ışığın peşindesin değil mi?
İçindeki karanlıktan kaçıyorsun. 
Halbuki benim ışığım,
Karanlığım sayesindedir,
Bilmiyorsun!
Karanlıkta beslenir köklerim,
Işık yakar onları.
Köklerim olmasa, 
Nasıl büyür dallarım, yapraklarım,
Nasıl ışıldarım?
İşte bu yüzden, tüm varlığımla,
İkisini de kucaklarım.

Ona öyle 
Hayran hayran bakarken,
Yüzümde bir tebessümle,
Sıçradım yatağımdan.
Hepsi rüyaymış meğer.
O sabahtan beri, penceremdeki ışık,
Gecemin karanlığına şükreder.
                         

 Uz. Dr. Fatma (Hazer)

PEHLİVANOĞLU

AĞAÇLA
SOHBET

  fatmahazer@yahoo.com

   Fatma Pehlivanoğlu diyor ki:
        1978 yılında Ortaklar'da doğdum. İlköğrenimimi 
Ortaklar Atatürk İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Söke Hilmi 
Fırat Anadolu Lisesi'nde tamamladım. 2001 yılında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. İhtisasımı S.B. 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde yapmış olup, halen Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları uzmanı olarak meslek hayatımı 
sürdürmekteyim. Amatör olarak tiyatro oyunculuğu 
yapıyorum. Bir Türk Sanat Müziği korosunda solist ve korist 
olarak şarkılar söylüyorum. Piyano çalmayı, kitap okumayı, 
duygu ve düşüncelerimin en güzel ifade şekillerinden olan 
şiir yazmayı çok seviyorum. Evliyim.  (Nuri Bir Adabelenli
Hazer) kızı ve Adabelen sevdalısıyım.     
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Çok duyguluyum. Gidip görmemek duygusu 
yıllardır kahreder beni. Özlemi sürükler. 
Görememek duygusu ürperir,  titrerim. Yıllar geçse 
de bir gün göreceğim o andır öyküsü.

Sanatoryum caddesi bu.  Bir apartmana 
girersin. Bahçesinde ağaçların kuşlarla uğultusu.  
Bir apartman ağaç yeşili. Merdivenleri koşarsın. En 
üst kata çıkarsın. Çünkü göreceğin  “o”  düşünceli.  
Az önce telefon heyecanı içinde yüreğinin diline 
dolandığı, sözcüklerin titrek, dikkatli seçildiği bir 
dehadır karşılaşacağın.

Gülümseyerek.  Ancak, o   
onurlu ve gururlu ,  büyük 
düşünceli, bir devrin büyük tanığı 
karşılıyordur, Mahmut Makal.

Köy Enstitülerinin büyük 
devinimi “İvriz'de başlayan “Bizim 
Köy”ün gerçekleri yankılanır da 
ülkeyi, dünyayı sarsar. 

Mahmut Makal tüm kalbimle 
titrediğim heyecanım için “ lütfen 
hoşgörün” diye saatlerce yanında 
kalmak istediğim o adam bir devrin 
büyük tanığı, salonda koltuğunda 
oturuyordur.

Önünde büyükçe sehpanın 
üstünde kitaplar, dergiler, yazılar,  
düşünceler dalıp giden dünya 
ekseninde bir yaşam. Bir dergide istenilen 
düzeltme ve incelemeyi yapmaktadır.

Sonra dönemin siyasal ve sosyolojik 
gerçeklerini Köy Enstitülerinin ruhunu dönemin 
tarihsel talihsizliklerini konuşacağı an gelmiştir.

Ayrılmak istemem. Tam dinleyeceğim devrin 
ciddi tanıklığını yakından değerlendiren bir 
konuşmaya tanıklık edeceğimdir...

Ayrılmak zorunda kaldığım an gelirken salonda 
oturuşu, duruşu ile vakur ve gururlu duran o adam 

Mahmut Makal'ı saygıyla selamlayıp, veda 
edeceğimdir. Fotoğraflayıp o anları.

Bu zor duyguların adımlarını atarken kapıdan 
Naciye Hanım (Poyraz Makal) uğurlayacaktır.

Mahmut Makal  “Bizim Köy”ün dev yazarı, Köy 
Enstitüleri'nin tarihe kazınmış dehası dünyanın 
tanıdığı dev adam ışığı ve görkemini saldığı, 
yankılandığı devrin olaylarının ,dehası.

Zor anlar yaşanmaktadır. Bir ameliyat geçirmiş 
ve biraz ardından geçirdiği rahatsızlıklar ile 

Ankara'da hastanede yatmaktadır.
Eşi, hayat ve tarih yoldaşı 

Naciye Makal (Poyraz) Yerkesik 
kökenlidir. Aksu köy enstitüsünde 
okuyacaktır.

Yöresine ve ailesine adadığı 
kitabı   “Bindim Tütün Küfesine”
ile Yerkesik o yılların sosyolojik ve 
geleneksel yaşamını, çocukluğunu 
ve yörenin kara talihini yenmeye 
ça lı ştıklar ı tütün ve geç im 
sıkıntılarını,  ekonomik zorlukları, 
sosyal hayata adanmış bir kitaptır.

Mahmut Makal ile 67 yılın 
birlikteliği, birikimleri ile yılları 
yaşamakta, süre gelmektedir.

Biran önce bizim aramıza 
katılması, iyileşmesi dileklerimle.

Vakit mi? Daha var inancı ve umuduyla. 
aramızda olmasına biz sevenlerinin , Köy 
Enstitülerinin tüm dostlarının ,

Eşi Naciye Hanım'ın (Makal) ve çocuklarının 
ihtiyacı bulunmaktadır.

 Direnç ve güçle biraz daha güzel günlere, 17 
Nisan' lara...

    Bir devrin tanığı, köy enstitülerinin dehası, Bizim Köy'ün yazarı:  

MAHMUT MAKAL 

Nabide KILINÇ

 nabidekilinc@yahoo.com.tr
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 Arif, dört çocuklu bir ailenin üç kızdan çok sonra 
dünyaya gelmiş tek oğluydu. 

Bebekliğiyle çocukluğunun ilk yıllarında 
babasının koçu, annesinin tosunu, ablalarının 
güverciniydi. El üstünde tutulmuş, kucaklarda 
taşınmış, özenle büyütülmüştü. Akıllıya da benziyordu 
kerata! Okuyacak, büyük adam olacaktı. Büyük adam 
olup dar zamanlarında ailesinin imdadına koşacaktı. 
Ancak, iteklemeyle götürdüğü okul yaşamına orta 
ikide,  çığlıklarıyla noktayı “Okumayacağım!..”
koyunca ailenin bütün hayalleri yıkıldı. Yaşamın “illa 
okumak” olmadığını, adam olmak için başka yolların 
da bulunduğunu akıl ettiklerinde götürdüler, bir 
elektrikçiye çırak verdiler.

Arif, elektrikçiliği sevdi. Elektrikli aletleri 
kurcalamak, bozup çatmak hoşuna gidiyordu. İşi tez 
kavradı. Ustalık belgesini askere gitmeden önce cebine 
koydu.

Ailesi, askerden gelince dükkân açıvermeyi 
düşünüyordu. Ancak devir o denli kötüydü ki askerlik 
sonrası, öncesine uymayınca hevesleri kursaklarında 
kaldı. Baba küçük bir memur emeklisiydi, anne ev 
kadını. Evli olan kızlarsa, karı koca çalıştıkları halde 
başlarını zor derebiliyorlardı. Kimden destek görecek, 
dükkânı hangi parayla açacaklardı? En iyisi bir 
elektrikçinin yanına kapılanmasıydı. Onu da Arif 
istemedi. Beyefendi kendisini kullandırmayacak-
mış…

Artık emekli babası getiriyor, hasta anası pişiriyor, 
Arif de burnunu batıra batıra yiyip içiyordu. Günlerini 
sokaklarda sürtüp, annesinin babasından kendisi için 
sızdırdığı üç beş kuruşu harcayarak geçiriyordu. İnsan 
bu denli kaba fikirli olabilir miydi?

Evlilik aklını başına getirir belki, dediler; kız 
aramaya çıktılar. Hadlerini biliyorlardı. 

Yakınlardaki kızların kapılarını çalamadılar, 
uzaklara açıldılar. Şansları yaver gitti; aradıkları kızı, 
bir iki yoklamadan sonra bir dağ köyünde buldular. 
Orta boylu, kızıl saçlı, çilli yüzlü, balıketinde bir köylü 
güzeliydi…

Oğullarının mesleği ile yakışıklılığına, ballandıra 
ballandıra, şehir yaşamının şatafatını da ekleyince, kız 
tarafını razı etmekte zorlanmadılar. İlk ziyaretlerinde 
Allah'ın emriyle peygamberin kavlini yerine getirdiler. 
İkincisinde söz mendilini aldılar. İki taraf hazır olunca 
işler hızlı yürüdü. Nişanı, düğünü iki ay içinde yapıp 
gelini eve getirdiler.

Arif artık evliydi. Karısı gündüzlerini babasıgillerde 
geçiriyordu. Kaynana gelin birlikte pişirip taşırıyorlardı. 
Gelinin pek çok eksiği vardı, kaynana onları öğretiyordu.

Arif ise yine bildik yerlerdeydi. Annesinin 
babasından, kendisi için sızdırmaya devam ettiği 
paracıkları saçıp savurarak bildik kişilerle bildik yaşamı 
sürdürüyordu.

Bir gün babası, bu hiç bitmeyecekmiş gibi görünen 
avare yaşamın sonuna noktayı  koydu. Akşam 
yemeğinden sonra Arif'i karşısına oturtarak,

“E, ne düşünüyorsun?” dedi.
Arif, ne düşünebilirdi ki?
“Hiç,” yanıtını verdi. “Hiçbir şey düşünmüyorum!”
“Ben düşünüyorum ama…”
Arif babasını her zamanki sağlık sorunlarından 

şikâyete başlayacak sandı. Canı sıkkın, soğuk:
“Neyi düşünüyorsun?” dedi.
“Seni,” dedi babası. “Seni düşünüyorum…”
“Benim neyimi?”
“Her şeyini. Geçmişini, bugününü, geleceğini… 

Seninle ilgili her şeyi…”
“İyi ama…”
“Evlisin. Güzel bir karın, dayalı döşeli evin var. 

Karın tuz,  tuz dedikçe senin yüreğin cız etmeli!”
Babasının, özellikle karısını ağzına alması, 

sinirlerinin gerilip kulaklarının dik dik olmasına yetti. Ne 
olmuştu karısına? Gelin kaynana kavgaları onların 
evinde de başlamış da onun mu haberi yoktu?

“Anlamadım,” dedi.
“Anlatayım,” dedi babası. “Benim maaş annenle 

ikimize ancak yetiyor. Senin elinde gül gibi mesleğin var. 
Haylaz haylaz gezeceğine, çalışsana!..”

“İş var mı ki çalışayım?”
“Yok mu?”
“Yok ya!”
“Nerden biliyorsun? Aradın mı?”
“ A r a m a m a  ge r e k  va r  m ı ?  G ör üyor um , 

duyuyorum…”
“Kimlerden?”
“Arkadaşlardan…”
“Bırak o serserileri! Bak, ben aradım. Sana işi 

buldum.”
Arif afalladı:

saffetozcan@outlook.com

KIZIL İNAT
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“Buldun mu?”
“Buldum ya… İş hazır, seni bekliyor. Yarından tezi 

yok, Sanayi Sitesi'ne git. Papatya Tekstil'de Hasan 
Bey'i gör. Selamımı söyle!”

Arif ne yapabilirdi? Hazır pişmiş aş. Bu kıtlıkta 
koymuşlar önüne. Yemem demek kimin haddine…

Ertesi gün söylenen yere gitti. Söylenen beyi buldu. 
Babasının selamını söyledi.

Arif'in artık işi de vardı. Çalışıyordu. Pazartesiden 
cumartesiye haftada altı gün, sabah sekiz akşam beş, 
“mesai” yapıyordu. İşi yorucu değildi. Bildiği iş. Otuz 
tezgâhlık bir dokuma atölyesinin elektriklerine 
bakıyordu. Tezgâhlar yeniydi. Başına pek dert 
açmıyordu. Açanları da şıpınişi hallediyordu. Ondan 
sonrası boş… Atölyede bir alay kadın kız vardı. 
Birçoğu yırtık. Yırtıklara o takılmasa, onlar gelip Arif'e 
takılıyorlardı. Günler gırgır şamata içinde geçip 
gidiyordu. Ay sonunda eline asgari ücret kadar para 
veriyorlardı. Onun birazını kendine ayırdıktan sonra 
kalanını götürüp karısına bırakıyordu. Yetip 
yetmediğini bilmiyor, sormuyordu bile. Yetmiyorsa, 
arkasında kale gibi babası vardı. Ona güveniyordu…

Babası memnundu:
“Sen çalış da,” diyordu. “Ötesini düşünme…”
Bu böyle üç yıla yakın sürdü. Bu arada bir 

çocukları oldu, oğlan. Babasının adını verdiler. Yaşlı 
adam pek sevindi.

“Onu biz büyütürüz,” dedi. “Allah uzun ömür 
verirse, okuturuz da. Buna karşılık sizden bir isteğimiz 
var…”

Arif “yine bir istek” diye düşündü. “Bu kez…”
“Ben” dedi babası, “Allaha bin şükür, şimdilik 

iyiyim! Anneninse görünmeyen yerlerindeki yaraları 
azdı. Doktora, ilaca para yetiremiyorum. Yanına karını 
da alsan, o da çalışsa da, beni kira yükünüzden olsun 
kurtarsanız…”

Arif karısının çalışmasını isterdi. Neden istemesin? 
İkisi el ele verirlerse alimallah dağları devirirlerdi! Ya 
karısı?

O güne dek yumuşak başlı, uysal bir kedi 
görünümündeki  karısı , birden aslan kesildi.  
“Çalışmam!” diye tapayı dikti. İstemeye vardıkları 
zaman verdikleri sözleri bir bir önlerine koydu:

“Hani başınızın üzerinde yerim vardı? Hani bir 
dediğimi iki etmeyecektiniz? Hani elimi sıcak sudan 
soğuk suya değdirmeyeceksiniz? Hani…”

Neye uğradığını anlayamayan babası alttan almaya 
çalıştı:

“Kızım,” dedi. “Güzel kı…”
Karısı çıldırdı Arif'in:
“Kızım deme bana!” diye bağırdı. “Ben senin 

nerden kızın oluyorum?”

“Gelinim…”
“Gelinim de deme…”
Babası diklenecek oldu:
“Gelinim değil misin? Gelinim…”
“Gelinin olsaydım sözünde durur, çalıştırmaya 

kalkmazdın…”
“Çalışmak kötü mü?”
“Ben senin oğluna, karakaşına, kara gözüne hayran 

o l d u ğ u m  i ç i n  m i  v a r d ı m  s a n ı y o r s u n ?  
Çalıştırılmayacağım için vardım. Çalışacak olduktan 
sonra köyde oğlan mı yoktu…”

“Ya!”
“Ya, ya… Söz verdiniz. Bakacaksınız. Yoksa…”
“Yoksa ne yaparsın? Asar mısın? Keser misin?”
“Benim bir kızıl inadım vardır. Bir tutarsa, ne 

yapacağımı görürsünüz…”
Karısı, babasıgillerle selamı sabahı kesti. Kendisi 

semtlerine uğramadığı gibi Arif'i de uğratmıyordu. 
Babası da kira yardımını kesti. Yük tümüyle Arif'in 
üzerinde kaldı. Aldığı para o gün bir elini görüyor, ötekini 
görmeden uçup gidiyordu. Bakkala çakala borç 
yığılmıştı. Ev sahibinin kapıya dayanması an 
meselesiydi. Karısının ağzının üstüne iki tokat patlatsa 
belki sorun çözülürdü. Ancak o, o güne değin hiçbir 
kadına kıza el kaldırmamıştı. Ne denli kötü olsa karısına 
da kaldıramazdı. Ama bu gerginlik de sürgit olamazdı…

Arif, işten geldiği bir akşam karısının nabzını 
yokladı:

“İnadın geçmedi mi daha?”
Karısı ters ters baktı:
“Geçmedi,” dedi. “Bu gidişle geçmez de…”
Arif boynunu büküp oturdu. Ertesi gün işten çıkınca 

muhasebeye uğrayıp işyeriyle ilişiğini kesti. Ev yerine 
doğruca otogara gitti. Hareket etmekte olan şehirlerarası 
ilk otobüse atladı. Belli bir yer yoktu aklında. Buradan 
kurtulsun da nereye giderse gitsindi…

Aradan üç dört ay geçmişti. Bir gece geç vakit büyük 
ablanın telefonu çaldı. Ablanın yüreği hopladı. Almacı 
kulağına, hayır olması dileğiyle, korka korka götürdü. 
Arif'miş, sevindi.

Arif, ablasının araya girmesine fırsat vermeden 
söyleyeceklerini bir solukta sıraladı:

“Ben iyiyim. Bu iyiliği babamla karıma borçluyum. 
Dönmeyeceğim. Babam ev kirasını ödesin. Karım da 
çalışıp çocuğa baksın!” deyip telefonu çat kapattı.

Abla donup kaldı. Ona söyleyeceği çok şey vardı 
oysa. Konuşmasına fırsat verseydi diyecekti ki:

“Babamız kalpten gitti. Karın işe girdi çalışıyor. 
Çocuğa biz bakıyoruz. Kayın babansa cebinde ekmek 
bıçağı, her yerde vızır vızır seni arıyor…”



-44-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

“Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?” 
diye bir şarkı vardı bir zamanlar. Şarkıydı, gerçek 
oldu. Gerçeklerin hayal olduğu gibi… Belirtiler ve 
bilimsel araştırmalar kötü sinyaller veriyor inanın 
ki. Yapılan anketlere göre, ülkede anti depresan ilaç 
kullanımı kat be kat artmış. Psikolog ve 
psikiyatrların iş yoğunluğu da bir o kadar çoğalmış. 
Böyle sürerse eğer, ülke açık hava tımarhanesine 
dönecek herhalde. Yaşanmış, çok anlamlı bir olayı 
paylaşayım sizinle ; “ Bir kentte, o dönemlerdeki 
adıyla akıl hastanesinin önünden geçen bir kişi, 
bahçede gezmekte olan hastaya alaycı tonda 
seslenmiş; - “Hey! Baksana! Siz içeride kaç 
kişisiniz?” diyerek. Hasta, şöyle bir bakmış yoldan 
geçene. Ve yanıtını hiç duraksamadan vermiş;- Bizi, 
her sabah-akşam sayıyorlar. Bu nedenle sayımız 
belli. Ya siz, dışarıda kaç kişisiniz? Soruyu soran, 
öyle bir “bozum” olmuş ki, başını öne eğip, yüzü 
kıpkırmızı şekilde, hızlı adımlarla oradan 
uzaklaşmış.” 

Güncel yaşamın her alanında; yolda, alış-
verişte, trafikte, komşulukta, otobüste, metroda, 
mağazalarda… neresi aklınıza gelirse gelsin, her 
platformda insanlar birbirlerine “çemkiriyorlar.” 
Kah kavga ediyorlar, kah yüksek sesle tartışıyorlar. 
En kötüsü de vuruşuyorlar. İşin en garip olanı ne 
biliyor musunuz? Diğer insanlar da onları 
izlemekten hoşlanıyor. Zevk alıyor. Ayıran yok. 
Uzlaştıran yok. Kalabalık gittikçe artıyor. “Kavga 
var !..” diyerek birbirlerini çağıranlar bile var. Hatta 
bazıları cep telefonlarıyla video çekimi yapıp, sesli-
görüntülü olarak canlı yayınlıyorlar olayı.”Eh !.Pes 
artık !. “ dediğinizi duyar gibiyim.  Fakat ne yazık 
ki, çok acı gerçek bu olgu. TV'deki; bazı diziler, 
programlar, haberler bile şiddet içeriyor. Reyting 
ölçümleri; vurdulu-kırdılı, bağırtılı-çağırtılı 
sahnelere göre ayarlanıyor. Diziler, filmler 
aksiyonlu değilse, programlarda kavga-gürültü 
yoksa izlenmiyor. Duygusal içerikli olanlar reyting 
almıyor. Güldürü ve esprilerin bile formatı değişti.

Hele bir gün; otobüs ve metro gibi toplu taşım 
araçlarına binmek isteyin. İtiş-kakıştan bir yeriniz 
kırılır Allah korusun. Kuyruğa girmek, sıralı 
binmek alışkanlığı hak getire. Diyelim ki bindiniz. 

Aracın önünde ezilirsiniz vallahi. Önden arkaya 
geçemezsiniz. Binen, önde ve kapılarda yığılır. Arka 
bomboş. Kendisi bindi ya. Başkası binmese de olur. 
En ilginç olanı, araç boş ise eğer, herkes ikili 
koltuklara tek-tek ve koridordan yana oturur. 
”Yanaşır mısınız? ”derseniz, alacağınız yanıt tam 
komediliktir. “Ben sizden önce ineceğim.” Akşam 
zamanı, öğrencilerin okul çıkışı ve çalışanların iş 
dönüşünde,”gün” den gelen bayanlar ve “ücretsiz 
şehir turu” yapmış olanlar, oturanların başına dikilip, 
“bu gençlerde de saygı yok ki !..” diye “laf sokmaya” 
“başlamazlar mı ya?  Bazen, trafikte iki araç kaza 
yapar.. Araç sahiplerinin kimler olduğunu 
tanıyamazsınız inanın ki. En az on beş-yirmi kişi 
toplanır. Her kafadan bir ses çıkar. Kimin haklı, kimin 
haksız olduğuna izleyiciler karar verir. Değişik 
yorumlar yapılır. Araç sahipleri öylece baka kalır. 
İzleyiciler, mağdurları uzlaştıracakları yerde olayı 
daha çok çıkmaza sokarlar. Araç park etme, selektör 
yapma, araç sollama yüzünden cinayetler işleniyor bu 
ülkede. Araçların pek çoğunun “zulasında” beyzbol 
sopası var inanınki. Beyzbol Sporu yaygın 
o lm am as ına  rağmen,en  çok sopa  sa t ı ş ı  
ülkemizdeymiş. Ne ilginç, ne kadar ironik değil mi?

Ne oldu bize? Oynatmaya az mı kaldı? 
Doktorumuzu arayalım mı ? Son yıllarda ülkemizde; 
niçin hoşgörüsüz, duyarsız, duygusuz, acımasız, 
bencil, narsist (özsever)…bir toplum oluştu. Neden 
böyle olduk sizce? Sorgulayalım o zaman !. Çünkü, 
“Analitik Düşünce; olayları neden-sonuç analizi 
içinde, bilgileri ayrıştırıp, akıl süzgecinden 
geçirerek, tarafsız bir şekilde, doğru sonuca 
ulaşmaktır. Analitik Düşünce; sistematiktir, 
ezberci değildir. Ön koşulları, sorgulama ve 
araştırmadır.”der  Soner Yalçın.

Ve devam eder ;”…Akıllı insana hatasını 
söylersen,teşekkür eder,Cahil insana hatasını 
gösterirsen sana hakaret eder. Yaşamda en büyük 
hata, kendinizi hatasız olarak kabul etmektir. Hatanın 
en büyüğü, hatalı olduğunu bilip de, onu düzeltmenin 
yollarını aramamaktır.”Başka bir deyişle özeleştiri 
yapmamaktır. Ve bir gün aklın ile vicdanın arasında 
kalırsan eğer, vicdanını seç !..Çünkü, aklın çıkarlarını 
korur. Vicdanın ise insanlığını.  

  OYNATMAYA(!) AZ KALDI!..
   Ahmet M. EGEMEN

ahmetmegemen@hotmail.com
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 Sizce, ne oldu bize?:
*Küreselleşmenin sonucu, emperyalistlerin 

oyunu mu bu?
*Çok hızlı şekilde süregelen Teknolojik 

gelişmelerin etkisi mi yoksa?
*Ülkedeki iç ve dış siyasi çekişmeler, 

Uygulanan politikalardaki tutarsızlıklar mı acaba?                                                                                       
* Gittikçe ağırlaşan ekonomik sıkıntılar mı? 

İnsanlardaki gelecek kaygısı ve umutsuzluk mu?
* Her geçen gün artan işsizlik ve yoksulluk mu? 

Ülke kaynaklarının boşa harcanması mı?                                                             
* Siyasetçilerin, her gün birbirlerine karşı 
hakaretleri, hitap tarzları ve davranış biçimleri mi?                                                          
* Topluma mal olmuş ve gençlerin rol-model aldığı 
politikacıların “ devlet adamlığı “ niteliğinden 
uzaklaşmaları mı?                                                                                                         

 *Yoksa hepsi bir yana, toplumdaki “aydınların” 
niteliklerini yitirmeleri mi? Yükümlülüklerini 
yerine getirmemeleri mi? Lokomotif güç 
olmamaları ve önderlik yapamamaları mı?    

Hangisi ya da hangileri? İsmet İnönü diyor ki; 
“Bu memlekette, namuslu vatandaşlar, en az 
namussuzlar kadar cüretkâr olmadıkça, 
kurtulamayız.” Ayrıca; “Beyaz Zambaklar 
Ülkesinde” eserinde olayın kahramanı filozof 
Johan Vilhelm Snellman aynen şöyle söylüyor ; 
“Aydın olmak, gösterişli bir kıyafet giymek 
değildir… Aydınlar halkın beynidir… Halkının 
cehaleti, hayat tarzı, hastalıkları ve fakirliği 
aydınlarının utancıdır… Bu durumun suçlusu 
onlardır…” Ve devam ediyor; “ Karanlık köşelerde, 
canlı kandiller yaktım ve daha iyi aydınlatmaları 
için onlara yağ takviyesi yaptım…” Bizim; sözde 
aydınlara “kapak” olsun. Liboşların, ”yetmez ama 
evet “çilerin, Atatürk Cumhuriyeti'nin neyini 
beğenmedilerse, ikinci cumhuriyeti savunanların, 
kulakları çınlasın. Yanakları kızarsın. Sanki Atatürk 
olmasa, kendileri bu şekilde özgür olacaklarmış 
gibi. Snellman,” tam yerine gelmiş manzara 
koymuş.”       

Bakın, yeri gelmişken, sizinle çok anlamlı bir 
anekdotu paylaşayım; Şanlı Urfa'daki bir lisenin 
sınıfında, İngilizce öğretmeni kısa ve çok sorulu 
yazılı yoklama yapar. Sınav sorularının 9.su “ When 
was Atatürk born ?” (Atatürk ne zaman doğdu?) dur. 
Öğrenci de yanıt olarak “1881” yazmış. Yazılı 
sınavın 10.sorusu ise “Who is Atatürk” (Atatürk 
kimdir ? ) Şimdi dikkat edin! Atatürk sevmezlere 
tokat gibi bir yanıt verir öğrenci; “ Bu daracık yere, 

şu kıt İngilizcemle, koskoca ATATÜRK'ü anlatmam 
olanaksız.”  Ne yanıt ama? Ders gibi… Öğretmen, bu 
yanıta 10 tam puan verir. 

Hoşçakalın. Mustafa Kemal ATATÜRK'süz 
kalmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş 
değerlerinden sapmayın. Kurtuluş'un Manifestosu'nu 
belleğinizde saklayın. Her an “Söylev”i anımsayın. 
Ulusal Önderimiz'in “Umutsuz durumlar yoktur. 
Umutsuz insanlar vardır. Ben, hiçbir zaman 
umudumu yitirmedim.”  özdeyişini unutmayın.

Kendini 
“Ben asilim, ben büyüğüm, 
Ben her şeyim, en iyiyim 
Hem de eşsizim.” 
Diye anlattı. Attı, tuttu. 
Ama karşısındaki 
Değerli kişi hakkında 
En ufak bir bilgisi 
                     Yoktu. 
Adam, kadına 
Aşağılayarak baktı, baktı. 
Aman Allahım, nasıl bir 
                      Değersizlikti. 
Sanki, 
Onun gibi bir değeri (!) 
Bir KADININ doğurduğundan 
Haberi yoktu. 
Neden bazıları, 
Belden yukarı pek çok 
Konu varken, 
İnadına dibe çökerek 
Belden aşağı 
Düşünürler. 

 DÜŞÜNÜNCE 

Bilge ATAY (KOYUNCU)

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü.



-46-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTEEĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

Abdullah TAŞÇIOĞLU 

Emperyalizmin
oltasındaki tohumlarımız…

 1960'lı yıllarda  anam bahçemizdeki sebze ve 
meyvelerin en güzellerine bez parçaları bağlayarak 
yenmelerini adeta yasaklardı. Çünkü onlar gelecek 
yıl yeniden yetiştirilmek üzere tohumlamaya 
bırakılırdı.

Yıllar yılları kovaladı ve bahçelerimizde 
yetiştirilen sebze ve meyvelerin en güzellerine bez 
parçalar ı bağlanmaz oldu.  Ninelerimizin,  
analarımızın  tohum çıkınlar ı il e bir lik te 
çocukluğumuzdaki o tatlar, o kokular da yok oldu. 
Yerlerini rengarenk paketlerde satılan suni tohumlar 
aldı.

Emperyalizmin askeri niteliğindeki kişiler ile 
işbirlikçileri ya da sözcüleri, sözde bilim adamları, 
neoliberal piyasa iktisatçıları ve bazı politikacılar ile 
yazılı ve görsel meydanın ileri gelenleri, daha fazla 
ürün,  daha fazla kazanç sağlama vaadiyle küçük 
çiftçileri  içler acısı bir duruma düşürdüler.

Suni tohumlar kısa bir sürede verimle birlikte 
kalite ve kazancı düşürdü. Beraberlerinde yeni bitki 
hastalıklarını getirdi. İlaç ve gübresiz ürün 
yetiştirmek güçleşti. Bütün bunlar toprak, hava ve 
sularımız yanında sağlığımız üzerinde de olumsuz 
etkilere yol açtı. Suni tohum kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte atalık tohumlarımızın 
nesli tehlikeye girdi ve tarımsal çeşitliliğimiz azaldı.

2006 yılında yürürlüğe giren Tohumculuk 
Yasasıyla yerli işbirlikçilerimiz bu yaklaşıma bir 
katkıda daha bulundular. Bu kanunla çiftçinin kendi 
geliştirdiği tohumları ticari amaçla kullanmasını 
yasaklandı. Bu yasağa uymayanlara önemli 
tutarlarda para cezası, ürünün imhası, ekimden men 
ve hapis cezaları getirildi. Böylece çiftçimiz 
uluslararası şirketlerin tohumlarına bağımlı kılındı.

Yerel tohumlar ın satışı bu kanun i le 
yasaklanmıştı ama üreticilerin yerel tohumları 
ihtiyaçları için kullanması ve takasının yasaklanması 
unutulmuştu.  Bu noktadan yola çıkan birtakım sivil 
toplum kuruluşları ve belediyeler, son yıllarda 
ülkemizin çeşitli il, ilçe ve köylerinde tohum takas 
şenlikleri düzenlenmeye başladı.

Fethiye İlçemizde de  Cumhuriyet Kadınları 
Derneği Şubesi tarafından 23 Aralık 2017'de 
Belediye Kültür Merkezi'nde 5'inci Yerel Tohum 
Takas Şenliği  yapıldı.  Şenlik kapsamında panel 
düzenlendi. Öğrenciler folklor gösterisi sundu. 
“Zıkkımın Kökü”  adlı tiyatro oyunu sahnelendi. 
“Tohumdan Sanata” başlıklı resim sergisi açıldı. 
Şenliği düzenleyen Fethiye Cumhuriyet Kadınları 
Derneği tohum konusunda bir sunum yaptı.

                                                                                    
*

Böylesi etkinliklere sahip çıkmak, desteklemek, 
yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma ağlarını 
geliştirip güçlendirerek ileriye taşımak hepimizin 
görevidir. Zira insanlık tarihinin en eski tarımsal 
üretim geleneklerinden biri olan yerel atalık 
tohumun korunması; gıda egemenliği, ekolojik 
yaşam, sürdürülebilirlik, biyolojik ve kültürel 
çeşitliliğin korunması, gıda erişiminde eşitlik ve 
çiftçinin ürününü özgürce yetiştirme hakkı da dahil 
olmak üzere anti-emperyalist mücadelenin birçok 
farklı boyutunun kesişim noktasında yer alan hayati 
ve evrensel bir mücadele alanıdır.

Emperyalizmin oltasındaki atalık tohumlarımız,  
ninelerimizden bize miras kalan geçmişimiz, 
korumakla yükümlü olduğumuz geleceğimizdir.

       Ne dersiniz?

Çok Önemli Bir Konu!..

abdullahtascıoglu@gmail.com 

Posta Çeki Hesap No: 5364820
Banka Hesap No: İş Bankası 3422-0477385

BAĞIŞLARINIZ
İÇİN

DERNEĞİMİZİN
HESAP NUMARALARI
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YAŞADIKLARIMDAN
AKLIMDA KALANLAR-VIII

Ali ÇAKIR
alicakir1944@Windowslive.com

Zaman tünelinden...

1962–1963 öğretim yılında Adabelen'den gelen 
on bir kişinin hepsi liseyi başarı ile bitirip üniversitede 
istediğimiz bölümlere yerleşmeyi başardık. Artık 
üniversiteli olmuştuk. Ben Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Matematik – Astronomi bölümünün 3761 
numaralı öğrencisiydim.

Okullar açıldı. Dersler başladı. Fakülteye derslere 
gidip geliyoruz. Kasım ayında okulda açılış balosu 
düzenlendi. Balo öncesi çok heyecanlıydık. 
Ömrümüzde ilk kez baloya katılacaktık, ama biz dans 
etmeyi hiç bilmiyorduk ki. Artemis Ağabeyimiz bize 
dans öğretmeye çalıştı. Bu çalışmada, dans etmeyi 
tam öğrenemesek de hiç yoktan iyiydi. Artemiz 
Ağabeyimiz sıkıştığınız her 
durumda, sağ olsun, yanımızda 
oluyordu; yardımını bizlerden hiç 
esirgemiyordu. Ne de olsa o da bir 
Adabelenli idi. Ne var ki o baloda 
hiç birimiz bir kız arkadaşımızla 
dans etmeyi beceremedik. 

O günlerde okulda öğrenci 
derneği seçimleri telaşı başladı. 
Seçimlere iki grup katılıyordu. Sağ 
grubun lideri , Ayvaz Gökdemir
Sol grubun lideri Yaşar Atamandı. 
Ben 'ın gurubunda Yaşar Ataman
yönetim kurulu üyesi adayıydım. 
Seçimi bizim grup kazandı. 
Seçimden sonra yaptığımız görev 
bölümünde ben Folklor Kolu 
başkanlığını üstlendim ve bir yıl 
başarılı bir çalışma yaptım. 

Okulda Ege oyun ekibi ile Ege'nin dışında başka 
bölgelere ait ekipler kurduk ve kurulan ekiplerin 
kostümlerini yaptırdık.

Bu arada Atatürk Lisesi'nin bahçesine Yüksek 
Öğretmen için yapılan ek bina da tamamlanmış, bu 
nedenle Demirtepe'den bu yeni binamıza – yani 
okulumuza- taşınmıştık. Bu bizi rahatlatmıştı. Yarıyıl 
tatili de gelmişti. 

Şubat ayında yarıyıl tatilinde iken *Talat 
Aydemir'in 22 Şubat'ta I. ihtilal girişimi olmuştu. Biz 
ona tanık olamadık. Zaten o yıllarda hiç kimsenin 
radyosu da yoktu. Okulda ulaşabileceğimiz tek radyo 

Öğrenci Derneği'nin yayın odasındaki radyoydu. Onu 
da dinlemek mümkün olmadı.

O olaydan yaklaşık üç ay sonra 21 Mayıs günü 
gecesi tam uyumuştuk ki gökleri yırtan gürültülerle 
yatağımızdan fırladık. Hemen acele giyindik ve 
birkaç arkadaşımla derneğimizin yayın odasına 
koştuk. Hemen radyoyu açtık. Yine Talat Aydemir 
ihtilal yapıyordu. Alçaktan uçuş yapan F 104 
uçaklarının gürültüsü olanca şiddeti ile devam 
ediyordu. Gürültüden büyük binaların camları 
kırılıyordu. Radyoda ihtilalciler: “Türk Silahlı 
Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur!” diyordu. 
Bazen de radyoyu Ankara Sıkıyönetim Komutanı Ali 

Elverdi ele geçiriyor, O da: 
“Talat'ın üç buçuk adamı ülke 
yönetimine el koyamaz, hükümet 
görevinin başındadır!'' diyordu. 

Gürül tü  pat ı r t ıya  b iraz  
alıştıktan sonra birkaç arkadaşla 
Sıhhiye Meydanına  doğru  
yürüdük. Meydanın tam ortasında 
Harbiyel il er in  yöne timinde 
kocaman bir tank vardı. Sıhhiye 
Orduevi henüz tam dağılmamıştı. 
Orduevindeki subayların bazıları 
dışarı çıkmışlar, ne olduğuna 
bakıyorlardı. Cihan sokağın 
girişindeki inzibat karakolundaki 
askerler de sanki ne olduğunu tam 
anlamamış la rd ı .  Onla r  da  
karakolun önüne çıkmışlardı. 

Radyoda ihtilalci Talat Aydemir'in adamı “Türk 
Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur!” 
diye konuşurken subaylar Harbiyelilere doğru 
yaklaşıyorlardı. Biraz sonra Ankara Sıkı Yönetim 
Komutanı Ali Elverdi Paşa'nın adamı radyoyu ele 
geçirip “Talat'ın üç buçuk adamı ülke yönetimine el 
koyamaz. Hükümetimiz görevinin başındadır!” 
duyurusunu yapınca biraz önce Harbiyelilere 
yaklaşan subaylar, bu kez inzibat karakolu önündeki 
askerlere doğru yaklaşıyorlardı. Bu olaylar birkaç kez 
tekrarladıktan sonra Talat Aydemir'in liderliğindeki 
21 mayıs ihtilal girişiminin başarısız olacağı anlaşıldı. 
Sabaha doğru biz de Sıhhiye Meydanı'ndan Necati 
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Bey Caddesi'ne doğru yürüdük. İki üç yüz metre 
kadar yürümüştük ki dört tane F104 uçağı çok 
alçaktan akıl almaz bir gürültü ile üzerimizden 
geçtiler. O gürültüde bilmeden gayri ihtiyari olarak 
kendimizi  bi r apar tmanın g ir işine at tık.  
Yakınımızdaki bütün büyük binaların camları 
uçakların gürültüsünden dolayı kırıldı. Bu sırada 
caddenin tam ortasında olan bitene hiç aldırmadan 
yürüyen iki Harbiyeli bize döndü ve “Be kardeşim, 
biz zaten ölmüşüz. Sizin derdiniz ne, şimdi başınıza 
bir şey gelecek, pisi pisine gideceksiniz. Gidin 
evinize!'' dediler. Harbiyeliler doğru söylüyorlardı. 
Onun üzerine bizde okulumuza döndük. O yıllarda 
Harp Okulu iki yıldı. O sırada Harbiye'de olan tüm 
öğrencilerin Harbiye ile ilişkileri kesildi. Yalnız 
devlet o gençleri sokağa atmadı. Her birini bir yüksek 
okula veya fakülteye yerleştirdi.

22 Mayıs günü öğleden sonra yine birkaç 
arkadaşla Kızılay'a çıktık, oradan da  TBMM'ye 
doğru yürüdük. Atatürk Caddesi'nde yer yer mermi 
izleri, kırık kaldırım taşları vardı.  Meclis binasına 
yaklaştığımızda o sıralarda CHP'den milletvekili olan 
Adabelen'deki Eğitim Şefimiz Şükrü Koç* 

Öğretmenimizle karşılaştık. Meclise gidiyordu. 
Hemen yanına gittik. Selam ve hal hatırdan sonra: 

-Hocam bu ihtilal girişimini nasıl değerlen-
dir iyorsunuz?” diye sorduk.  Şükrü  Koç 
Öğretmenimiz: 

-Bu ihtilal başarılı olsaydı, lider kadrosunun 
çevresinde var olan akıl almaz bir yalaka takımını 
temizlerdi. Böyle bir faydası olurdu. Ama ülkemize 
demokrasinin gelmesi en az on yıl daha gecikirdi, diye 
değerlendirmişti. O günlerde, 21 Mayıs ihtilal 
girişimini biz, sokak sokak böyle yaşamıştık.

22 Mayıs 1963 günü öğretmenimizle yaptığımız 
bu kısa görüşmenin üzerinden bugün elli dört yıl 
geçti. Ülkemize demokrasinin ne kadar geldiğini 
takdirlerinize bırakıyorum.                                                                        

 Herkese saygılarımla.
---------------------------------------------------------
 *Talat Aydemir yargılandı ve idam edildi.
**15. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yapan 

Öğretmenimiz M. Şükrü Koç'u 2008 yılında yitirmiştik. Saygıyla 
anıyoruz-Adabelen.

 Didim'den yetişen ilk kadın 
ilkokul öğretmeni olan Gülay 
Zübeyde Yalçın'ın kaleme aldığı 
“Bir Öyküdür Yoran'' isimli 
belgesel nitelikteki kitabı, büyük ilgi 
gördü.

Yo r an ' ı n  k u r u l u ş u n d an  
günümüze kadar gelen öyküsünü 
yazan Yalçın, kitabında Didimlilerin 
Yoran'a gelişini, mübadeleyi, 
Kavala'dan Kovela'ya yaşanan 
öyküleri,  Apollon mabedini,  
Kuşkarlı gazileri, Devekıranlıları, 
Devekıranlı gazileri, 1. Dünya 
Savaşı'na katılan Didimlileri, 
Yoran'daki Romanları, Pomakları, 
Arnavutları, Didim'in koylarını ve 
kuyularını, Yoran'da bir dönem 
yaşananan tütüncülük öykülerini, çardak hayatını, 

Yoran'daki eğ it im-öğret imi,  
Yo ran ' a  öz gü At as özü  ve  
bilmeceleri, bedduaları, deyimleri, 
manileri, batıl inançları, hayır 
dualarını ve Yoran mutfağının 
lezzetlerini kaleme aldı. 

Gülay Zübeyde Yalçın Kimdir?
1953 yılında Yoran'da (Didim) 

doğdu. İlkokulu beşinci sınıfa kadar 
Yoran Cumhuriyet İlkokulu'nda 
okudu. Yeni Mahalle hükümet 
evlerine yerleşim olunca beşinci 
sınıfa Yenihisar İlkokulu'nda 
devam ede rek ,  okulun  i lk  
mezunlarından oldu. 1964 yılında 
Ortaklar İlk Öğretmen Okulu'nu 
kazandı. 1970 yılında mezun 
olunca Didim'den yetişen ilk kadın 

ilkokul öğretmeni oldu.

“BİR ÖYKÜDÜR YORAN"
  Adabelenli Zübeyde Muslu YALÇIN yazdı.

Bir kitap  
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Behlül DEĞERLİ  

“KİMİMİZ KİMSEMİZ YOK!”     

Emin değilim; ama sanırım Kuşadası'nda 1988 
yılı soğuk bir kış günüydü. 70 - 75 yaşlarında iki 
büklüm, bir teyze sırtındaki çuvalı zar zor yere 
koyarak dükkânımın önündeki sandalyeye adeta 
yığıldı. 

Koştum yardım edeyim diye, zavallı kadın nefes 
nefese kalmıştı.

''Anam gel içeriye, burası çok soğuk!'' dedim.
’'Yok, oğul ben burada dinleneyim, dede evde 

yalnız, hemen gitmem gerek.'’
’'Bir sıcak çay iç, ben seni götürürüm, hem sen 

bu çuvalla nasıl gideceksin? Halin mi var?'’
’'Netcen oğul mecbur, kimimiz kimsemiz yok, 

evimiz buz gibi, dede hasta.'’
Ninenin elleri buz kesmişti adeta. Rahmetli 

Çaycı Mehmet Ağabey çayı getirince nenemin 
yüzünde öyle güzel bir mutluluk gülücüğü oluştu ki 
bunu anlatacak  kel imeyi  bulamıyorum. 
Çay bardağını iki eliyle tuttu, ellerini ısıtmak çayı 
içmekten daha çok mutlu etmişti nenemi. 

''Nene hadi kalk, ben seni götüreyim. Dedem 
merak eder.''  dedim. Çok mutlu olduğu her halinden 
belliydi. İtiraz etmedi. ''Allah razı olsun oğul! ''dedi. 
Ayağı kalktı zavallının yürümeye takati kalmamış ki, 
bu zavallı yaşlı nasıl gidebilirdi evine!

Çuvalı bagaja koydum bayağı ağırdı. Nene zar 
zor arabaya binebildi. 

''Sen yolu tarif et.'' dedim.
“İki oluklu Caminin oralarda oğul.” dedi.

    “Anam sen nasıl buraya gidip geliyorsun, bu 
yokuşu nasıl çıkıyorsun?'’

“Dinele dinele geliyom oğul, yaşamak için 
netcen, mecbur.'’

Kapının önüne geldik. Nenemi indirdim sonra 
çuvalı aldım, nene üzeri naylon kaplı kapıyı açtı, 

''Gel oğul biraz dinlen.'' dedi.
İçeri girdim, sadece bir göz oda, pencere 

naylo nla  kap l ı ,  d uva r l ar  y ık ık  dö kük,  
yer Çakır çukur, yerde yırtık bir kilim, iki minder, iki 
yastık. İki de eski sandalyeyle bir sehpa. İki küçük 
tencere, bir iki kaşık ve tabak, ortada bir teneke soba. 
Tuvalet ve çeşme de dışarıda. Demirleri paslı bir 
yaylı karyola. Karyolada yatan, gözleri zor gören, 
saçı sakalı birbirine karışmış vaziyette çok halsiz 
olduğu her halinden belli, yaşlı bir dede.
Dede tanımadığı halde, benim gelmem onu çok 
mutlu etmişti. Sesinin çıktığı kadar kısık bir sesle:

“Hoş geldin oğul.'' diyebildi.
’'Geçmiş olsun, neyin var dede?'’
''Yaşlılık be evlat!'' dedi.
''Kimseniz yok mu sizin?'' dedim.
’'Belediye Başkanı Engin Bey yardım ediyordu, 

sonra bizi unuttular, nedendir bilmiyoruz. Onların da 
çok derdi var herhalde, kime yetişsinler ki değil mi?'’

’'Ne yiyip içiyorsunuz nine? '’
''Makarna, pilav, çorba yapıyorum. Bazen, Allah 

razı olsun, komşular da getiriyorlar.” 
''Ben gene gelirim merak etmeyin, sizi yalnız 

bırakmam.” dedim. Pek inanmadılar gibi geldi bana.. 
Kim bilir kaç siyasi, defalarca oy almak için, gene 
geliriz, merak etmeyin, yalanını söylemişlerdir bu 
garibanlara.

Gördüğüm manzara karşısında perişan 
olmuştum. Dindar olduk, devrimci olduk, varlıklı 
olduk, yanı başımızdaki yoksulları göremedik; insan 
olamadık…

Bizler sıcacık evde, televizyon karşısında 
yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arakamızda, 
böyle rahat yaşarken bazı insanlar bir lokma ekmeğe 
muhtaç, buz gibi ve sağlıksız yerlerde yaşama 
tutunmaya çalışmaları kimsenin umurunda değil, 
yuh bize yuh!.. Dinimiz bize, “Senin karnın tok, 
komşun aç yatıyorsa bil ki sen bizden değilsin.” 
diyor.

İkinci gün, Allah  rahmet etsin, iyi kalpli Sacit 

   behluldegerli@hotmail.com     

13 Mayıs'ta Anneler Günü'nüz kutlu olsun!.. 
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Demiroğlu'nun dükkânına gittim.
Bir kamyonet dolusu odun, tahta parçası ve çıra 

yükledim. Marketten de bir hafta yetecek kadar, her 
çeşit erzak ve sebze aldım, neneme götürdüm, kapıyı 
açtı. Beni görünce sevinçten uçacak gibi oldu. 
Odunları komşunun yardımıyla indirip taşıdık, 
erzakları güzelce istifledik.

Nene sevinçten ağlıyordu, dedenin gözlerinden 
sevinç gözyaşları süzülüyordu. Nene:

''Oğul senin adın ne?'' diye sordu. 
“Adımı boş ver;  ben senin oğlunum sayılırım 

anam. Sen bana oğlum de, yeter.'' dedim ve ellerini 
öptüm, haftaya geleceğimi söyleyerek ayrıldım.

İnanılmaz bir mutluluk sardı dünyamı. Bir 
amacım olmuştu, böyle saf ve temiz insanların 
duasını alma fırsatını Allah bana nasip etmişti.  Her 
Cuma akşamı evime gitmeden Nenemi ve Dedemi 
ziyaret ediyor, ihtiyaçları neyse alıyor, ellerini 
öpüyordum. Her cuma nenem, hava buz gibi olsa da 
beni kapıda bekliyordu. Hatta benim oraya gittiğimi 
gören komşular, nene seni saatlerdir kapıda 
bekliyor.” diyorlardı.

Evin eşyalarını yeniledim, bir küçük buzdolabı 
aldım, boyayı da; dedem üşümesin diye mayısta 
havalar ısınınca yaparım, demiştim.

O hafta cuma günü, “Beni bekleme, benim biraz 
işim var.”  dedim ve pazar günü geleceğimi söyledim 
neneme. Çünkü pazar günü Anneler Günüydü.
8 Mayıs pazar günü Neneme gidip Anneler günü 
hediyesi olarak aldığım elbiseyi vererek elini 
öpecektim. Sokağa girdiğimde; Arabamı gören 
komşular bana tedirgin tedirgin bakıyorlardı.

Kapının önünde iki çift ayakkabı vardı, herhalde 
misafirleri var diye düşündüm. Kapıyı çaldım 
içeriden ses gelmedi. Yan taraftaki orta yaşlı bir 
kadın:

''Bey onlar yok artık!'' dedi. Ben söylediği şeye 
anlam vermeye çalıştım; Sen ne demek istiyorsun 
der bir tavırla kadına baktım. Devam etti:

“Nene'yle Dede'yi cumartesi defnettik. İkisi de 
aynı gece ölmüşlerdi.” 

Ben kapının önüne yığıldım. Dünyam başıma 
yıkılmıştı.

Perşembe gecesi ölmüşler. Cuma günü ses seda 
çıkmayınca ancak bir gün sonra komşular fark 
edebilmiş. İçeri girdiklerinde birbirlerine sarılı 
durumda bulmuşlar zavallıların cesetlerini.

      Ben adımı kimseye söylemediğim için, komşular 
kim olduğumu bilmiyorlarmış. O nedenle bana haber 
veremem iş le r.  Çok sevdiğ im ik i insanı 
kaybetmiştim. Artık yaşantıma mutluluk katan, her 
cuma gidip elini öpeceğim, dualarını alacağım 
dedem ve nenem yoktu. 

Her anneler günün de bu melek insanları 
anımsar, mekânları cennet olsun diye dua ederim. 

sıkıldım
yeşermeyen bozkırların fırtınasından
öksüz ölüm olmaktan
açmayan çiçeklerden
görmeyen gözlerden
paradan başka bir şeyi olmayanlardan
aklını kiraya verenlerden
bir lokma ekmeği özgürlüğünü satanlardan
sevdasız yaşamlardan
umutsuz yarınlardan

gel haydi
fırtınaları kızıl gelincik yapalım
olmasın öykümüz ölümden
sevsin her renkten çiçek bizi
sevelim tabağımıza düşen sineği
başka dostlarımız olsun evrende
görsün bizi galaksiler
andromedada olsun akşam sohbetleri
sek sek oynayalım adını koymadığımız yıldızlarda
çıkalım zamanın dışına
sevdamız yolcluk olsun yeni güneşlere

İbrahim ERDİNÇ

ZAMANIN
DIŞI

ibrahimerdinc2@gmail.com
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DİNAMİT 

Nisan ayı sonları, çok güzel bir ilkbahar günüydü. 
Hüsnü erkenden kalkmıştı. Zaten bütün gece de doğru 
dürüst uyuyamamıştı ya! Karısıyla didişmiş durmuştu 
sabaha değin. Mızmızlanmış, ağlaşıp durmuştu Zeliha. 
Hiç hoşlanmadığı, hatta nefret ettiği, devamlı gözyaşı 
döken, bitmek tükenmek bilmez şikâyetlerini ardı 
ardına sıralayan o sulu göz kadınlardan biriydi 
karşısındaki! Kendisiyle didişmiş, durmadan 
söylenmişti:  

“Elde avuçta yok, üst baş dökülüyor. Yiyecek bir 
şey de kalmadı evde. İki çocuğumuzu bugün nasıl 
doyuracağım? Çocuklarımızı evde yalnız bırakıp ben 
mi düşeyim nafakamızın peşine? Kahvede bomboş 
oturup çene çalacağına, bir şeyler yapsan, kazansan, eve 
ellerin dolu gelsen! Ben de evde işlerimi yapar, yıkar, 
paklar, aşımı pişirir, çocuklarımızı beslerdim.”

Sabah, şafak sökerken erkenden kalkan, yüzünü 
yıkayıp evin önüne çıkan Hüsnü gerindi, çevresine 
bakındı. Uzun ve kalın parmaklı ellerini, yazın güneşin, 
kışın soğuğun kavurduğu, esmerleştirdiği yüzünde 
gezdirdi: “Yoksulluğun gözü kör olsun!” diye iç geçirdi. 
İşi gücü, malı mülkü, parası pulu yoktu. Üç beş kuruş 
kazanabilmek, evine yiyecek bir şeyler götürebilmek 
için ne yapmalıydı?

Sabah sabah cebinden paketini, çakmağını çıkardı, 
bir sigara yaktı. Emercesine içine çektiği dumanları 
ağzından, burnundan savurarak yürüdü. Güz 
yapraklarını anımsatan sapsarı bıyıkları, koyu bir sis 
perdesi gibi dalgalandı. Genç yaşına karşın alnında 
oluşan çizgiler, yılların yoksulluğunun, yorgunluğunun, 
ezilmişliğinin, umarsızlığının kanıtıydı. Biraz ilerideki 
yüksekçe bir taşın üzerine çıkıp çömeldi. Kader! 
Kendisinin hiçbir katkısının ve sorumluluğunun 
bulunmadığı, tartışılamaz, eleştirilemez ilahi bir gücün 
çizdiği bir çizgi, değiştirilemez bir yazgı… Bu kara 
yazgının silineceği gün de gelecek miydi? Doğal bir afet 
sonrasında oluşan bir enkaz yığınından farksızdı yüreği. 
Canı çok sıkkındı; tükenen umutlar, hayal kırıklıkları, 
yaşama karşı duyumsadığı öfke içinde…

Denize takıldı gözü birden. Esintisiz, sakin, 
kıpırtısızdı. Hani, çarşaf gibi derler ya! İşte öyleydi. 
Kıyılara yakın bölümü renksiz gibiydi, açıklara doğru 
mavileş iyor,  çok uzaklarda koyu laciverte  
dönüşüyordu. Ensesini kaşırken kararını verdi. Balığa 
çıkacaktı, denizde arayacaktı çoluk çocuğunun 
nafakasını. İyi de nasıl yapacaktı bu işi? Oltası, 

misinası, serpmesi, ağı, sandalı yoktu ki! Boş ellerle de 
balık tutulamazdı ki! Tek çare vardı, dinamit…

Geçenlerde Kaymakam'ın, Karakol Komutanı'nın 
köyde dinamit konusunda yaptıkları konuşmaları, 
uyarıları anımsadı ister istemez. Üzerinde patlayıcı 
bulundurmak, taşımak başlı başına bir suçtu. Onu 
ateşlemek ve denizde av amacıyla kullanmak da ayrı bir 
suçtu. Çok tehlikeliydi de. Bir aksilik olduğunda 
insanların canlarından olması da olasıydı. Öğretmen, 
dinamitin denizdeki tüm canlılara büyük zararlar 
verdiğini, imam da günah olduğunu söylemişti. Patlama 
anında yakın çevrede bulunan küçük, büyük tüm 
canlılar olumsuz etkileniyor, ölüyor, doğal yaşam felce 
uğruyordu.  

Bu düşüncelerin tümünü sildi beyninden. Çoluk 
çocuğu evde açken, balıkları, doğayı düşünecek hali 
yoktu doğrusu! Her tehlikeyi göze alacaktı. “Tüm 
yasaklar benim gibi yoksullar için konmuştur.” diye 
söylendi. Belki de haklıydı Hüsnü! Ne demişti bir 
büyük düşünür: *“Yasalar örümcek ağına benzer, ancak 
küçük sinekleri yakalar. Büyük sinekler ise ağı delip 
geçerler...” Dayısı Muhsin Kaptan'a gitti, parasını sonra 
ödemek üzere ondan bir dinamit istedi. Bu tehlikeli ve 
yasak maddeyi hiç kimselere vermeyen dayısı, yoksul 
ve çaresiz yeğenine kıyamadı. Gazete kâğıdına sarılı 
dinamiti, kısa bir fitil ile birlikte uzatırken de 
uyarmadan edemedi:

“ Fitili ateşledin mi, mutlaka fırlat elinden! Sakın 
kararsızlık geçirme! İki ilçe arsında, sınırdaki dalyana 
gideceksiniz sanırım. Devriye gezen jandarmalara da 
dikkat et! Hem bizim ilçeden, hem de komşu ilçeden 
gelebilirler. Bunları da benden almadın, unutma!”

Arkadaşı Ali ile birlikte, ikişer paket sigaralarını, 
gazlı çakmaklarını da yanlarına alarak,  düştüler yola. 
Yaya gidiyordu Hüsnü. Ali ise iki boş köfeyi sardığı 
eşeğine binmişti. Vurdukları balıkları bu köfelere 
doldurup, eşeğe taşıtacaklardı. Köyden kuzeye doğru 
yürüdüler, Asmalıdere'yi, Baltacı Bağları'nı, Nemrut'u, 
Kırca'yı geçtiler. Bir saatte dalyanın ağzına ulaştılar. 
Eşeği uygun bir yere bağlayıp, yüksekçe bir kayanın 
üzerine tırmandılar. Deniz cam gibiydi. Açık denizden, 
dalyana girip çıkan balık sürülerini bulundukları yerden 
görmek çok kolay olacaktı. Sessizlikle canlılık, 
hareketsizlikle gürültü bir aradaydı burada. İlahi bir 
büyü… Artık sabırla nasiplerini beklemekten başka 
yapacakları bir iş kalmamıştı. Hüsnü sigarasını yaktı, 
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iştahla çekti dumanı ciğerlerine. Balık sürüsü 
göründüğü an dinamit fitilini ateşleyebilmek için, 
söndürmeden, sırayla, birbirine ekleyerek içeceklerdi 
sigaralarını. Sırt sırta verip oturdular. Deneyimli Ali, 
denizi ve geçecek balık sürüsünü dikkatle ve umutla 
gözlerken, Hüsnü de çevreyi ve jandarma devriyesini 
gözlemekteydi, bir terslik olmaması için dua ederek… 
Uzunca bir süre geçti, her ikisi de beşer altışar sigara 
içtiler.

“İşte, bir kefal sürüsü geçiyor!” Diye heyecanla 
fısıldadı Ali.

Ayağa fırlayıp, kayanın ucuna koşan Hüsnü, telaşla 
dudaklarına yapışan sigarasını almaya çabaladı ve biraz 
geç de olsa dinamitin kısacık fitilini ateşleyiverdi. 
Denize dikkatle baktığında, sevgililerine kavuşacakları 
yere koşan genç, narin kızlar gibi, engin suların 
üzerinde kayıp giden, süratle geçen kefal sürüsünün 
oldukça uzaklaştığını gördü. Düşünceler, yıldırım 
hızıyla geçti zihninden… Dinamiti fırlatsa, uzaklaşan 
sürünün ortasına ya düşüremezse! Borç aldığı elindeki 
tek dinamit de boşa giderse! Evine, çoluk çocuğuna eli 
boş mu dönecekti? Nasıl girerdi kapıdan içeri? Hangi 
yüzle bakardı eşinin yüzüne? Daha sabahleyin “Anne, 
mama!” diye ağlaşan aç çocuklarına nasıl sarılırdı? 
Olmamalıydı bunlar!

Anlık düşüncelerdi… Karar vermişti birden. 
Dinamiti heba etmeyecekti. Yanmakta olan kısacık fitili 
boş eliyle kavradı ve dinamit lokumundan ayırmak için 
asıldı. Dalyana, tüm Nemrut körfezine yayılan, 
çevredeki tepelere çarpıp yankılanan, geri gelen büyük 
bir patlama sesi duyuldu. Booommm…

Büyük kayanın üzerine sırt üstü boylu boyunca 
devrilirken, “Allah! Yandım!..” diye inleyebildi sadece. 
Ağzından anlamsız hırıltılar duyuluyor, baygın, 
hareketsiz, kımıltısız yatıyordu. Her iki eli de 
bileklerinden kopmuştu. Bileklerinden fışkıran kanlar, 
kayanın oyuklarını dolduruyor, her yanı kızıla 
boyuyordu.

Hüsnü'nün iki metre gerisinde bulunan Ali; 
patlamanın korkunçluğu, arkadaşının devrilmesi, kopan 
bileklerinden süzülen kanların etkisiyle şoka girmiş, 
donakalmıştı. Neyse ki çarçabuk toparladı kendisini. 
“Hüsnü!” diye ağlayarak kucakladı arkadaşını. 
Öncelikle bileklerinden akan kanı önlemeli diye 
düşündü. Kendi gömleğinin uzun kollarını yırtarak, her 
iki bileğinin üzerinden sıktı sıktı ve bağladı. Sırtına 
aldığı gibi kayadan aşağı, denize ve kıyıya taşıdı baygın 
arkadaşını. Eşeğini çözüp, Hüsnü'yü bindirdi üzerine. 
Bir eliyle yuları tutarken diğeriyle de arkadaşını 
güçlükle dengeledi. Bir km ötedeki asfalt yola 
ulaşmaları çok sürmedi. İlk gelen taşıtı da durdurup, 
hastaneye yetiştirdi onu.

Tam karın hizasında ve çok yakınındaki patlamanın 

basıncı ile tüm iç organları da çok büyük zarar 
görmüştü. Günlerce hastanede yattı  Hüsnü. 
Yoksulluklar, sorunlar ve acılar içinde geçen bir 
yaşamın yürek parçalayan, hazin sonunu tüm çabalarına 
karşın hekimler de önleyemediler. İç organların bir türlü 
çalışmaması sonucu da onu köyüne, evine gönderdiler, 
umutsuz vaka olarak…

Güneşli, rüzgârsız, çok güzel bir bahar sabahıydı. 
Bembeyaz ambulans, düdüklerini öttürerek köye girdi, 
Hüsnü'nün evinin önünde durdu. Tüm komşular, 
akrabalar, çocuklar üşüşüverdiler evin önüne. Hepsinin 
de yüzlerinde, bir anda ortaya çıkıveren olayların, 
kazaların neden olduğu merakın, heyecanın izleri vardı. 
Hiçbir insan, kazazedenin en yakınları bile bu 
heyecanın dışında kalamamışlardı. Hepsi o tekdüze 
yaşamlar ı iç inde bir  değiş ikliğin oluşuna 
heyecanlanmışlardı öncelikle. Ağlamak, hıçkırmak, 
üz ül me k,  mat em e g öm ül m ek dah a so nra  
duyumsadıkları duygulardı.

Sedyeyle, başucunda bağlı serum şişesiyle, 
bembeyaz örtüler içinde indirdiler, baygın durumdaki 
Hüsnü'yü. İki gözlü küçücük evin daracık bir odasına 
yatırdılar. Evin önünde toplanan kalabalık büyüdükçe 
büyüdü. Özellikle de çocukların tümü oradaydı sanki. 
Belki de yaşamlarında ilk kez bir sedye, bir ambulans 
görüyorlardı. Bu bembeyaz taşıttan gözlerini 
alamamışlardı. Ambulans, yine düdüklerini öttürerek, 
kalabalığı yarıp gitti ve kısa süre içinde de gözden 
kayboldu.

Bu kez de herkes daracık, küçücük odaya 
doluşuverdi. Tahta bir divana serili yatağında, beyaz bir 
çarşafla örtülü Hüsnü'nün başucunda, duvardaki çiviye 
takılıydı serum şişesi. Baygındı, kıpırtısızdı, sakindi, 
sessizdi Hüsnü. Gözleri kapalı, öylece upuzun 
yatıyordu. İki kolu da bedenini örten beyaz çarşafın 
üzerinde, açıkta uzanıyordu. Ellerinin ikisi de yoktu, 
bileklerinden kopmuştu. Kar gibi bembeyaz sargılarla 
sarılıydı bilekleri. Ucunda elleri olmayan, iyice 
incelmiş bu iki kol, daha çok iki ince değneğe 
benziyordu. Küçük ziyaretçilerin gözleri, ilk kez 
gördükleri serum şişesinde ve hastanın kollarındaydı en 
çok…

Odasında, çevresinde, yakınında toplanan onca 
insanın farkında bile değildi besbelli. Bambaşka bir 
dünyaya, bilinmeyene doğru yol alıyordu adım adım… 
Aralıklarla kısa, hafif nefesler alıyor, kusacakmış gibi 
gırtlağı ağzına doğru yükseliyor, belli belirsiz bir 
hırıltıdan sonra yeniden hareketsizliğe, sessizliğe 
gömülüyordu. Ölüme, Azrail'e karşı gelmek, yaşamda 
kalmaya çabalamak, birkaç kez daha havayı 
soluyabilmek için miydi bunca çırpınmalar? Ruhun, 
onu terk etmeye hazırlandığı bir kıpırtısız beden! 
Duymayan, duyumsamayan, görmeyen yalnızca belli 
belirsiz soluk alıp veren…
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Ali yavaşça odadan çıktı, arkadaşının umutsuz 
durumuna, kendi çaresizliğine kahretti. Hüzün yüklü 
yavaş adımlarla yürüdü. Güneş, yüzünü göstermekten 
kaçınıyor, sıklıkla bulutların ardına gizleniyordu. 
Sessizliğin sesi çökmüştü dört bir yana…  Köyün 
aşağısında uzanan masmavi denize küskünlükle baktı. 
O deniz mi sebepti her şeye? Ne istemişti garip 
Hüsnü'den? Biriktirdiği onca öfkesini ona mı kusmuş, 
tüm hıncını ondan mı almıştı? Yoksa bu başlarına 
gelenler, bir kötü kader ya da talihsizlik miydi? Ama 
başarısızlıklar, mutsuzluklar talihin olduğu kadar kendi 
karakterlerinin de eseri değil miydi?

“Can çekişiyor, ruhu bir gidip, bir geliyor!” diye 
yorumladı yaşlı bir kadın.  “Yıllarca patlattığı 
dinamitlerin öldürdüğü sayısız balığın, canlının ahı 
tutmuştur. Ruhunu teslim edememesi, işin uzaması 
ondandır!” diye bilgiç bir edayla tamamladı diğeri.

Eşini yaşlı gözlerle, hıçkırıklarla izlemekteydi 
Zeliha! Üzünç yüklü gözlerinden, derin acılar 
fışkırıyordu. Çileye, yoksulluğa alışmış kişilerin o 
ürkek metaneti gelip çökmüştü yüzüne, gözlerine. 
Kahreden bir nedamet! Yüreğini lime lime eden, tüm 
benliğini alev alev yakan bir nedamet… Hüsnüyle 
birlikte yaşadığı onca yılın anılarının ağırlığı altında 
bunalmış bir haldeydi. Beynindeki düşünceler, 
karmakarışık geziniyordu, bazen aydınlanıyorlar, 
ardından birden karanlığa gömülüyorlardı. 
Çekişmelerinden, yaptıklarından, dırdırlarından, büyük 
bir pişmanlık duygusuna kapılmış, çektiği vicdan 
azabıyla acısı katlanarak artmıştı. Tüm umutların 
yitirildiği böylesine bir durumda yeni bir umut yaratıp, 
ona sarılma arzusu… Her şeye karşın Zeliha'nın 
yüzünde, bir gölün yüzeyinin kımıltısızlığı, 
düzgünlüğü, tazeliği vardı. Keşke kocası sağ kalsa da 
hiç çalışmasa! Yeter ki kendisinin ve çocuklarının 
başında olsa! O, her yere yetişirdi, çalışırdı, çabalardı, 
hepsine bakardı. Anlamıştı ki; yaşama bağlandığından, 
çok daha güçlü bağlarla bağlanmıştı Hüsnü'ye. Ama 
zaman gitme zamanıysa durdurmanın, iş işten geçmişse 
döndürmenin ve her şey bitmişse bir kez daha 
denemenin, mümkünü yoktur...

Hüsnü'nün annesi Zühre de ağlıyor, feryat ediyor, 
dövünüyordu. Bir yandan da düşünüyordu. Keşke 
oğluna daha fazla destek verseydi, yanında olsaydı hep! 
Onu, böyle tehlikeli  işler yapmak zorunda 
bırakmasaydı…

Tabii, dayısı Muhsin Kaptan da kahroluyor, kendi 
kendisini yiyip bitiriyor, söyleniyordu. “Keşke o 
dinamiti, ona hiç vermeseydim! Nereden bilirdim böyle 
olacağını, kötü kader!..”

Akrabaları, arkadaşları, komşuları hepsi: “Tüh 
bize! Yazık bize! Hiç yardımcı olmadık ona.” diye 
söylendiler.

Bütün bu ahlar, vahlar, ağlamalar, dövünmeler ve 
pişmanlık duyguları arasında Hüsnü son kez hareket 

eder gibi oldu. Tüm bedeni kasılırken, gırtlağı ağzına 
doğru yükseldi; soluk almaya, yutkunmaya çabalar 
gibiydi. Göz kapakları aralandı, tavana kenetlendi 
bakışları, akları sarıya kesen gözleri hareketsiz kaldı 
birden! Tembelleşen denizin kumsaldaki zayıf soluğunu 
anımsatan belli, belirsiz hafif bir hırıltı duyuldu 
ağzından. Yaşam boyu içinde biriken tüm sıkıntılar, 
acılar, mutsuzluklar, verdiği bu güçsüz, cılız son 
nefesine karışarak onu terk etti. Kederlere gark olan 
güneş bir kara bulutun ardına gizlenirken, o da uysal bir 
baş eğişle acılara, kadersizliğe teslim oldu. 
Çocukluğundan beri büyük korkular duyumsadığı, 
bilinmeyene doğru uzanan bir tünelin karanlıklarına 
daldı. Kasılan bedeni gevşedi, başı yana düştü. Gözleri 
açık, hareketsiz, kıpırtısız öylece kalakaldı…

 -----------------------------------------------------------                                
       *”Benjamin FRANKL İN”

Yusuf ASLAN           

PARA

Âlem kurşun atar bir meteliğe
Sen ne kadar değerlisin be para
Çok eşekler senin yüzünden bile
Hiç paha biçilmez oldu be para

On para etmezi mala doyurdun
Malı mülkü gark eyleyip buyurdun
Anaları kızlarından ayırdın
Senin şu yaptığın hak mı be para

Onursuza verdin olanca onur
Hiç görmedim onursuzlarda gurur
Kimi bir ekmeğe dilenir durur
Tüh yazıklar olsun sana be para

Yol bilmezi yola vurdun yormadın
Amma bir garibe gidip sormadın
Çoklarını ipten alıp kurtardın
Açmadığın kapı yoktur be para

Elin bacasından doldukça doldun
İlayığı değil zalimi buldun
Kul Yusuf'a niye uğramaz oldun
Gayrı gereğin yok hadi be para
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Yaşlı adam yüksek sesle: “Ben “Kaybedenler 
Kulübü'nün bir üyesiyim evlat, hem de doğuştan. 
Bizim kaderimiz tersten yazılmış.” diye kendini 
anlatıyordu. Az önce plajda bir şeyler içip serinlemek 
için gittiğim kafeteryada görmüştüm onu. Zayıf, kara 
kuru bir görünüşü vardı. Öyle ki güneşin altında 
durmaktan alın çizgilerinin içi bile yanmıştı. 
Avurtları ve gözlerinin altı çökmüş bir durumdaydı. 
Bir yandan bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bir 
yandan da 'un “Bu kente yalnızlık Grup Yorum
çöktüğü zaman” şarkısını mırıldanıyordu. Ardından 
da yarıladığı bardaktaki birasını yudumluyordu. 
Güneşin sararttığı ve yanları dökülmüş, çizgi film 
kahramanı Tenten gibi sadece önde kalan saçlarını 
parmaklarıyla arkaya doğru tarayıp, kızarmış mavi 
gözleriyle bana bakarak: “Ben, kaybedenler 
kulübü'nün bir üyesiyim evlat” deyip: 

“Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman    
Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz
Alıp da başını gitmek istersin 
Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz '' diye Grup 

Yorum'un şarkısını mırıldandıktan sonra:
“Bak evlat! Ben okudum adam oldum güya!.. 

Benim arkadaşlarım ise okumadı patron oldu.'' diye 
devam edince, adam ilgimi çekti. Boş biri değil gibi 
gözüküyordu. “Kaybedenler Kulübündenim” gibi 
afili laflar etmesi de bunu göstermekteydi.

Adam birasını bitirmişti. Hem adama hem de 
kendime bir bira söyleyip adamı masama davet ettim. 
Jestim hoşuna gitmişti. Bana: “Sen iyi birine 
benziyorsun, nerelisin?” “Ben diye sorduğunda, 
Bodrumluyum '' diye karşılık verdim. Bunun üzerine 
o da biraz daha yaklaşarak: “Ben de Bodrumluyum. 
Farilya'dan!” diye karşılık verdi.

Sonrasında “Ne iş yapıyorsun?” diye sorduğunda 
“Öğretmenim.” diye karşılık verince, birden 
durgunlaştı. Birasından bir yudum içti. Ardından 
kafasını yukarıya kaldırıp yine Grup Yorum'un aynı 
şarkısını mırıldanmayı sürdürürken birden gözlerini 
bana dikerek, “Evlat, beni en zayıf yerimden 
vurdun!'' dedi. İyice meraklanmıştım. “Neden '' 
deyince de “Ben de öğretmendim. Hem de çok iyi bir 
edebiyat  öğretmeniydim.” deyince  iy ice 

meraklanmıştım. “Nasıl? diye sorunca bana, ''En iyisi 
baştan anlatayım ''diye karşılık verdikten sonra: 

''Ben Bodrum Lisesi'nin ilk öğrencilerindenim. 
1972 Eylül'ünde Bodrum Lisesi 4/A ve 4/ B olmak 
üzere iki şube olarak açıldı. Allah'tan ki açıldı. Yoksa 
Milas'a ya da Muğla veya İzmir'e gitmek zorunda 
kalacaktım. Bu konuda Müdürümüz Hüseyin Turgut 
karabağlı'ya teşekkür ediyorum. Allah rahmet 
eylesin. Mekânı cennet olsun. Babamız gibiydi.” 
deyince, ben: “Ben de Bodrum Lisesi 1979 
mezunuyum. Hüseyin  Turgut Karababağlı 
Müdürümüz benim de dersime girmişti. Sınıf 
arkadaşım Mete'nin babasıydı. Bana Karakaya 
İlkokulu'nda annem rahmetinin sınıf arkadaşı 
olduğunu söylemişti.” deyince. Adam iyice dağıldı.

Yine birasından bir yudum içip kafasını yukarıya 
kaldırdı ve aynı grubun aynı şarkısını mırıldandıktan 
sonra: “Biz Bodrum Lisesi'nin ilk mezunlarıyız.1969 
-1970 Öğretim yılında Bodrum Ortaokulu'na 
kaydolmuştum. Aynı yıl Bodrum Öğrenci yurdu 
aç ı ld ığ ında  babam rahmet l i  beni yurda 
kaydettirmişti. Okumak istemiyordum. Marangoz 
olmak istiyordum. Bunu da köyün marangozu aklıma 
sokmuş ve 'Geleceği parlak bir meslek' diyerek beni 
etkilemişti.'' dedikten sonra, “Bodrum Ortaokulu'nda 
beni en çok etkileyen öğretmenlerin başında rahmetli 
Alaaddin Koç Hatice Yücel ile  öğretmenlerimiz 
gelir.” diye devam etti.

Ben de:    “Benim okumamda Alâeddin Koç
Öğretmenimin çok büyük emeği vardır ve Hatice 

“KAYBEDENLER KULÜBÜ…”
  (Bodrum Gerçeği)

 Yılmaz BOZKURT

  ybozkurtmazi@hotmail.com
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Yücel Öğretmenimiz de en çok sevdiğim 
öğretmenlerimden biridir.'' dediğimde, “Alâeddin 
Koç Hocamızın 1976'da Mersin'in Erdemli İlçesi'ne 
tayini çıkmıştı. Bir daha kendisinden haber 
alamadım.” diye karşılık verdi.

Ben: “1976'dan vefat ettiği 2012 Temmuz'una 
kadar Alâeddin Koç Öğretmenimle bağlantımı hiç 
koparmadım.”  deyince, gözleri doldu. Bana, 
sarılabilir miyim, dedikten sonra boynuma sarıldı. 
Ağlamaya başladı. Ben de duygulanmıştım. 
Oturduktan sonra bana ,'' Seni benim karşıma Allah 
çıkardı. '' deyip yine aynı şarkıyı mırıldanmaya 
başladı.

“Sonra da lisede 'Kaşgarlı' diye bir edebiyat 
öğretmenimiz ile İsmail Tuna diye Yurt Müdürü, aynı 
zamanda Müdür yard ımcısı ve edebiya t 
öğretmenimiz vardı. Ona Karl Marx'ı sormuştum. O 
da bana kısaca anlatmıştı. Edebiyat sevgimi ben bu 
öğretmenlerimden aldım. Bunun sonucunda ÜYS'de 
edebiyat tercihi yaptım. İlk yıl Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nü kazandım. Ama 
bize orada, komünist, diye okuma hakkı tanımadılar. 
Ben de okulu bırakıp geldim.” deyince üzüldüm. 

“Ya nasıl edebiyat öğretmeni oldun?” diye 
sordum:

“Babam yer satmıştı. Bizim oralarda çeti parası 
derler. Para bol olunca İzmir'e dershaneye gittikten 

sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya 
Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü'nü 
kazanmıştım.'' dedi.

Sonra da''  Van Çaldıran'da üç yıl Edebiyat 
öğretmenliği yaptım. Sonra Bodrumlu bir ağabeyim 
sayesinde tayinimi Bodrum Lisesi'ne yaptırdım. 
Van'da görev yaptığımda Ankaralı bir Matematik 
öğretmeniyle evlendim. Ama evliliğimiz yürümedi. 
İkinci yılda boşandık. Bodrum Lisesi'nde görev 
yapmak bana çok büyük bir gurur vermişti. Hayranı 
olduğum öğretmenlerimin yolundan yürüyecektim. 
Bu da beni heyecanlandırıyordu. Ama olmadı.'' diye 
tamamladı.

Ben merakla:  '' Neden? '' diye sorunca: '' Bodrum 
Lisesi'nde üçüncü yılımdı. Okulumuz bizim 
okuduğumuz okul değildi. Garajın üstünde Bodrum 
mimarisine uygun olarak yapılmış, ama tavanı akan 
bir okuldu. Öğrencilerime: 'Derslerinize çalışın, 
adam olun!' dediğimde; bir öğrencim 'Hocam siz 
okudunuz da ne oldunuz! Babamın yanında çalışan 
işçi sizden fazla para kazanıyor.' deyince film koptu. 
Beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuk söylediğinde 
yüzde yüz haklıydı. Aldığım maaşla geçinemiyor, 
babamın bankadaki çeti parasından tırtıklıyordum. 
Çocuğa karşılık veremedim. Hemen dersten çıktım. 
Hışımla istifamı yazıp müdüre teslim ettim. Gerek 
müdür, gerekse öğretmen arkadaşlarım çok engel 
olmaya çalışsalar da dinlemedim, istifa ettim. '' dedi.

O zamanlar Bodrum böyleydi. Ya şimdi?...
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Üzülmüştüm. Meslektaşım olarak daha yakın 
olmak isteyip ''Peki daha sonra ne yaptın? '' diye 
sorduğumda, “Bir kaç yıl turizm sektöründe çalıştım. 
Allah razı olsun Lisede Rafet Gider Hocamız 
İngilizceyi bize en ince ayrıntısına kadar öğretmişti. 
Ayrıca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi'nde dil eğitimi çok ağırdı. Bu sayede 
yabancı dili sökmüştük.'' dedikten sonra bana: “Evlat, 
dil dile değmedikten sonra dil öğrenilmez.'' Dedi 
ve1970'lerin ortalarında Bodrum'a gelen Uganda* 
adlı kolej gemisindeki iki öğrenci kızla tanışmasını 
anlattı:

“Anne Hamilton, Valme Thomson . Bunlar benim 
1975'te Lise son sınıftayken tanıştığım iki İskoç 
kızdı. Bunlardan Anne Hamilton ile duygusal 
yakın lık kurup mektuplaşmıştık. ' 'dedikten 
sonra,“Öğretmenliği bıraktığımın üçüncü yılında 
Mancesterli avukat bir İngiliz kızla aşk yaşadım. İki 
yıl Bodrum'a benim yanıma geldikten sonra anne ve 
babamın karşı çıkmasına rağmen evlenip İngiltere'ye 
gittim. Bir kızımız olmuştu. Kızımız iki yaşına 
geldiğinde tartışmalarımız başladı. Başka bir adamla 
ilişkisi olduğunu anlayınca gururuma yediremedim, 
beynimden vurulmuşa döndüm. Ya öldürecektim ya 
da Türkiye'ye dönenecektim. Öldürsem ne olacaktı. 
İki yaşındaki kızım annesiz kalacak, ben de hapse 
girecektim. Çocuk ortada kalacaktı. Sonunda aklım 
duygularıma üstün geldi. Boşanıp Türkiye'ye 
döndüm. Sonrasında o bar senin, bu bar benim deyip 
kendimi içkiye vurdum.'' 

Adama acımıştım. Adını sorduğumda söyleyince 
hemen hatırladım. Biz, orta I'ler ile Lise I'ler sabahçı 
olduğumuzdan, büyüklerimiz olan lise I'lerin hemen 
hepsini tanırdım. Çok değişmişti ve tanımam 
mümkün değildi.

Bana: ''Babam rahmetli beni okutmak için deniz 
kıyısındaki tarlalarımızı yok pahasına sattı. Şimdi 
oralarda beş yıldızlı oteller var. Hazıra dağ 
dayanmazmış, Çeti Parası da Güneşin karşısındaki 
kar gibi eridi. Babam rahmetli son dönemlerini sattığı 
arazide kurulan siteye bekçilik yaparak geçirmişti. 
Ben İngiltere'deyken vefat edince güvenlikçi olarak 
görev yaptığım iş yerimden izin alarak son görevimi 
yerine getirmiştim.'' diye sözlerini tamamladı.

Sonra da ''Ankara'da okurken bizim okulda 
psikoloji bölümünde okuyan Suar diye bir kız 
arkadaşım vardı. İngilizce derslerimiz ortak olduğu 
için orada tanışmış ve âşık olmuştum. Kız Çankaya 
sosyetesinden, ben ise Bodrumlu bir köylü çocuğu. 
Allah'tan çeti parası var. Üç yıl boyunca beni yedi. 
Sonrasında beni şutladı. Kabullenmedim. Çünkü 

seviyor ve evlil ik hayalleri kuruyordum. 
Çankaya'daki evlerine gidince demir tüccarı olan 
babasının korumalarından dayak yedim. Kahroldum. 
Sonradan bir milletvekili oğluyla evlendiğini 
öğrendim.'' diyerek yaşam öyküsünü bitirdi. Onun bu 
yaşam serüveni içimi burkmuştu.

“Peki, hayatında hiç mi güzel şeyler yaşamadın?” 
diye sorduğumda ise bana: 

“Evlat ben hızlı yaşadım, erken tükendim. Bu 
şekilde kaybedenler kulübüne kaydımı yaptırdım. 
Hayatımda en mutlu olduğum anları Van Çaldıran'da 
yaşadım. Pırıl pırıl altın kalpli, adeta bana tapan, ön 
koşulsuz beni seven öğrencilerim vardı. Bir 
keresinde kahveye gittiğimde bana nerelisin, diye 
sorduklarında, Bodrumlu olduğumu ve Çaldıran 
Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığımı 
söyleyince kahvedekilerin hepsi birden bana büyük 
yakınlık göstermişlerdi. Beni asıl şaşırtan şey, 
sokakta görsem sadaka vereceğim şekilde giyinmiş 
yaşlı bir adamın benim çay paramı ödemek 
istemesiydi. Bu yüzden Van'da gördüğüm insanlığı 
ve sıcaklığı Türkiye'nin hiçbir yanında görmedim.” 
diye sözlerini tamamladığında, denize girmekten 
acıkmış olan oğlum yanıma gelince izin istedim.

Adam bana “Bir dakika evlat! Ben Kaybedenler 
Kulübünün bir üyesiyim. Ancak sadece ben 
kaybetmedim. Biz kaybettik. Bodrumlular kaybetti. 
Çeti parasına tamah edip kıyılarımızı beton yığına 
çevirdik. Deniz kıyıları, clublarla, beachlerle 
parsellendi. Denize girmek için bir sürü para 
ödüyoruz. Trafik kilitlendi. Dağ taş betonla doldu. 
Rant uğruna Bodrum feda edildi evlat!.. Paranın 
sıcaklığından önümüzü göremedik. Sonunda 
Bodrum elimizden kaydı gitti. Eskiden evlerimiz kilit 
bilmezdi. Şimdi her türden adam Bodrum'da boy 
gösteriyor. Bodrum'da yaşayanların ne kadarı 
Bodrumlu?!..” dedikten sonra yine 'un Grup Yorum
aynı şarkısını mırıldanmaya başladı. Ben yerimden 
kalktığımda  adam hala: 

“Ben kaybedenler kulübünün bir üyesiyim. 
Ama sadece ben kaybetmedim. Biz kaybettik. 
Bodrum kaybetti!” diye söylenerek Grup Yorum'un 
“Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman” şarkısını 
gözünden süzülen iki damla gözyaşı eşliğinde 
sürdürüyordu... (17.03.2018)

*İ. Tuna'nın notu: Uganda okul gemisine öğrencileri 
götüren görevli bendim. Gemiyi gezerken orada değişik 
yerlere öğrencilerin rastgele yazı yazdıklarını gördüm. 
Demek ki öğrenci her yerde aynıydı. Bu durum beni 
öğrencilerimize karşı sıra vb. yerlere yazdıkları yazı 
nedeniyle daha hoşgörülü olmaya yöneltti.
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 Görmeyenlerin dünyasından bir Celil Urhan geçti. 
O görmeyen gözlere ilaç olup, onların toplumda saygın 
bir yer edinmeleri için bir ömür boyu durmaksızın 
çalıştı. Görmeyenler, onun ölümü nedeniyle gözlerini 
kaybetti, diyebiliriz.

Celil Urhan'ın ölümünü haber yapıp, sizlerle 
paylaşmıştım. İnsanlığa ve görmeyenlere kendini 
adamış, bu güzel insanın haberini bazı internet siteleri, 
gazete ve dergiler yayımladılar.

Çağdaş Görmeyenler Derneği yönetim ve denetim 
kurullarında 2 dönem birlikte çalıştım. Ben, genel 
başkanlık görevini yürüten Sayın Urhan'a, hep ''Sayın 
genel başkanım'' diye hitap ettim. O, görmeyenler 
dünyasını tanımamda benim rehberimdi.

Daha sonra benim başkanlık yaptığım Ulusal 
Eğitim Derneği İzmir Şube yönetiminde, 1 dönem 
birlikte çalıştık. Onsuz, toplumun % 10'unu oluşturan 
engell i kesimin eğitim öğretim sorunlarının 
çözümünde eksiklik yaşanırdı.

Ölümü sonrasında onunla ile ilgili bir köşe yazısını 
kaleme almak gerektiğini düşündüm.

Çağdaş Görmeyenler Derneği yönetiminde 
birlikte çalıştığımız, pek çok şeyi birlikte paylaştığımız 
Zühtü Turgut'tan, onun özgeçmişine yönelik bilgi 
toplamasını istedim. O da bana Ferhat Dönmez'in, 
Celil Urhan'ın sağlığında bir dergi için yaptığı 
röportajın ses kaydını gönderdi.

Celil Urhan 1944 yılında, Balkanlardan göçen bir 
ailenin çocuğu olarak Mersin-Mut-Bağpazarı köyünde 
doğdu . 1952  y ıl ında  köy le rindek i  i lkoku l  
öğretmeninin yönlendirmesiyle Ankara Körler 
Okulu'na gitti. İlk ve ortaokulu burada tamamladı. Lise 
eğitimini Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi'nde 
aldı. 1 yıl hukuk fakültesinde okuduktan sonra, 
ailesinin yoksulluğu ve kardeşlerini okutabilmek 
adına, hukuk fakültesini bıraktı. Öğretmen okulu fark 
derslerini vererek öğretmen oldu. 

1965-1980 yılları arasında Gaziantep Körler 
Okulu'nda öğretmenlik görevini sürdürdü. 12 Eylül 
faşist darbesinin kurbanları arasında o da vardı.

Sıkıyönetim onun tayinini İzmir Körler Okulu'na 
çıkardı. İzmir Körler Okulu'ndaki bir yıllık hizmetinde 
gecesini gündüze katan, okulda kütüphane açılmasını 
sağlayan, okuma yazma bilmeyen yetişkin engellilere, 
yaz döneminde açtığı kurslarla okuma yazma öğreten, 
daha sonra onların memur, öğretmen ve avukat 

olmalarını sağlayan çalışmaları nedeniyle; İzmir Valiliği 
tarafından takdirname ile ödüllendirildi. 1981 yılında 
Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nin kararıyla görevden 
uzaklaştırıldı.

1984  y ı l ında , İzm ir 'de f aa l iye t  yür üte n  
Görmeyenleri Koruma Derneği'nden aldığı teklif ile 
dernekte yönetici olarak çalışmaya başladı.

İzmir Körler Okulu'nda, okul müdürü ve ilçe milli 
eğitim müdürünün isteksizliğine rağmen, inatçı ve 
mücadeleci tavrı nedeniyle onları ikna ederek, okulda 
kütüphane açılmasını sağladı. Atatürk İl Halk 
Kütüphanesi müdürü ve İzmir Valiliği ile yaptığı 
görüşmeler sonucu kütüphane bünyesinde görmeyenler 
bölümü açılmasını sağlayarak, bir dönem burasının 
sorumluluğunu yürüttü.

1988 yılında açtığı davayı kazanarak tekrar 
öğretmenliğe döndü. İzmir Körler Okulu'nda tekrar 
göreve başladı.

Görmeyenleri Koruma Derneği müzik gruplarının 
okullarda etkinlik düzenleyerek, öğrencilerden para 
toplanmasını istismar olarak değerlendirdiğinden; 1989 
yılında Çağdaş Görmeyenler Derneği'ni kurarak kurucu 
başkanlığını yaptı. Daha sonra 10 yıl genel başkanlık 
görevini yürüttü. Türkiye Körler Federasyonu'nda 
yöneticilik görevinde bulundu.

Öğretmenlik yaptığı dönemde öğrencilerinin her 
türlü sorunuyla ilgilenen, maddi durumu olmayan 
öğrencilere yardımda bulunan, parasızlık nedeniyle yaz 
tatillerinde evine gidemeyen öğrencilerinin biletlerini 
alarak ailelerine kavuşmasına sağlayan Urhan, 

Osman Gazi OKTAY*

oktaygazi35@gmail.com

    Görmeyenlerin Gözü…
İz Bırakanlar...
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öğrencileri tarafından ''Baba'' diye çağrılıyordu. 
Dernek yönet iciliği döneminde de pek çok 
öğrencisinin iş bulmasına, evlenip yuva kurmasına 
yardımcı oldu. Bu gençler dernek önünden cenazesi 
kaldırılırken, göz yaşlarını tutamadılar.

Genel başkanlık yapt ığı dönemde, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina ile 
kurduğu yakın ilişki nedeniyle derneğin bir bina 
edinmesini sağladı.

Dernek binasında yetişkinler için açtığı okuma 
yazma ve bilgisayar kurslarıyla, görmeyenlerin okuma 
yazma öğrenmesine, bilgisayar kullanmasını sağladı. 
Kendisi de bilgisayar kursuna katılarak bilgisayar 
kullanımını öğrendi. Ferhat Dönmez ile yaptığı 
röportajda, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini 
belirtir.

Onun hastalığının tespiti hayli zaman aldı. Tepecik 
Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahı Opr. Dr. Nebil 
Gürhanlı, doktor dostlarında ricada bulunarak, 
hastalığı belirlenmesine yardımcı oldu.

Hastalığının kanser olduğunu, 4. devrede 
olduğunu öğrenen, kendisine ''Yekta'' diye seslenen 
onlarca yıllık dostu Eşber Yağmurdereli, kendisinin 
yazdığı şiir ve öyküleri kitaplaştırdı.

Kendisini yalnız bırakmayan dostlarından Zühtü 
Turgut, öykü ve şiirleri bilgisayarda düzenleyerek, 
Eşber Yağmurdereli aracılığıyla Kibele Yayınları'na 
ulaştırdı.

17 Haziran 2017 tarihinde Konak Belediyesi 
Benal Nevzat Salonu'nda düzenlenen imza gününde, 
dostları Celil Urhan'ı yalnız bırakmadı. Bu durum 
kendisine moral oldu. Mutluluğunu görmek gerekirdi.

Bana, Çakalburnu'ndaki Engelliler Merkezi'nde 
buluşma sözü verdi. İmza günü sonrası tekerlekli 
sandalyeden kaldırdığımızda, kendisinin ayakta 
durmasına yardımcı olmamı istediğinde, durumunun 
ciddiyetini anladım.

14 Ağustos 2017 tarihinde bedenen aramızdan 
ayrıldı. Kara Kan Düştü ve Yüreğimden Kopan 
Fırtınalar adlı kitaplarıyla ölümsüzler kervanına 
katıldı.

Onu ebedi istirahatgahına koyduktan sonra Onu, 
büyük oğlu İsa Yıldırım ve Cengiz Oktay ile birlikte, 
sağlığında içinden çıkılmaz durumlarda birlikte 
söylediğimiz ''Off offf'' u mezarı başında çekerek 
uğurladık.

Onun bize verdiği sözü onsuz olsak da yerine 
get irmek, bizim için görev oldu. Engelliler 
Merkezi'nde onu anacağız. Engelliler seni ve kendileri 
için yaptıklarını, asla unutmayacak sayın genel 
başkanım.

*Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi Başkanı

Yağmur yağıyor Aydın'a. 
                             ASİTLİ.
Bademler çiçek açtı.
ERKEN.
Ağaçlar gelin gibi.
ZEHİRLİ.
Barajlar “tarihi boğmuş” dolu,
Kaldırım taşlı yollar 
                     asfaltlanıyor
“Kaymak gibi”

  Havada kuş uçmuyor
                 Zeytin uğulduyor 
                 Arılar ölüyor
Toprakta karınca yok 
İncir ballı ağlıyor
Dereden su içmiyor Eşek.
Sular azalarak “terbiyeli” ağlarken 
Kutup ayısı, yavrusuna ağlıyor.
        Nasrettin Hoca “bindiği dalı kesmiş.” 

Yağmur duayla mı yağıyor? 
 Spiker yırtınıyor “ Goolll! Gooollll!  
          Silah “Her eve lazım, Kekik yağ!”  
                                 Kan! Ölüm!  
Ağıtlar, dualar 
                             “Analar ağlıyor”  
        para için, nefretin tatmininde.                                       

“Bir elim yağda, bir elim balda” 
“Ye, iç, gül, oyna!”    
Doymuyorum! Duymuyorum!
Daha yok mu, daha yok mu? 
MAL DA YALAN, MÜLK DE YALAN!  
VAR BİRAZ DA SEN OYALAN*  

Azı paylaşıyor yoksullar
“belki bilmeden” mutlu…
“Bizimkisi” viskisini yudumluyor…
                                                tedirgin.
Mevzuat padişah
İnsan, derdest! 
Samimiyet erdem, mahkûm…
                “Bu insanla” olmuyor.    
                               (27 Şubat 2018) 
*Yunus Emre

Hüsnü ERTUNG
aykaryay@gmail.com

“BU İNSANLA”
OLMUYOR!..
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15 yaşında lise 1. sınıf öğrencisidir Gülzade. Bir 
yılı aşkındır 29 yaşındaki Cihan ile duygusal ilişki 
yaşamaktadır. Cihan'ın Ferhande adında bir kızın 
peşine düştüğünü öğrenince rahatsız olur.  Okul düzeni 
bozulur, derslerini bir kenara iter.

 İlişkisini Ferhande ile sürdüremeyen Cihan ise 
Gülzade'ye döner. Kendisini sevdiği için döndüğünü 
düşünür, sevgisine sevgi katmakta gecikmez. 
Arkadaşlarına, yaşının dolmasını beklediğini, 
evlenmesine izin verilmezse, başka ilde yaşayan 
Cihan'ın ağabeynin yanına kaçıp dünya evine orada 
gereceğini söyler. Başlar şurada, burada sevgilisiyle 
buluşmaya.

Bir buluşma sonrasında, arkadaşı Oya, “Ne bu 
sendeki tuhaflık?  Yüzün kıpkırmızı” diye sorduğunda 
çok rahatsız olur. “Lütfen susar mısın? Kimsenin 
yüzüne bakamıyorum, utanıyorum, yüzümü yıkamam 
gerek,” diyerek oradan ayrılır. Ayrılır ayrılmasına da 
bunalımı, sıkıntısı, kaygısı, duracağı yerde artar. Bir tür 
davranış bozukluğuna girer. Gülerken ağlamaya, 
ağlarken gülmeye başlar. Bunun ayrımına varan 
Rehber Öğretmeni duruma el koyar. Onun Cihan ile 
ilişkisinin sürdüğünü okul müdürüne iletir. Birlikte 
bazı öğrencilerin tanıklığına başvururlar. Gülzade bu 
durumdan rahatsız olur. Üzülür ve kaygılanır. Ama 
yapacak bir şey yoktur.

 Gülzade'nin okula bitkin geldiği bir gün onu 
sorguya çekerler. “Dün öğleden sonra okula 
gelmemişsin. Nedenini soranlara ise, 'Babam beni 
doktora götürecek,' demişsin. Üstelik formanı da 
hizmetli  odasına koyup okuldan ayrılmışsın. 
Neredeydin?” derler. Zor durumda kalır Gülzade.  
Korkar.  Petrol ofisi yanında Cihan ile görüştüğünü 
ağzından kaçırır.

 Bu koşullarda sorumluluğu üstlenmek istemeyen 
okul müdürü, “Ben bu durumu babana bildirmek 
zorundayım,” diyerek zile basar ve hizmetliyi çağırır. 
Ona, kızın babasını okula çağırmasını söyler.

Gülzade şaşkındır. Yaşamakla ölüm arasında gidip 
gelmektedir. İngilizce defterine, “Kafam allak bullak… 
Ders dinleyemiyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum,” 
diye yazar. Sonra da okul dışında arkadaşlarıyla 
buluştuğunda, sıkı sıkıya sarılır onlara. Gözleri dolu 
dolu, “Bu sizleri son görüşüm olabilir, hakkınızı helal 
edin,” der.  

Ertesi gün okula gelen babaya Müdür, olan 
bitenleri bir bir anlatır. 

Üzgündür baba. Ne diyeceğini, nasıl hareket 
edeceğini bilemez. Okul koridorunda kızını aramak 
için dolaşır durur.  Göremez, bulamaz. Oyun alanını, 
evi, sokakları ararştırır; yoktur. Okulda olabileceği 
düşüncesiyle tekrar okul müdürünün yanına döner ve 
öfkeli bir ses tonuyla, “Müdür Bey ben bu çocuğu 
doktora götüreceğim, bekâret muayenesi yaptıracağım.  
Eğer halen kız ise okula devam etsin, değilse okuldan 
alacağım,” der.  Müdür'ün yapacağı fazla bir şey 
kalmamıştır.  “Arkadaş, siz baba olarak böyle bir şeye 
karar verdiyseniz saygı duyarım,” deyip hizmetliye 
seslenir bir kez daha. Gülzade'yi alıp getirmesini ister. 
İster istemesine de yoktur Gülzade. Ne okulda ne de 
başka bir yerde. Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalır. 
İlgili bütün birimlerin çabası da sonuç vermez. 

Tam bir hafta sonra Gülzade'nin cesedi bir dağın 
tabanına yakın bir çam ağacının kırık dalında asılı 
şekilde çobanlar tarafından bulunur. Otopsi sonucu 
düzenlenen raporda, dokunun deformasyona uğraması 
nedeniyle ayrıntılı sonuca ulaşılamadığı, ancak gebe 
olmadığı ifade edilir. Ve cenaze defnedilir. 

                                                         *
Aradan yıllar geçmiştir. Gülzade'nin mezarına 

bakan yüksek bir alanda binlerce kadın toplanmış 
protesto gösterisi yapmaktadır. Yazılı basından görsel 
medyaya hemen herkes oradadır. Bir psikiyatri uzmanı, 
“Henüz 15 yaşında, hayatının baharında, daha 
yaşamaya doymadan, doğru dürüst bir kahkaha bile 
atmadan, gelinliğini giymeden aranızdan ayrılan 
Gülzade ile ilgili yapılan işlemin sonucunu merak 
ediyorsunuz, biliyorum. Bu güzel kız ımızın 
ölümünden sorumlu olanları arıyorsunuz…  Bu tür 
olayları hiç kimseyi incitmeden, onarılmaz yaralar 
açmadan, çözmesi gerekenler kimlerdir gerçekten? 
Yeterli eğitim ve ergenlik psikolojisi eğitimi almamış, 
sosyoloji dersi görmemiş, birlikte yaşadığı kişilerin 
hangi alanlarda duyarlı olduğunu, sinir uçlarına 
dokunmanın nelere yol açacağını düşünemeyen Okul 
Müdürünü mü? Asıl uzmanlık dalı olan, babayı 
haberdar etmenin sakıncalı olduğunu bilmesine 
rağmen müdürünü engellemeyen Rehber Öğretmeni 
mi? Sinirlerine egemen olamayan, kendi yavrusunu 
yangına kendi elleriyle iteleyen babayı mı? Ya da 29 

  İsmail ÖZKAN

GÜLZADE 
Bir Yaşanmışlık Öyküsü:
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yaşındaki o bilinçsiz erkeği mi? Suçlu buluyor, 15 
yaşındaki bir çocuğun hayatına mal olmasının bedelini 
yalnızca bunların mı ödemesini istiyorsunuz? Yoksa 
asıl suçlu olan toplum ve töreler mi?

Dahası, hep kadınlar mı çekecek bu bitip 
tükenmeyen acıları, çileleri? 

Bu toplumsal yasaları kimler ne zaman koydu? 
Çözümü nedir bunların? Çıkış yollarını belirlesek bile 
uygulayabilecek miyiz ?” diye verip veriştiriyor 
yüksek perdeden.

Herkesi can evinden vuran bu konuşma bitmek 
üzereyken, minibüslerde, sokak ve evlerde nice kendini 

bilmezlerce katledilen kızlarımızı, kadınlarımızı 
düşün üyorum.  Yüreğimd eki cam kı rı klar ı 
hareketleniyor birden, batıyor yüreğimin en duyarlı 
yerlerine. 

O anda yanımda duran tanımadığım biri, 
“Atatürk'üm erken ayrıldın aramızdan. Özledim seni. 
Yokluğunu öyle çok hissediyorum ki,” diyor.

Çevremdeki yaşlı gözlere bakamıyorum. 
Ve ağzımdan, “Kanayan tüm yürek yaraları sizlere 

olan borcumuzu ödemeye yetmez ülkemin çileli, 
emekçi kadınları!” sözcükleri dökülüyor bir çırpıda 
duyan, duymayan herkesin kucağına.

Konup uçuşan söz dağlarına
Sen misin şu garip göçebe?
Atlas kemiği kırık o dağ
Meskenin mi oldu senin?
Bulamadı avucunda mülteci kız
Bir öğünlük gelincik çiçeği,
Sonra karanfile döndü elleri.

Kalsın çantanda gezdiğin ülkeler
Kıyı kentlerde kuşlara dökülen
Adresim yazılı buğday taneleri.
Söz ölçüp şiir biçtin
Kalabalık yalnızlığıma.
Kimse tanımadı beni
Ne kapının önünde, ne ardında.
Uçuşan bir mülteci gülüşü dolaştı
Melez güvercin seslerinde
Kimliksiz bir martı
Hem gözetliyordu,
Hem de sözleri kaydediyordu
Üsküdar tepelerinde.

Işığın gölgesinden tırmandık
Senle karartılmış bir yıldıza
Yalancılardan söz topladık,
Dolsun diye
Sonsuzluğa yazdığımız son mektup.

SON
MEKTUP

 Qemerwww@hotmail.com

Mustafa SÖYLEMEZ        

Bir ağaç olsaydım
Öyle su kıyısında bir ulu çınar
Gülhane Parkı'nda ceviz ağacı filan değil;
Ne Hafız'ın kabrinde serin servi,
Ne cennette Tuğba ağacı…
Şöyle özgür rüzgârların estiği dağ yamaçlarında
En yakın komşum bulutlar olsaydı.
Bir yanım karanlık ve sessiz bir deniz gibi yalnız
Bir yanım deli tufan olsaydı.

Gündüzleri eşkıyalar uyusaydı gölgemde
Kuytularımda kaçak âşıklar sevişseydi geceleri
Ve bütün sırlarını bilseydim kuşların böceklerin
Ve aşkın
Ve ihanetin 
Ve mertliğin 
Ve kalleşliğin
Ve anlayabilseydim nasıl dayandığını
Bir serçenin ölümüne insanların.

BİR AĞAÇ
OLSAYDIM

    ziyaakyildiz@hotmail.com

  Ziya AKYILDIZ
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Zil uzun uzun çaldı. Yan gözle tabloya baktı 
Hamza. "Çalsın, çalsın bakalım. Süslü kokana 
sabahtan  beri dışarı yolladığı üç oldu." Zırr,  zırr zil 
tekrar tekrar çaldı. "Nefes alalım azıcık be. İki dakika 
kıçımızı yere koyalım dedik be. Tekrar zil sesi... 
Dışarıdan bir kadın sesi:         

-Hamza ülen! Hamza,  zilin sesini duymuyon 
mu? 

-Duyuyom, duymam mı kız!. 
"Gene o meymenetsiz dokuz numara. Ne zaman 

varsam bi karış surat. Sankim babasını ben öldürdüm 
meymenetsiz karının. Hep burnundan soluyo  haspa. 
Surat desen, boya küpüne batmış sanki.” diye 
söylendi Hamza. Hamza'nın karısı: 

-Gurbanın olam Hamza, hadi gari!. Şimdi yeri 
göğü yıkar o karı. 

Hamza isteksizce kalktı. Dokuz  numaranın 
zilini çaldı. Yılışarak:

-Eyi günler Hayriye Hanım, saçınızın  boyası 
pek gözel olmuş, dedi.  

Kadın sinirli sinirli elindeki listeyi  uzatırken 
Hamza da: 

-Evde hanım da yoktu, ben de yoktum. Karşı 
bakkala yolladı yönetici.  Numaranızı görür görmez 
hemen geldim.” dedi. 

Giderken söyleniyordu: "Ulan Hamza,  sen 
böyle kitapsızlara hizmet edecek adam mısın? Galleş 
dünya işte. Böyle iti  çakala boğdurur. Ni güzeldi 
köyüm. Sivas'tan göçtük, İstanbul'da hızmatçı olduk. 
. Öğretmenim, bu oğlan okursa kocaman adam olur 
dediydi. Paşa bile olurdum ben emme, iki göz 
konduda köpek eniği gibi yedi dene çocuk. Ee 
Hamza, hadi bakalım yapış küreğin sapına, dediler.  
Okul mokul hayel oldu tabi. Allah razı olsun mütayit 
Arif Bey'den inşaatlarında bekçilik ettim. Ya beni 
çok sevdiğinden ya da geceleri inşaattan çaldıklarını 
görmemezlikten geldiğinden beni kapıcı kuydu  bu 
apartmana. Gene de Allah bin kere razı olsun. 
Durduğumuz yer bodrum. Güneş de görmüyo emme, 
çekecez. Buna da şükür, işsizlik zor." 

Bakkal Raşit'e gitmek için evden çıktı. Karşıya 
geçerken uzun uzun çalan korna sesiyle irkildi. Beti 
benzi attı, çok korktu. Korna çalan taksideki adam:

-Senin ormanını yakanın boyu devrilsin 
inşallah!.. 

Hamza bir şey diyemedi. Taksi epey uzaklaşınca 
anlamlı bir el salladı arkasından.

-Kendini taksiye bindim deyi adam mı belledin, 
namussuz! Ayı senin babandır. Biraz daha dursaydın 
ağzını burnunu dağıtırdım ben senin, ama neyse!..

Bakkal sırıtarak:
-Hoş geldin Hamza  Ağa.
Hamza:
-Biz ne zaman Ağa olduk Raşit Efendi?
-Bir  traş oldun mu, bi de seni bi Vakko'dan 

giydirdik mi, senden iyi ağa mı olur Hamza?.. 
Hoşuna gitti,  gülümsedi pala bıyığ ını 

sıvazlarken:
-Nerde o günler, diyerek içini çekti. Bakkal 

listedekileri verdi. Ayrıca; biraz kestane,  elma ve 
portakal koyduğu torbayı eline tutuşturdu, 

-Bu da benden olsun, çocuklarla yersiniz, dedi 
bakkal. Bir torbaya bir de karşıdaki bakkala baktı. 

-Ben sana kıyak geçerim. Sen boş ver o tüysüzü. 
Hele sen benim müşterileri arttır da  ben sana rakı 
bilem veririm, dedi.

Hamza'nın gözleri ışıladı.
                                      *
Yılbaşıydı. Kapıcı Hamza'nın sofrası oldukça 

varsıldı. Gecenin ilerleyen saatinde rakının etkisiyle 
çakır keyif olmuştu. 

-Büyük ikramiye çıksın; önce Sivas'taki 
köyümün mezerlik duvarını yaptırcam. Ak çeşmenin 
başında bi de oğlak çevirdik mi değme keyfime sen! 
Bi saat sonra hiç ekmek yememiş gibi olu adam. 
Çınarın gölgesinde furdun mu kafayı, mis gibi uyku. 
Gel keyfim gel.

Azmi ERMİŞ

azmiermiş@hotmail.com

HAMZA'NIN DÜŞÜ 



-62-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

-Baba, ben motorsiklet istiyorum, dedi oğlu. 
Karısı bir takım koltuk ve elden düşme olmayan 
çamaşır makinesi istedi. Küçük kız da bir manto ve 
bir çizme... Hamza da:

-Gurbanlar, alırım daha neler alırım ben size; 
apartmanı bile alırım. Kimsenin ağzının kokusunu 
çekmeyiz o zaman.  

Çekiliş başlamıştı. Gözlerini televizyondan 
ayırmayan aile, rakamlar bir bir okundukça 
umutlarını yitirmeye başladı.  Canı sıkılan Hamza:

-Ula dingili bozuk bu dünyada bizim gibi 
garibanlara çıkmaz zaten, dedi.  

Köyünü düşledi. Toprak damlı evini özlediğini 
duyums adı .  Kesik iç indeki kulübesinde 
güvercinlerini anımsadı. Bu güvercinler havalanır. 
Takla atar kesikteki çınar ağacının dallarına 
serpiştirilmiş kar taneleri gibi konarlardı birer birer. 
Köyün öte başından istasyona giden patika yol vardı. 
Bu yol  gurbete getirdi onu. Acaba bu yoldan yeniden 
köyüne ne zaman ve nasıl dönebilecekti? Uzun uzun 
düşündü. Oğlu : 

-Baba ben sana bi şey diyem mi? Ben bilet milet 
almadım. Arkadaşımın aldığı biletin numarasıydı 
söylediğim. Verdiğin bilet parasını sana bir traş 
kremi,  anneme de ellerini yumuşatması için el kremi 
aldım. Hiç değilse eliniz ve yüzünüz yumuşacık olur, 
diye düşündüm.

Hamza kalktı, oğluna sarılırken gözyaşlarını 
tutamadı..

.

Aşkın deryasına düştüm
Bana diyorlar divane
Yalınayak dağlar aştım
Bana divane diyorlar

Bülbül oldum güle değdim
Benliğimle boyun eğdim
Ben insanı candan sevdim
Bana divane diyorlar

Zorbaya boyun eğmedim
Harama hora değmedim
Kini kibiri sevmedim
Bana divane diyorlar

Eğri yaya doğru okum
Softa sofrasında yoğum
İki yüzlü soyum sopum 
Bana divane diyorlar

Aç yatarım tok kalkarım
Diken alır gül satarım
İğne deliğinden bakarım 
Bana divane diyorlar

Üşenmedim verdim emek
Bağ bahçe büyüttüm gülerek
Evim cennet yarim melek
Bana divane diyorlar

BAHTİYAR'ım sen divana
Dost ararım yana yana
Sararım canım canana
Bana divane diyorlar
       

 D İ V A N E

bahtiyartakkalı@hotmail.com

Bahtiyar TAKKALI

Cemal 
SÜREYA'dan: 
               
  *Akla gelen, 
başa gelir 
diyorlar ya, 
yalan! Öyle olsa, 

milyonlarca sen düşerdi 
başıma. 
    *İki kişiyi birden severdim, 
karnemde sevinç bir, aşk iki  (21.03.2018 DİKİLİ)
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   DOKTOR
Metin GÜVEN

metinguven48@gmail.com

Köylük yerde zordur hayat. Zordur da bir o kadar 
huzurludur. Araba gürültüsü, korna sesi yerine koyun, 
keçi, öküz, inek, eşek, kedi, köpek sesleri duyulur. 
Sabahları horoz sesiyle uyanır, kuş seslerini dinleyerek 
çorbanızı içersiniz. Egzoz kokusu yerine gübre kokusu 
vardır. Bu koku bereketin kokusudur. Evler biraz 
aralıklıdır ama iç içe bir yaşam vardır. Birinin midesi 
ağrısa bütün köyün sancısı tutar. Bir delikanlı bir güzele 
aşık olsa sanırsın ki bütün köylü Leyla ile Mecnun. Köy 
gibi köy böyle olur böyle de olmalıdır.

Böyle bir köyde bitirdi ilkokulu Ali. İki ablası ile 
bahçede, tarlada yardım ediyordu anasına. Kasaba ile 
köyün arası epey mesafeliydi. Bu yüzden midir bilinmez 
öyle ortaokula giden filan da olmazdı. Zamanında nasıl 
olmuşsa olmuş, Sülükçü Mustafa'nın oğlu Hasan 
ortaokulu bitirmiş mi yoksa 3'üncü sınıftan terk mi pek 
bilinmiyor, ama kasabadaki Nüfus Müdürlüğü'nde 
memur olmuş. 50 yaşlarındaki bu bey arada sırada köye 
gelir. Aman Allah'ım ne geliş ne geliş. Köyde herkes 
"Hasan Bey gelmiş, duydun mu?" diye birbirine sorar ve 
herkes onu ağırlamak için birbiri ile yarışır. Bir de Sağır 
Hoca'nın kızı Fatma var. 40'larındaki bu hanım şehirdeki 
devlet hastanesinde ebe. Yıllar önce Dr. Remzi ile 
dedikodusu çıkmış, Babası Sağır Hoca da "Benim Fatma 
diye bir kızım yok. Sildim onu defterimden. " demiş. O 
da pek uğramaz olmuş köye. Kırk yılda bir köydeki 
kardeşlerine gelir, tez elden döner.

Ali'nin babası usta bir dülgerdi. Herkes onu Dülger 
Nazmi diye bilirdi. O yaz kasabadaki tüccar terzi Arif 
efendinin yeni yaptırdığı evin dülgerliğini yapıyordu. 
Arif 'in "Nazmi senin oğlan okulu bitirdi mi sorusuna " 
Bitirdi Arif efendi bitirdi" diye cevaplayınca " Bak 
Nazmi kızları okutmadın bari oğlanı okut. Biliyorsun 
Allah bize evlat vermedi. Gel oğlanı ortaokula 
yazdıralım, bizimle kalır. Ona evladımız gibi bakarız. 
Hem hanıma da yoldaş olur. " dedi.

Arif efendi, Dülger Nazmi ve Ali'yi " Hoş geldin Arif 
efendi!" diye karşıladı ortaokul müdürü. Kaydını 
yaptırdılar. Ali'ye şapka, ayakkabı, kravat, defter, kalem 
aldılar. Arif efendi de ceket, pantolon ve bir iki tane de 
gömlek dikti hediye. Artık ortaokul öğrencisiydi. Daha 
ilk günlerde arkadaşlarından birkaç adım önde olduğunu 
gösterdi. Hem zeki, hem de çalışkandı. Hafta sonlarında 
köyüne gidiyor, köydeki arkadaşları onun şapkasına, 
kravatına imrenerek bakıyorlar ve hatta bazılarının da " 
Baba seneye beni ortaokul'a göndersene " dediğini de 
duymuştu Ali. Dülger Nazmi Ortaokul'dan sonra 

oğlunun memur, kendisinin de memur babası olacağı 
günlerin hayalini  kuruyordu. Son sını ftayken 
öğretmenlerinin teşviki ve terzi Arif'in desteği ile Leyli- 
Meccani sınavlarına katıldı ve kazandı. Artık lise'yi 
parasız yatılı olarak İzmir'de okuyacaktı.

Arif Efendi, Dülger Nazmi ve Ali kayıt için İzmir'e 
gittiler. Lise'ye kaydını yaptırdılar. Fuarı gezdiler. Ali 
çarpışan otolara bindi. İlk kez denizi gördü. Denizde 
bozyel esiyordu. Adam boyu dalgaları, bozyelle sallanan 
gemileri ve martıları seyretti.

Lise yıllarında da başarısını arttırarak sürdürdü. 
Köyden Çolak Hamdi " Nazmi senin oğlan daha ne kadar 
okuyacak, kerata okumaya doymadı mı yahu? " dedi. 
Nazmi de " Ne bileyim be Çolak, ortaokulu bitirince 
memur olacak diye hayal kurmuştum ama dediğin gibi 
oğlan okumaya doymuyor ki birader. Okudukça okuyor, 
okudukça okuyor. Ben de bıraktım ipin ucunu. Gittiği 
yere kadar gitsin " diye gururla karışık biraz da sitem etti 
Ali'ye.

İzmir allak bullak ediyordu Ali'yi. Sağına bakıyordu 
ak, soluna bakıyordu kara. Yukarıya bakıyordu altın, 
aşağıya bakıyordu bakır. Kordon boyunda rakı balık 
sofralarında felekten gün çalanlarla onlardan beş on 
kuruş dilenenler. Köşklerde, yalılarda ve konaklarda sefa 
sürenlerle gecekondularda yaşam savaşı verenler. Cicili 
bicili temiz çocuklar ile yarı çıplak, yalınayak kirli 
çocuklar. Köyünde yoktu böyle bir uçurum. Evler, 
insanlar birbirine benzerdi. Peki burası da daha büyük bir 
köy değil miydi? Neydi bunun sebebi? Düşünüyor, 
çözüm arıyor ama çıkamıyordu işin içinden Çok zor 
gelmişti bu problem Ali'ye. Acaba çözümsüz müydü? 
Soruyu çok sevdiği bir öğretmenine sordu. Öğretmeni " 
Ali sana birkaç kitap vereceğim, boş vakitlerinde 
okursun. Çözümü belki oralarda bulursun " dedi.

Boş vakitlerinde okudukça okuyor, öğretmeni de 
verdikçe veriyordu. Honore De Balzac'ın " Yolsuzluğun 
hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, 
ne de ruh " sözünden derinden etkilendi. Köyünde 
görmediği ya da göremediği yoksulluğu İzmir'de 
görüyordu.

Bu karmaşık duygularla, bu med cezirlerle bitirdi 
liseyi. Doktor olmak istiyordu. Öyle de oldu. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu. Yurtta kalıyor ve 
babası her ay üç beş gönderiyordu ama yetmiyordu. 
Allah'tan Arif Efendi fazlasıyla destek oluyordu. Ali'yi 
oğlu bellemişti. Her zamanki gibi derslerinde başarılıydı. 
Dersler Ali için hiçbir zaman problem olmamıştı zaten. 
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Onun için problem içinde yaşamak zorunda olduğu bu 
çarpık düzen ve bu çarpıklığı düzeltemeyen, hatta bu 
düzeni savunan yöneticilerdi. İstanbul'da çok olmasa da 
sıkı arkadaşları vardı. Zaman zaman bir araya gelirler, 
uzun uzadıya konuşurlardı. Asla dereden tepeden, eften 
püften konuşmazlardı. Fakülte 5'inci sınıfta iken Arif 
Efendi vefat etti. Eşi " Ali senin bir anan da benim. 
Okuduğun sürece arkandayım hiç meraklanma. Aksi 
takdirde Arif efendinin kemikleri sızlar, benden hesap 
sorar sonra." dedi.

Fakülteyi bitirdi. Dâhiliye dalında ihtisas yapmaya 
karar verdi. Amacı kardiyolog olmaktı. O yıllarda 
kardiyoloji iç hastalıklarının bir alt dalıydı. Arkadaşları 
ile konuşurken ter dökmeden kazanmaya karşı olduğunu, 
emeği kadar kazanmadan yana olduğunu savunuyor ve 
paylaşmadan, adaletten, herkese eşit eğitim hakkından 
filan söz ediyordu. Çok geçmeden üniversitede adı 
Komünist Ali'ye çıktı.

İhtisasını bitirdikten sonra yedek subay olarak 
orduya katıldı. Askeri tabip olarak paşaya nasıl 
davranıyorsa erlere de aynı davranıyor eğilmiyor, 
bükülmüyordu. Roosevelt'in " Ayakta ölmek diz üstü 
yaşamaktan iyidir " sözüne inanırdı. Komünist Ali etiketi 
askerdeyken de yakasından hiç düşmedi. Hatta bir 
keresinde Albay Hakkı " Bak doktor, ayağını denk al. 
Hakkında hiç de iyi şeyler duymuyorum. Eğer ayağını 
denk almaz ve aklını başına toplamazsan yakarım, bilmiş 
ol! " diyerek uyarı ile karışık tehdit bile etti. O ise bütün 
bunlara anlam veremiyordu. Suç muydu alın terini 
savunmak? Suç muydu emeğe saygı duymak? Suç 
muydu başkalarının sırtından yükselenlere, parazitlere, 
kan emicilere karşı çıkmak? 

Gökyüzündeki yıldızlara bakıyor, bazıları biraz daha 
parlak olsa da hepsi pırıl pırıl ışıyordu. Neden insanlar da 
yıldızlar gibi olmasındı? Kimileri ışıl ışılken neden 
kimileri karanlıklar içindeydi? Suç muydu herkesin 
ışımasını istemek?

Askerliğinin bitmesine 3 ay kalmıştı ki babasının 
ölüm haberini aldı. Arif Efendinin eşi bildirmişti 
mektupla. Mektup eline geçtiğinde babası öleli 23 gün 
olmuştu. Anasına mektup yazdı. Arif efendinin eşine 
gönderdi. Anacığına o ulaştıracak ve o okuyacaktı. 
Biricik babasının cenazesinde bulunamamıştı . 
Köylerinde telefon yoktu. Birisine telefon etmek için 
kasabaya gideceksin, PTT memuruna kaydını 
yaptıracaksın, o diğer il santralını arayacak, oradaki 
santral memuru arayacağınız telefonu arayacak, eğer 
hatlar meşgul değil ve şansınız da varsa sizi birbirinizle 
görüştürecekler. Konuşurken araya Afyon'un girme 
olasılığı da vardır. Eğer araya Afyon girmişse operatörün 
" Alo Afyon çık aradan " diye uyarması gerek. Diğer 
operatör " Kardeşim sen çık aradan " demezse iyi. 
Kısacası telefon işi çileli iş. O yüzden mektupla 
bildirmişlerdi babasının ölümünü. Arif efendinin eşinin 
bile 3 gün sonra haberi olmuştu. Bu çaresizliğe, bu geri 

kalmışlığa, bu cehalete bir kez daha isyan etti.
Terhis olunca doğru köyüne gitti. Anacığı " Doktor 

paşam " diye karşıladı. Öptü de öptü. Ablaları ile hasret 
giderdi. Arif efendinin eşine gitti. İki gün bırakmadı 
köyüne. İstanbul'a döndü. Onu çok seven hocasının 
asistanı olarak göreve başladı. Artık dâhiliye dalında 
resmen öğretim görevlisiydi. Kardiyoloji üzerine 
yoğunlaştı. Okumaya hiç ara vermedi. Her yerde, her 
ortamda çekinmeden adaletten, emekten, özgürlükten, 
paylaşmaktan söz ediyordu.           

Etkinliklere katılıyordu. Özel doktorluğa, özel 
muayenehanelere karşıydı. Eğer devlet, devlet gibi 
devletse vatandaşının sağlığından sorumluydu ve ona en 
iyi hizmeti vermeliydi. Herkesin sosyal güvencesi 
olmalıydı. Üniversite camiasında sevenlerinin yanı sıra 
sevmeyenleri de vardı. Bilhassa meslektaşları pek haz 
etmediler ondan. Aradan bir yıl geçti. Bir başçavuş, iki 
jandarma eri anasının evine gittiler. Anası bahçede 
domates salçası yapıyordu. Askerleri " Hoş geldiniz 
yavrum, buyurun geçin. Hayırdır inşallah, yoksa Ali'min 
arkadaşları mısınız?" diye karşıladı. Başçavuş " Yok 
anacığım yok, Ali'nin arkadaşı değiliz ama müsaade 
edersen Ali'nin kitaplarına bir bakacağız. Bilmem 
haberin var mı, senin oğlan komünist olmuş diyorlar " 
dedi. Anasının yüzü güldü, sanki koltukları kabardı. 
"Yavrum Ali'm çok çalışkandır. Doktor olduğunu 
biliyorum da o dediğinizi duymadım. Ama olmuştur 
Ali'm. Dedim ya çok çalışkandır. Allah sizlere de 
göstersin yavrum. Çalıştıktan sonra niye olmayasınız ki. 
Hadi içeri geçin de bakın Ali'min kitaplarına. İşinize 
yarayanlar olursa alın. Ali'm kızmaz. Okuyanları çok 
sever. Kitapları, içeri girince sağdaki sandıkta. Birazı da 
damdaki sandıkta. Başçavuş ile jandarmalar ellerinde 5-
10 kitapla köyden ayrıldılar. Aradan birkaç ay geçti. 
Önce dekanlıktan, sonra da rektörlükten çağırdılar. 
Hakkında idari tahkikat başlatıldı. Çok geçmeden açığa 
alındı. Hocası çok üzgündü. " Bak Ali seni burada rahat 
ettirmeyecekler. Yakında savcılık filan devreye 
girecektir. İsviçre'de bir arkadaşıma senden söz ettim. 
Gelsin, ben her şeyi ayarlayacağım dedi. Kalk git Ali " 
dedi. Kalktı ve gitti.

Aradan yıllar geçti. Sadece anasının ölümünde geldi 
köyüne. Doçent olduğu yılın yazında İstanbul'a geldi ve 
hocası ile buluştular. Hem iki kadeh içmek hem de hasret 
gidermek için salaş bir yere gittiler. Hocası " Eee Ali anlat 
bakalım oraları " deyince " Hocam Avrupa, Avrupalı filan 
der dururuz ya hiç de düşündüğümüz gibi değil. Yıllardır 
orda ve onlarla birlikteyim. Bizdeki sakıncalı kitapları 
okuyorum, yine konuşuyorum ama kimse bana sen 
komünistsin, burada çalışamazsın demedi. Üstelik bana 
çuvalla da para veriyorlar. Halbuki bizimkiler öylemi ya 
hocam. Komünist olduğumu yıllar önce şıp diye 
anladılar ve sen işe yaramazsın, senden 'bi bok' olmaz, 
dediler. Biz onlara göre cin gibiyiz hocam." dedi ve 
hüzünle karışık kahkahalarla güldüler.
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Öğrencilik yıllarında çoğumuzun başından ilginç 
olaylar geçmiştir. Bu yaşadıklarımızın bazıları, 
aradan uzun yıllar geçse de belleklerimizden 
silinmez. Belleğimizin bir yerinde üzeri küllenmiş 
köz gibi durur. 

Sanıyorum lise birinci sınıftaydım. Her zaman 
olduğu gibi o gün de öğle arasında eve gittim. 
Kaldığım ev okula epey uzaktı. O nedenle özellikle 
öğle arası evime hızlı hızlı gidip aynı hızla da 
okuluma dönmem gerekiyordu. Olanaklar kısıtlı 
olduğu için öğle yemeğini dışarıda değil de evde 
yiyordum. Bu mecburiyet sayesinde(!) kar, kış 
demeden düzenli spor yapmış da oluyordum. 

Biz gelelim olay gününe. Her zaman olduğu gibi 
o gün de zil çalınca koşar adımlarla eve gitmiş; 
alelacele bir şeyler atıştırarak, aynı tempoda okuluma 
dönmüştüm. Öğleden sonraki ilk derse ucu ucuna 
yetişmiştim. 

Öğleden sonraki ilk ders öncesinde öğrencilerin 
çoğu sınıflarına girse de genellikle sınıf kapıları girip 
çıkanlar yüzünden açılıp kapanırdı hep. Koridorun 
başında öğretmen görünürse kapı önünde biriken 
öğrenciler paldır küldür içeri girip sıralarına 
otururlardı. Ne hikmetse o gün bizim sınıfın kapısı 
alışık olmadığım bir şekilde kapalıydı ve kapı önünde 
kimsecikler yoktu. Öğretmenin sınıfa girdiğini ve 
dersin başladığını sandım. Bu durum karşısında 
heyecanım artmış, biraz da korkuya dönüşmüştü. 

Adımlarımı sıklaştırarak kapıya yaklaştım, 
sınıftan uğultular yükseliyordu. Kapıyı tıklayıp elimi 
kapının koluna uzatıp kolu çevirdim ama kapı 
açılmadı. Sınıftan müthiş bir gürültü geldiği için bir 
gariplik olduğunu sezdim, ama durumun ne olduğunu 
anlayamamıştım. Kapıya vuran mı istersin, sıralara 
vuran mı? Kapı kolunu bir iki yokladım ama nafile, 
kapı açılmıyordu. Koridorun başına doğru baktım, 
ders öğretmenim de sınıfa doğru geliyordu. Hemen 
öğretmenime yönelerek: “Sınıfın kapısı açılmıyor 
öğretmenim.”  dedim. Öğretmenim kendinden emin 
ve sakin adımlarla kapıya doğru yürümeye devam 
etti. O da kapıyı yokladı, ama kapı açılmıyordu. 
Sınıfın gürültüsünden diğer sınıflarda ders yapan 
öğretmenler de rahatsız olmuş ve birer birer bizim 
sın ıf ın kapısın ın  önünde toplanmışla rd ı.        

Yanımıza gelenlere ben ve öğretmenim durumu izah 
ettik. Bu arada okul idarecileri de    –sanırım 
gürültüyü duymuş olacaklar ki- yanımıza geldiler. 
Onlara da durumu izah ettik. Sınıfımızdan gelen 
çığlıklar, naralar ayyuka çıkmıştı. Öğretmenler ve 
idareciler içeriden gelen gürültüyü susturmak için 
bağırıp çağırıyorlardı, sınıf kapısına vurarak;  
”Susun! ” deseler de içeride onları duyan yoktu ki. 
Öğretmenler “Susun!” diyerek kapıya bir vurursa 
sınıftan misliyle yumruklar iniyordu kapıya ve 
gürültü daha da artıyordu. Okul savaş alanına 
dönmüştü sanki.

Neden sonra hizmetliler bir şekilde kapıyı 
açmayı başardılar. Kilidi mi kırdılar, menteşeleri mi 
söktüler, bilmiyorum. Sınıf kapısı bir şekilde 
açı lmış tı .  Sanki  i çer iden  h içbi r  zaman 
çıkamayacaklarmış gibi bir korkuya kapılan 
arkadaşlarımın kimisi ağlamaklıydı, kimisinin yüzü 
pancar kırmızısı olmuştu. Özellikle de kızlar çok 
korkmuş olacaklar ki saçları kavgadan çıkmış gibi 
darmadağınıktı. Nihayet öğretmenler ve idareciler 
sınıfı yatıştırdılar. Maceralı geçen o gün tamamlamış 
gibi görünse de konu henüz kapanacağa 
benzemiyordu.

Derslerimize gelen öğretmenlerin öğütleri bir iki 
gün devam etti. Üçüncü gün eğitsel kol çalışma 
saatinde müdür yardımcıları ile disiplin kurulunda 
görevli öğretmenlerimiz, ellerinde teksir kâğıtları ile 
sınıfa geldiler. Tüm sınıfa dağıttıkları kâğıtlardaki 
soruların altında cevap yazılacak kadar boşluklar 
vardı. Konu anlaşılmıştı. Kilitlenen sınıf kapısı ile 
ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. 

Önüm üze koyulan  teksi r l er i  okuyup 
vicdanımızın sesine kulak vererek sorulara doğru 
yanıtlar vermemiz isteniyordu.

Sorulardan biri  “Kapının kilitlemesine neden 
olan ve sınıf içinden kapı kolu ile oynayan ya da kapı 
kolunu zorlayanlar kimlerdi?” şeklindeydi. Diğer bir 
soru ise “Dışarıda sınıftan kimler vardı?” 
şeklindeydi. Dışarıda sadece ben vardım ve  
“Dışarıda sınıftan kimler vardı?” sorusuna herkes   
“Elmas Balım” cevabını vermişti. 

Bu durumda ortaya şöyle bir yorum çıkıyordu: 
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“İçeriden birkaç öğrenci kapıyı açmak istemiş fakat 
dışarıda olan Elmas Balım kapı kolunu tutarak 
öğrencilerin koridora çıkmalarını engellenmişti. 
Kimin ne yaptığı belli olmayan bu boğuşma 
esnasında da kapının kilidi bozulduğundan, sınıfın 
kapısı öğrencilerin üzerine kilitlenmiştir…” 

Bu duruma göre suçun yarısı bana kalıyor, diğer 
yarısı da sınıf içinde kapı kolunu zorlayarak 
içerdekilerin dışarı çıkmalarına engel olanlara… 
Sınıf içinden kapıyı zorlayanlar üç kişi olarak 
belirlendi. Sonuç olarak fatura dört öğrenciye 
kesilmişti. Benim için çok zor bir durumdu. Bu işte 
benim hiçbir suçum yoktu ama bu duruma kimseye 
inandıramıyordum. 

Annem, babam köyde yaşıyorlardı. Onlar zaten 
hiçbir şeyime karışmazlardı. “Siz okumuş 
adamlarsınız, biz cahiliz.  Doğrusunu siz daha iyi 
bilirsiniz a oğlum.” derler çok şeyimize 
karışmazlardı. Karışsalar ne olacak ki? O zaman 
telefon yok, İnternet yok. Nasıl haber vereceğim ki? 

O yıllarda ağabeyimin yanında kalıyordum. 
Zaten işi başından aşkındı adamın. Ben böyle 
konuları kendisine pek açmazdım zaten. Kendini 
anlatamamak ne zor şeydi ya Rabbim! Suçsuz 
olduğumu bile bile suçlanmak ve bu yüzden 
cezalandırılmak ne zor bir durumdu.  

Soruşturma bitmişti. Bizler disiplin kurulunun 
kararını beklemeye başladık. Nihayet beklenen gün 
geldi çattı. Dört öğrenci idareye çağrıldık. Bizlere 
uzun uzun nasihat edildi. Bu olaydan dolayı “okuldan 
uzaklaştırma” veya “okuldan atılma” cezası 
alabileceğimiz, eğer ceza alırsak sicilimizin 
bozulacağı ve dosyamızın bir ömür boyu bizimle 
gideceği vurgulanmıştı. Bu soruşturmanın sonunda 
okuldan atılmak da vardı.

Okuldan atılırsam köye ne yüzle dönerdim. 
Ailemin ve beni tanıyanların yüzüne nasıl bakardım? 
Milletin diline sakız olmak da vardı işin sonunda. 

Ben bunları aklımdan geçirirken disiplin kurulu 
başkanı olan hocamız ağzından baklayı çıkardı:

“Sizleri az önce anlattığımız durumlara 
düşmekten kurtaracağız.  Cezanızı sopayla 
ödeyeceksiniz.” dedi. Tahtanın yan tarafında bir 
çiviye deliğinden asılı duran, o metrelik cetveli 
yerinden çıkaran bir hocamız avuç içlerimize çok sert 
bir şekilde birkaç defa vurdu. Öyle sert vurdu ki sanki 
dayanılmaz bir acı hissettim. Öyle yanmıştı 
avuçlarım sanki üzerlerine benzin döküp 
yakmışlardı. “Şimdi doğru sınıflarınıza!” cümlesini 
duyar duymaz kendimi can havliyle dışarıya atıp 
lavaboya koştum. Elimi suyun altına tuttum. 
Musluklardan akan soğuk su sayesinde az da olsa 
elimdeki yanma azalmıştı. 

Yıllar geçse de ben bu olayı hâlâ unutamadım. 
Suçsuzluğumu herkese haykırmak istiyorum ama 
biliyorum ki artık bu hesaplaşma mahşere kaldı. 

Şimdi düşünüyorum da bu şekilde bir olaya 
karışıp hüküm giyen ömrü hapishanelerde çürüyüp 
giden nice günahsız, suçsuz,  zavallı, çaresiz insan 
vardır. Onları varlığını düşündükçe halime 
şükrediyorum.  

---------------------------------------------------------
 *Elmas Balım kendini tanıtıyor::
Ben, Elmas Balım.1963 Tekirdağ doğumluyum. İlk ve 

orta öğrenimimi Tekirdağ'da tamamladım. 1982 yılında 
Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulu'nu kazandım. O yıl 
bu okullar Eğitim Fakültelerine dönüştürüldü. İkinci sınıfa 
geçince İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yatay geçiş 
yaptım. 1985-1986 Öğretim yılında da mezun oldum. 

Adana Karataş ve Tekirdağ liselerinde Edebiyat 
öğretmeni olarak görev yaptım. Sonraki yıllarda bazı 
İlköğretim okullarında müdürlük, mesleğimin son yıllarında 
ise Tekirdağ Süleymanpaşa İlköğretim Okulu'nda Türkçe 
Öğretmeni olarak görev yaptım. 2013 yılında da emekli 
oldum. Halen Tekirdağ'da yaşamaktayım. Yazarınız Ali Kaya 
beni Adabelen'le tanıştırdı. Mutluyum.  

    
Âşık Veysel diyor ki:
"Gün ikindi akşam olur,     
  Gör ki başa neler gelir. 
   Veysel gider adı kalır, 

   Dostlar beni hatırlasın..." 

   Seni unutmadık ki Veysel Usta, 
hatırlayalım... Sen Anadolu 
toprağının sesiydin. Köy 
enstitülerinde bizim 
öğretmenimizdin!.. Ölümünün 
45. yılında seni, minnet ve 
saygıyla anıyoruz. 
(Adabelen)  
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1 957-1958 D ers  yıl ın da  O rt aklar  A ta türk 
İlkokulu'ndan mezun oldum. Okumayı çok istiyordum. İlk 
hedefim Germencik Ortaokulu'ndan mezun olup Aydın 
Lisesi'ne girmekti. Ancak insanın her isteği her zaman 
mümkün olmuyor. Kader mi, kısmet mi nedir, sizi başka 
taraflara yönlendiriyor. 

Okul kayıtları başladığı sırada ortaokula yazılmak 
istedim. Babam rahmetli; “Nüfus kâğıdını ve diplomanı al 
ve Germencik'teki dayına git. O, seni okula yazdırsın.” 
dedi.

Evraklarımı aldım ve “bayramlık” elbisemi giydim ve 
dayıma gittim. Bayramlık elbisem öyle düşünüldüğü gibi 
değildi. Bir işlik (gömlek)ve diz altı kısa bir pantolonsu bir 
giysi. Ayakkabım da bayramlıktı. Çünkü daha yenice bir 
pençe (ayakkabı tabanına ekleme) yapılmıştı. Çorap giymiş 
miydim, hatırlamıyorum. Büyük bir olasılıkla çorapsızdım.

Trenden indim ve doğruca dayıma gittim. Dayım, 
bakkallık  yapıyordu.  Ona babamın selamını ve 
söylediklerini aktardım. Dayım; “Demek okuyup büyük 
adam olmak istiyorsun ha? Haydi, düş peşime .”diyerek 
dükkânın kapısına bir sandalye koydu. 

Okula vardık ve kayıt odasına girdik. Görevliler 
dayımı tanıyorlardı. Biri; “Mehmet abi. Senin bu kadar 
yaşta bir oğlun var mıydı?” dedi. Dayım ise ; “Ortaklar'daki 
ablamın oğlu.” diyerek yanıt verdi. Kayıt işi tamamlandı ve 
dayım benim “velim”  olmuştu.

Okullar yeni ders yılı için açıldığında Söke treni ile 
Germencik'e gittim. Okul bahçesinde toplandık. 
İsimlerimiz okundu ve sınıflarımız belli oldu. İki şube 
vardı. Ben 172 numara ile 1-B sınıfına başladım. Sınıfta 
Ortaklar'dan gelen öğrenci arkadaşlarım da vardı.  

Günler ve haftalar geçtikçe, evden uzaktaki okul 
hayatına alıştım. Yeni arkadaşlar, öğretmenler ve 
dershaneler ilgi arttıran unsurlardı. Okulumu ve 
öğretmenlerimi seviyor ve derslerime daha da bir şevkle 
çalışıyordum. İlk sınavlarda aldığım güzel notlar hem beni 
ve hem de ailemi sevindiriyordu. 

Kış yaklaştığında ise o güzel günler geride kalmaya 
başladı. Yağmurda ve soğuk günlerde; sadece ben de değil  
-okula giden yaklaşık 30-40 kişinin hiçbirinde;  ne bir 
şemsiye ve ne de bir palto-pardösü vardı. Fakirlikten değil, 
alışkanlıktan olsa gerekti. Sadece bir kız arkadaşımızda 
şemsiye ve pardösü vardı. Onları da, yurtdışındaki bir 
akrabasının getirdiği söyleniyordu. 

Sabahları saat 06.00 da rahmetli annemin uyarısı ile 
kalkıyor ve uykulu gözlerle kahvaltımızı yapıyorduk. 
Giyinip acele ile istasyona gelir ve trene binerdik. Tren saat 

07.00 de hareket eder ve yirmi dakika sonra Germencik 
istasyonunda inerdik. Sefertaslarımızı yakındaki bir 
lokantaya bırakarak okulun yolunu tutardık. Yaklaşık 500 
m. yürüdükten sonra okula varırdık. 

Okul saat 8.30 da açılırdı. İşte o bir saatten fazla 
zamanı okul bahçesinde geçirirdik. İyi havalarda bir sorun 
olmazdı ama soğuk ve yağmurlu havalarda, saçak altında 
zamanımızı geçirirdik. Ayakkabılarımız ve pantolon 
paçalarımız ıslanır ve üşürdük. Kesinlikle saat 9.00'dan 
önce dershanelere giremezdik. Çantalarımızı bile 
koyamazdık. Yasaktı!

Öğle arasında sefertaslarımızı alır ve şimdi park olan 
incir bahçesinin içinde yemeklerimizi yerdik. Yağmur, toz-
toprak ve soğuklara alışmıştık artık. Kapalı bir yemek 
yiyeceğimiz mekân yoktu. Olsa bile bu konuda okul 
yönetimi duyarsız ve ilgisizdi. 

Saat 15.30 da okul çıkışında doğruca istasyona 
giderdik. Trenin gelmesine bir saatlik zaman olurdu. Üç 
yıllık ortaokul hayatımda tren belki birkaç defa vaktinde 
gelmiştir. En az yarım saat, bir saat, üç saat tehirli olduğu 
zamanları yaşadık. Acıkırdık. Sefertaslarımızı yoklardı. 
Acaba bir veya yarım dilim kuru ekmek var mı diye! 

Bazen tren o kadar tehirli olurdu ki, Ortaklar'a 
yürüyerek giderdik. Bazen bir kamyon –bize acıyor 
olmalıydı ki- durur ve hepimizi kasasına bindirirdi. Keza 
sabah trenini kaçırdığımızda da, Germencik'e kadar (8km.) 
yaya giderdik. Ne otobüs vardı ve ne de minibüs !

Eve geldiğimizde ise aç kurtlar gibi olurduk. Annem; 
ya bir dilim salçalı ekmek ya da bir kurabiye verir ve akşam 
yemeğine kadar açlığımızı giderirdik.

Geriye dönüp baktığımda tüm zorluklara rağmen 
okulu başarıyla bitirmişim. Elbette bunda öğretmenlerimin 
payı büyüktü. Beden eğitimi derslerimize –Allah uzun 
ömürler versin- Sayın Selami Akdal Hocamız gelirdi. 
Matematik dersimize de –Allah rahmet eylesin, mekanı 
cennet olsun- rahmetli Mehmet Kahvecioğlu gelirdi. 

Böyle değerli öğretmenlerimizin sayesinde okulumu 
başarı ile bitirdim ve 1961-1962 Ders yılı başında Ortaklar 
İlköğretmen Okulu'na müracaat ettim. Nihari (gündüzlü) 
sınavını kazandım. Sınavdan bir hafta önce babamı 
kaybettim.  Bir ay sonra da leyli(yatılı) ara sınavına girdim 
ve ilk sırada kazandım.  

Aslında ortaokul sıralarında amacım mütercim-
tercüman olmaktı. O nedenle Aydın Lise'sine kayıt bile 
olmuştum. Çünkü İngilizcem iyi idi. Demek ki kaderimde 
“öğretmen” olmak varmış. 

ZOR YILLAR 

 Mehmet Ali TIRAŞ 
mehmetalitiras@hotmail.com
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 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!..-Adabelen

  Atatürk'ün çocuk sevgisi ve onlara armağanı…
     Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" 

diye seslenirdi. Onun sözlüğünde çocuk “sevgi” demekti. 
.

Yırtılır gecenin zarı
İner ihanetin son perdesi
Siz yaşarken öldünüz
Beni öldü mü sandınız?
Yanıldınız beyler, yanıldınız
Dağ kalabalıklarıyla gelir sesim.

Biz ki bağımsızlığın, özgürlüğün
Kalpaksız kuvvalarıyız
Halktır en büyük sorgu yargıcı
Yakanızdadır iki elleri
Siz ışığa kurşun sıkanlar
Coşkun yağmurlarla gelir ışığım.

Ben bir kez ölürüm
Siz alçaklığınızla her gün
Boşuna sevinmeyin
Aymazlığın bekçileri
Dün bir idim, bugün milyon
Uzun bir yürüyüştür soluğum…
             (www.veyselgultas.com)

   O, gittiği her yerde gözleri hep çocukları arardı. 
Çağdaş ve mutlu Türkiye´yi çocuklarda görür ve 
çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara 
sevgi ile yaklaşır, onlarla uzun uzun konuşurdu.

Atatürk, çocukların riyakârlık bilmeden bütün 
düşünce ve isteklerini içlerinden geldiği gibi 
açıklamalarından çok hoşlanırdı. Son yıllarını da çok 
sevdiği bir çocukla geçirdi. Ülkü, Atatürk'ün çocuk 
sevgisinin bir simgesi oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ise Türkiye Cumhuriyeti'mizin 
kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından yurt ve dünya 
çocuklarına armağan edilmiştir.

   Av. Veysel GÜLTAŞ
veyselgultas@veyselgultas.com

KALPAKSIZ
KUVVACI

İletişim: Veysel Gültaş-Avukat
1719 sok. No: 18 K. 3 D. 6 
Ali Kızılper İş Merk. Eski Bel. Sok.
Karşıyaka- İzmir, Tel. 0232 368 18 08
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BOSTAN TARLASI

  Ekrem ERKAN 
ekrem.erkan@msn.com

Değerli dostlarım, bazı anılar, bazı olaylar 
belleklerimizde silinmeyen derin izler bırakır. Hele 
bu olaylar ve anılar tarih kaynaklı olursa, kimi zaman 
yüreklere hançer gibi saplanıp, hepimizi derinden 
üzer. Biraz sonra aşağıda anlatacağım öykü 
geçmişimizi daha iyi anlamamız açısından az da olsa 
bir ışık olacaktır, diye düşünüyorum. 

Bilindiği gibi batının emperyalist ülkeleri, bütün 
donanım ve güçlerini, kullanarak ülkemizi işgal 
etmişlerdi. Bu işgal yıllarında ulusumuz çok acı 
çekmiş ve sıkıntılı günler yaşamıştı.

Allahtan bir kahraman, Mustafa Kemal ortaya 
çıkıp, Türk Ulusu'nu kutsal bir amaç etrafında 
örgütlemişti. İşgalci emperyalist ülkelere karşı 
meydan okumuştu. “Geldikleri gibi giderler” 
diyerek, halkına kurtuluş yolunda 
umut ışığı olmuş, “Özgürlük ve 
bağımsızlık benim karakterimdir.” 
diyerek de esaret ve tutsaklığa 
ka rşı,  bağımsızlık  yolunda,  
işgalcilere karşı savaş açmıştı. 

Mustafa Kemal, bu savaşı 
Anadolu'dan başlatmak üzere, 19 
Mayıs 1919 da Samsun'a çıktı. Bu 
umut dolu, inanç dolu kurtuluş 
hareketi, Anadolu halkı tarafından 
büyük bir destekle kabul gördü. 
İnançlı ve onurlu bu hareketin adı, tarihimize 
“Kurtuluş Savaşı” olarak geçmiştir. Dört yıl 
sürmüştür. (1919–1922) Bu süreç içinde ulusumuz 
çok acılar çekmişti. 

O yıllarda yaşanan birçok zorluk ve sıkıntılar, 
birlikte atlatılarak, bu günlere gelinmiştir. 
Dolayısıyla en büyük başarımız, “Kurtuluş 
Savaşımız” olmuştur. Bu savaşı umutla, inançla 
kazandık. 

Bu konuyla ilintili olarak, yıllar önce, Alaşehir'in 
Çakırcaali Köyü'nden Halil Sever Amca'nın, 
Kurtuluş Savaşı yıllarında, yaşadığı ve bana anlattığı 
küçük bir hikâyeciğini, sizlerle burada paylaşmak 
istiyorum:

“ Dokuz on yaşlarındaydım. Yunanlılar 
İzmir'i işgal ettikten sonra adım adım iç bölgelere 
doğru ilerliyorlardı. Köyümüzün çıkışında bir 
bostan tarlamız vardı. Babam karpuz, kavun 
ekmişti. Ben bostan tarlasında işleniyordum. 
Aylardan temmuz sonu gibiydi. Eli silahlı Yunan 
askerleri aniden bizim bostana girdiler. 
Başladılar karpuz koparmaya. Kopardıkları her 
karpuz gök (ham) çıkıyordu. Henüz daha 
ermemişlerdi. Yunan askerleri bu duruma çok 
kızdılar. Öfkelendiler. Benim yanıma geldiler. 
Sert bir ifade ile sözlerinden değil ama 
işaretlerinden anladığım kadarıyla benden ergin 
karpuz bulmamı istiyorlardı.

Ben korku içinde ergin karpuz bulmaya 
çalıştım. Gözüme kestirdiğim bir 
karpuzu koparıp onlara verdim. 
Hemen karpuzu kestiler. O da 
gök çıkınca bana çok ok kızdılar. 
Niye ergin karpuz bulmadım 
diye beni dövdüler. Onurum 
kırılmıştı!

Kendi bostan tarlamızda 
Yunan askerlerinden dayak 
y e d i ğ i m i  h i ç b i r  z a m a n  
unutamıyorum.” demişti. Sonra 
da  göz le r inden inc i t anes i 
büyüklüğünde, iki damla gözyaşı 

süzülerek yanaklarından aşağıya doğru akmıştı…
Yaşlı amcanın bu hazin hikâyesi, aslında onun 

olduğu kadar, bizlerin de bir hikâyesidir. Bunu hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir.  
Ata'mızın: “Özgürlük ve bağımsızlık benim 
karakterimdir.” sözünün ne kadar değerli ve geçerli 
olduğunu, bir kez daha anlamış olmalıyız. Geçmişte 
başımızdan geçenlerden, tarihimizden dersler 
çıkartmalıyız. Tarihimizi genç kuşaklara doğru bir 
şekilde aktarmalıyız.

O  g ü n l e r d e  n e r e d e y s e  v a t a n ı m ı z ı  
kaybediyorduk. Uçurumun kenarından döndük. 
Ata'mızın sayesinde de dünyada onurlu, saygın, 
yerimizi aldık.
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Bizi, ulusumuzu, o kötü günlerden, bu günlere 
getirenlere, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük 
Önderi, Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, O'nun silah arkadaşlarını, diğer 
kahraman, gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Tanrı, hiç bir ulusu, kendi bostan tarlasında, 

yabancılardan dayak yemeyi gerektirecek duruma 
düşürmesin. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız 
kutlu olsun! (Mart-2018, Alaşehir)

Kapandı bu gece pencerem,
Gülü soldu
Saksımın.
Düştü yerlere
Alı ile yeşili, 
Uzattım tutuk kolumu, 
Kara gözümü kapatan 
Perçemime…    
 
Irmak olmuş
Göz pınarlarımdan akan yaşlar 
Taşmış
Gülün, alı ve yeşiline... 

Göğertmiş, 
Üç filiz olmuşlar.
Biri, 
Kar-borana direnen 
Kardelen çiçeği…
Biri, masmaviye uzanan 
Umut çiçeği!
Diğeri ise
Kavga ve savaşlara simge, 
Barış ve Özgürlük çiçeği olmuş...

Yaşatmışlar
Sevgiyi-Umudu,
Özgürlüğü ve Barışı, 
Dünya Halklarına…
 15 Mart 2018

Nahide ZEDEF

KAPANDI
PENCEREM

Günümüzün en saygın yazarlarından, bilim 
insanı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco, yaşamını 
yitirdi. Eco'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü 
belirtildi. “Gülün Adı”, "Foucault Sarkacı", “Kraliçe 
Loana'nın Gizemli Alevi”, “Önceki Günün Adası”, 
“Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik”, "Günlük 
Yaşamdan Sanata", "Güzelliğin Tarihi" gibi birçok 
eseri dilimize çevrilen, roman ve deneme yazarı Eco 
84 yaşındaydı.

1932 yılında Milano 
yakınlarındaki Alessandria 
kasabasında doğan U. Eco, 
1950'lerde İtalya Radyo-
Televizyonu RAI'nin kültür 
programlarını  yönetti.  
1 95 9 -1 9 75  a r a s ı nd a  
Bompiani Yayınevi'nin 
edebiyat dışı yayınlar 
editörlüğünü yaptı. Kendi 
ülkesindeki yayınların yanı 
sıra, birçok uluslararası 
y a y ı n d a  m a k a l e l e r i  
yayımlandı. Uzun yıllar 

Bologna Üniversitesi'nde göstergebilim dersleri veren 
ve profesör unvanına sahip Eco, roman ve deneme 
gibi edebi türlerin yanı sıra, akademik eserler verdi.

Ona dünyaca ün kazandıran “Gülün Adı” adlı 
romanı 1986 yılında Türkçe'ye çevrilmiş, film 
sinemaya uyarlanmış, Sean Connery filmde başrolü 
oynamıştı.

Farklı yayınevlerince pek çok eseri dilimize 
kazandırılan Umberto Eco'nun son olarak “Sıfır Sayı” 
adlı kitabı yayımlanmıştı. 19.02.2018 günü de yaşama 
veda etti.

Ünlü İtalyan Yazar
 Umberto Eco 

yaşama veda etti… 
 Nahide ZEDEF
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Şair, Gazeteci, Oyuncu ve Çevirmen
Ülkü Tamer,  81 yaşında Bodrum'da 
01.04.2018 günü hayatını kaybetti. 

  İsmail TUNA

Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını 
sürdüren  geçirdiği rahatsızlık Ülkü Tamer,
nedeniyle evinde yaşamını yitirdi. "Güneş Topla 
Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Ülkü 
Tamer, Gümüşlük'te toprağa verildi.

ÜLKÜ TAMER KİMDİR?
Ülkü Tamer, 1950'li yıllarda ortaya çıkan 

İkinci Yeni şiir akımının önde gelen 
temsilcilerindendir. Yetmişin üstünde kitap 
çevirmiş, şiir antolojileri hazırlamıştır.

1937'de Gaziantep'te doğdu; çocukluğu ve 
ilköğrenimi burada geçti. Ortaöğrenimine 
İstanbul'da Robert Kolej'de devam etti. 1958'de 
bitirdi. İlk şiiri, daha lisedeyken1954 yılında 
yayımlandı.

Öğrenimine bir süre Gazetecilik Enstitüsü'nde 
devam etti. 1964-1968 yıllarında oyunculuk yaptı. 
Milliyet Yayınları'nda danışman-editör olarak 
çalıştı. Yayıncılık ve çevirmenlik yaptı; Milliyet, 
Karacan Yayınları'nı yönetti. Milliyet Çocuk ve 
Sanat Olayı dergilerini çıkardı.

                                          *
Ben Ülkü Tamer'le Bodrum'da 1970'li yılların 

başlarında tanıştım. Tanışmamız sırasında adımın 
İsmail Tuna olduğunu söyleyince şaşkınlık ve 
sevinçle:

 -Ne kadar güzel bir rastlantı. Ben ilk 
yazılarımda takma ad olarak “İsmail Tuna”  
adını kullanmıştım. Çok sevindim, dedi. 

Ben de çok sevinmiştim. Çünkü Türkiye'nin 
önde gelen bir ozanıyla karşı karşıyaydım. Sonraki 
zamanlarda görüşmelerimiz sürdü. Kendisi alçak 
gönüllü, naif bir insandı. 

Hem güzel bir insanı hem de İkinci Yeni 
Şiirinin yaşayan önemli bir ozanını yitirdik. 
Eksildik. Tesellimiz O'nun yapıtlarıyla bizi 
aydınlatmayı sürdürecek olmasıdır. 

Şimdi aşağıdaki dizelerini müziğiyle 
seslendirelim ve ona el sallayalım… 

Güneş Topla Benim İçin
Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için

Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için

Seher yeli yar gözünden
Havadaki kuş izinden
Geceleyin gökyüzünden canım
Güneş topla benim için...
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  DÖRT YIL SONRA 
GELEN MEKTUP

Ali Rıza OGAN

1914 Temmuz'unun son haftası. Kavurucu sıcaklar 
dağı taşı yakmakta. Tam da “ Birinci Dünya Harbi'nin” 
başladığı günlerdi. Aylar öncesinden dilden dile kulaktan 
kulağa yayılan bir söylenti dolaşıyordu.   “İngiliz cavuru”,
“Urus cavuru”yla bir olup Osmanlı'ya saldıracakmış diye. 

Ali çok yakışıklı, yiğit bir köy delikanlısıydı. On 
sekizine bastı basacak. Güzeller güzeli, Ay bakışlı Ayşe ile 
sevdalıydılar. Davullu - zurnalı düğünle, bir yıl önce 
evlenip muratlarına ermişlerdi. Bir de “Mustafa” adını 
verdikleri ve soy sürdürür diye, çok sevindikleri şirin mi 
şirin oğulları olmuştu. 

Her şey güzel giderken, köye gelen iki Osmanlı zabiti, 
yaşları on beş ve yukarıda olan kırkı aşkın delikanlıya, 
askerlik için celp yazmaz mı? Çok zor olacaktı ayrılmak Ali 
için. Sümbül kokulu Ayşe'si neyse de, nazarım değer diye, 
gözlerinden bile sakındığı, bakmaya kıyamadığı 
Mustafa'sından nasıl ayrılabilirdi? Başa gelen çekilecekti. 

Ayrlık günü tez gelip çattı. O gece gözlerine bir damla 
uyku girmedi, Ayşe'yle Ali'nin. Sabah olmuş, Osmanlı iki 
zabit asker adaylarını toplu halde götürmek için, gene köye 
gelmişlerdi. Ali, canının bir yarısı Mustafa'sını kucağına 
alır almaz, çatlarcasına ağlamaya başlamasın mı? Ali bir 
kez daha yıkılıp kaldı. Olur şey değildi doğrusu. Sanki içine 
doğmuştu babasız kalacağı Mustafa'nın. İki damla yaş 
süzüldü Ali'nin yanaklarından. Bağrına bastı, öptü öptü, 
tekrar tekrar öptü hıçkırıklarla ağlayan Mustafa'sını. Göz 
yaşları sel olan Ayşe'sine vererek oğlunu “Allah'a emanet 
olun.” diyebildi güçlükle, yutkunarak. Son bakışı o bakış, 
gidişi o gidişti. 

20 milyon insanın öleceği o dünya harbine 
katılacaklarını nereden bilsinlerdi ki?.. Üstelik yokluklar, 
yoksulluklar diz boyuydu. Elde yok, avuçta yok; üstte yok, 
başta yok. Aylar geçti ucu yanık, bir mektup bile yok. Gerçi 
okuma yazma bilen de yok ya! Güzel günler tez elden bitip 
gitti. Yedi cephede birden, Osmanlı'ya saldıran emperyalist 
düşmanlarla kara, hem de kapkara ve umutsuz günler 
başlamış oldu. İşte böylesine kötü ve kadersiz başladı Ali, 
Ayşe ve de Mustafa'nın öyküsü. Artık Ayşe, tek başına hem 
anası, hem de babası olmuştu oğlunun. Üstelik yedi 
cepheden hangisine gittiğini de bir türlü öğrenememişti 
Ali'sinin. Sadece “Adı Yemen'dir, gülü çimendir, giden 
gelmiyor, acep nedendir” diyen yanık bir türküden 
duymuştu Yemen'i, nerelerde olduğunu da bilmeden. O 
yaşına kadar, şehre de gidip görmemişti hiç. Ali'sinden 
başkasını görmediği gibi... Mevsimler mevsimleri, yıllar 
yılları kovaladı durdu ardı sıra. Ne gelen oldu ne de bir 
haber duyuldu. 

Dört gözle beklenen muştuluk haber, dört yılın 

sonunda bir mektupla geldi. Gene iki Osmanlı zabiti, 
Ali'nin aylar öncesinden yazılmış mektubunu köye getirip, 
Ayşe'ye verdiler. Bu heyecan ve sevince dayanamayan 
Ayşe, olduğu yere düşüp bayıldı. Konu komşu gelip, 
ayıltılınca Ayşe, mektup da açıldı. Açıldı amma eski yazılı 
mektubu köyde, kimse okuyup çözemedi ki !.. Ayşe de 
üzüntü ve meraktan tekrar fenalaştı. Ertesi gün biraz 
iyileşince, koynunda sakladığı mektubu eline alıp ön ve 
arka sayfalarını bir kez daha gözden geçirdi. Hiç değilse 
Ali'si el parmaklarının resmini çizip göndermiş olabilir mi 
diye baktı. Öyle bir şey de yoktu. Ayşe mektuba, mektup da 
Ayşe'ye öylesine bakakaldı. Hani bir an için, mektup dile 
gelse de yazılanları, bir bir söylese diye içinden geçirdi 
dertli ve çaresiz Ayşe. Mustafa'sını ve mektubu alıp, şehre 
gitmeyi, mutlaka mektubu okutmayı kafasına koyar. 
Ancak, şehre “At”ile gidip gelme bile en azından 15 saat 
sürdüğü için, yalnız başına bunu da göze alamazdı. Üstelik 
türedi eşkıyalar, başı bozuk haydutlar köylerde bile can, 
mal güvenliği bırakmamıştır.     

Sonunda köyün muhtarına gidip, akıl danışmak gelir 
aklına. Karadeli lakaplı yılların muhtarına mektubu 
gösterip, durumu anlatır. Elbette muhtarın da okuma 
yazması yoktur. Ama arada bir şehre gidip geldiğinden, 
yolu yordamı bilir. Ayşe'ye “Kızım bu işi şehre gittiğimde 
tanıdığım, ulemadan Deli Müftü derler birisi yapabilir 
ancak.” der. Ayşe de başkaca çaresi olmadığından, 
koynunda sakladığı mektubu çıkarıp istemeyerek de olsa 
muhtara teslim eder. Artık Ayşe'ye gene sabırla beklemek 
düşer. 

Üç gün sonra al doru atıyla şehre inen muhtar, dediği 
gibi Deli Müftü'yü bulup, mektubu okutur. Mektup aylar 
öncesinden Bağdat'tan postaya verilmiştir. Asker Ali, 
Osmanlının Irak cephesine, İngiliz'lerle savaşmak için 
gönderilmiştir. Ancak, tuzağa düşürülüp birliğiyle birlikte 
İngiliz'lere esir düşmüşlerdir. Günlerce, aylarca yapılmadık 
işkence kalmaz, İngiliz gevurlarınca. Aç susuz bırakarak 
pek çok Osmanlı askerini açlıktan öldürürler. Kalanlar da 
hastalıklı, sağlıks ız bir deri bir kemik haline 
getirilmişlerdir. Ali, Osmanlının bir kaç aylık “ Ali 
Mekteplerinde” eski yazıyı söküp okuma yazma öğrenmiş, 
hatta “Çavuş” bile olmuştur.       

                                                       *
 Koca dört yılın sonunda, esaret altında binbir güçlükle 

yazılıp, gene binbir zorlukla gizlice, Ali Çavuş tarafından 
gönderilen o mektup, Ayşe'sine ulaşabilen ve O'nu 
heyecandan bayıltan “ Dört yıl sonra gelen “ işte bu 
mektuptur...

Cepheden cepheye…
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Giydim seni başıma, bin dokuz yüz kırk dokuzda,
On yedi nisandı, bense on altısında.
Ne güzel uyumluydun, lacivert elbisemle,
 Köy Enstitüsü Bayramıydı, coşku dolu bir günde.
Selamla her geleni Kastamonu Şapka Müzesinde.

İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel'di kuranlar.
Türkiye modeliydi, tekti dünyada onlar.
Bozkırlar şaha kalktı, mantar gibi binalar
Evladın emeğiyle, övünüyor analar.
Onlar ki on iki on sekiz yaşındalar
Çocukları okuyup, bilgi edinecekler, 

Kalkınmış ülkelerle yarış var diyecekler,
Köye giden ışığın kaynağıydı enstitüler.
En ücra köylere, Atatürk'ü, devrimleri götürdüler.
Hem öğretmen, hem sağlıkçı örnek ve önderdiler.

Çekti cehalet çukurundan, tutup da elinden.
Bilim ırmağı akardı, yirmi bir Köy Enstitüsünden.
Köylüye armağandı, kurulan Cumhuriyetten.
İsmet İnönü destekledi, sunulan programı.
Dedi "Köylülerin kutlu olsun bayramı".

Korktu aydın köylüden, çıkarı bozulanlar,
Gerici, toprak ağası, siyasetçi bir oldular,
En nitelikli özgün okulları, acımadan kapattılar.
1940-1952 bu kısacık sürede, bir devrim yarattılar.
Eğitim tarihine ise altın harflerle yazıldılar.

ŞAPKAMA baktıkça, enstitümü hatırlarım.
Mor şeritli, ay yıldızlı kokartı,
Köye giden çağdaşlıktı dostlarım.
Kepirtepe'm diyerek, özlemiyle yanarım
Şapkam kutsaldır benim, anılarla yaşarım.

On sekiz bin yoksul köylü çocuğu yetişti, seni giyen başlardan.
Eğitimci, sağlıkçı, hukukçu, profesör hatta mebus ve bakan.
Her biri Atatürkçü, idealistti; görev yaptı köyde, kentte tüm vatan.
Hala çağdaş Köy Enstitüsü sistemini arıyoruz, yıllar geçti aradan.
İçimizde bir acı, hem de sürekli hicran…
                                                                     (01.10.2017)
------------------------------------------------------------------------------------------
*E. Öğretmen-İzmir

  Mehmet AKBAŞ*

  ŞAPKAM

  17 Nisan Köy Enstitülerinin 
Kuruluş  yıldönümünde…           
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ŞİİRSEVERLERDEN ŞİİR BAHÇEMİZE…

İzmir'in kuzey doğusunda,
Yamanlar doğu yamacında,
Uzanırsın boylu boyunca, 
Yemyeşil bir doğayla süslüsün,
Benim şirin Bornova'm.

    Uygarlıkların beşiğisin,
    Ünlü köşklerinle eşsizsin,
    Homeros'un memleketisin,
    Yeşilova Höyüğü'n Çiçekli Köyü'nde
    Dillere destansın Bornova'm.

Kışın kar yağar kar dağına, tepene,
Botanik Bahçesi'ne, Tarih Müzesi'ne
Vurgunum senin tüm parklarına,
Bahçeli, yemyeşil, süslü parklarına,
Aşığım sana güzel Bornova'm.

     Tertemiz, bakımlı yollarınla,
      Cıvıl cıvıl gezen gençlerinle,
      Sokaklarını dolduran uygar insanlarınla,
      Zeytin ağaçları ve çiçekli bahçelerinle,
      Örnek bir ilçesin Bornova'm.

Bağın, bahçen, çağlayan sularınla,
Ayvan, narın, domates ve üzümün,
Meşhur Bornova bamyasıyla,
Mustafa Kemal'in İzmir'e girerken
Dinlendiği Belkahve'sin sen Bornova'm!.

BORNOVA'M
Salih EROĞLU

Seni bulması için 
Yalvardım kaç defa falcı kadına
Kaç defa kapısını çaldım.
Bense aramıştım, çok uzaklarda seni
Mecnun'un Leyla'sını aradığı gibi.
Medet ummuştum,
Kuşların uçuşundan,
Rüzgârın esişinden,
Çiçeklerin kımıldayışından.
Çok kere gökyüzü,
Benimle beraber ağlamış,
Benimle gülmüştü.
Sana,
Evrenin bütün yeşillerini adamıştım,
Birer birer.
Asma filizinin açık renginden,
Çam ağacının koyusuna kadar...
Ki bir gün bulunasın diye.
Oysaki sen...
Benden çok yakındın bana.
Mutluluğumun bir köşesinde sen,
Bir köşesinde bendim.
                                 (!964)     
(Haftanın şiiri -Yeni Aydın gazetesi)

    İSMİNİ ARAYAN
ŞİİR

(Gözlerine adadım bu şiiri, gözlerine)

   Ayla Kavrukkoca TARHAN 
   hamdieraytarhan@gmail.com

Çocuklara…
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DEĞMEZMİŞ
BE AŞKIM…

Nesrin ŞEN

Şiirler Yasta

Müjgan Tutan KATLAN

Uzun zaman oldu

Senden haber almayalı 

Iyi misin, bilmiyorum

Ben suskunum

Kalemim suskun 

Şiirler yas tutuyor yokluğuna..

Umutsuzluk gözlerimden okunuyor

Gözlerimde sağanak dinmek bilmiyor 

Kalbimdeki yara damla damla kanıyor

Şarkılarda hep ayrılık çıkıyor 

Kaç mevsim geçti sensiz 

Örülen duvarlar aşılmıyor

Ben Suskunum

Kalemim suskun

Şiirler yas tutuyor yokluğuna..

Geceler kabus gibi çöküyor üzerime

Hayalin yanı başımda nöbette

Uykulara hasret 

Sana hasret

Ben Suskunum 

Kalemim suskun

Şiirler yas tutuyor yokluğuna. ..

katlan35@hotmail.com

Senin için harcadığım zamana mı yanayım,

Geçip giden ömrüme mi?

Kadir kıymet bilmeyişine mi yoksa?

     Değmezmiş be aşkım, değmedi sana…

Yıkılan hayallerime mi yanayım 

 Senin için yanışıma mı?

 Senden mi özür dilemeliyim, 

Yoksa 

“Beni seviyor” diye kandırılan,

Kendimden mi? 

      Değmezmiş be aşkım, değmedi sana…

Yere göğe sığdıramadığım,

Kalbimdeki yerine kimseyi koyamadığım…

Bir başkasını sevemeyip

Ömrümce beklediğim…

       Değmezmiş be aşkım, değmedi sana 
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SÜRÜLEN ÖĞRETMENİN
SONUNCU OLMAYAN YÖNÜ

  Hatice ALTUNAY
haticealtunay@hotmail.com

Eğitimin en güçlü direnci, umut bayrağını 
göklerde dalgalandıran eğitimcidir Fakir Baykurt. 
Onun yapıtlarıyla lise yıllarımda tanıştırıldım. O 
zamanlar arkadaşlarım da okurdu. Öğretmenim de 
onun romanlarından çarpıcı paragraflar okumuştu.

Müfredat olarak adı geçerdi kalın ciltli ders 
kitaplarımızda. İlkin yaşamını okuyunca vay be 
diyerek içimdeki okuma azmini ateşlemiştim. Okuma 
aşkına katlandığı o büyük çilelere hayran kalmıştım. 
Ben de içimdeki korkulu ve bir o kadar da heyecan 
verici okuma idealimi gerçekleştirebilirdim. O benim 
için örnek bir eğitimciydi. Köy Enstitülü idealist 
öğretmenim, benim hayalimi süslüyordu.

Onuncu Köy adlı romanına adeta vurulmuştum. 
Egenin bir köyünde gaz lambası ışığında okumuştum 
o romanı. İdealist öğretmenin direncine hayran 
kalmıştım O gaz lambasının titrek ışığında karar 
vermiştim öğretmen olmaya. Dokuzuncu köyden 
kovulan Onuncu köye tayin olan öğretmenin 
yıldırılamayan direnci beni karşılaştığım her sorunla 
savaşmaya, direnmeye itmişti. Okuyacaktım yazın 
öğretmeni olacaktım. Öğrencilerime kavaklar gibi 
hür, çınar gibi çevresine gölge veren, kara hayıt gibi 
toprağını  bır akmayan dir engen olm alar ını 
öğretecektim

Ben de inancımla onuncu köye yürüyecektim. 
Köyümde 1980 yılların olaylı döneminde okuma 
aşkına tek başına gurbete giden genç kız olarak 
anılacaktım. Benziyordu hayatım da Fakir Baykurt'a. 
Malum yokluk, yoksulluk…

Gittim okudum gurbet ellerde, öğretmen oldum. 
Yazarın başkahramanı gibi değildi öğretmenliğim 
önce Sivas'ta başladı; sonra Muğla Marmaris'te son 
bulacak. Yazarımızın son günlerine denk gelen Muğla 
ve Marmaris'te “Köy Enstitülerimiz ve Eğitim” temalı 
konferanslarını dinledim de ölümsüzlük iksiriyle daha 
güçlü sarıldım öğrencilerime. Yaşayarak öğrenmenin 
ve öğretmenin kanallarını açtım kendimce.

Yazarın kırsal kesimi bilinçlendirme, aydınlatma 
çabasında, kırıldığı noktalar da olmuştur Eserlerinde 
zaman zaman bu durumu dile getirmiş, bunaldığı da 
olmuştur. Eğitim her dönemde büyük çiledir.

“Ben bizim köylülerin uyanacağını sanmıyorum. 
Dünyaya buzağı gelmiş, öküz gider bunlar. Oylarını 
yalancı dürzülere kakarlar. Ulan insan yalana bir 
kanar, iki kanar, sürekli kanmaz ki…”Yayla Fakir 
Baykurt Günümüzdeki aldanışlar da yine aynı çizgide 
ne yazık ki…

Yaşayarak öğrenme modeli olan Köy Enstitüleri 
ülkenin gelişmesini, aydınlanmasını istemeyen 
sömürgen zihniyetler sayesinde yoksulun, çobanın 
okuyabildiği bu güzel okullar siyasete alet edilerek 
kapatılmıştır. Eğitim alanında halkın eğitilmesi, 
yaşayarak öğrenme modeli yok edilerek ,ezberci 
yaşamla ilintisiz bilgi yığını eğitim anlayışı tercih 
edilerek,aydınlanmanın önü kesilmiştir. Ülke orta çağ 
karanlığına sürüklenmek istenirken emperyalist 
sistemin ekmeğine yağ sürülmüştür. Bugün gelinen 
nokta vahimdir. Bitkiyi tanımayan ziraat mühendisi, 
çocukları sevmeyen öğretmen, insan hayatını hiçe 
sayan doktorlar yetişmesi nedendir  dersiniz.

Köy Enstitüleri kapanmasaydı okumayan çocuk 
kalmazdı çorak toprak kalmazdı. Dışarıdan ürün 
almak için yarışmazdık. Ucuz Çin mallarına tamah 
etmezdik. Sonuç olarak paralı eğitim, dershane,  
olmazdı. Terör, töre, kadın cinayetleri olmazdı. 
Dokuz, on yaşındaki kız çocukları babası yaşında bir 
adamla evlendirilmezdi. Yazarın deyişiyle ”Dünyayı 
din ile yönetmeye kalkan usu yitikleri önlemek 
gerekir. Din ile yönetim olmaz.”Bugün yaz-boz 
tahtasına dönen, denemeli-yanılmalı sistem hem 
öğrenciyi hem öğreteni bunaltıyor. Bireyin öğretme 
olgusundan önce onu boğan sistemden kurtulması 
gerekir.

Görüyorum ki cehaletle savaşmanın bedeli çok 
ağır. Bu yolda şehit olmuş nice öğretenlerin olduğu 
düşünülürse… Cehalet çığ gibi büyürken fillerle 
pirelerin savaşmasına dönmüştür özlenen eğitim. Bu 
sistemde yoksulun çocuğunun okuma şansı 
kalmamıştır. Zekâ, çalışkanlık hiç edilerek yoksulun 
çocuğu ötelenmiştir. İşte Köy Enstitülere  duyulan 
özlem çığ gibi büyüyen eşitsizliktir. Eğitimin e--- 
denildiği dönemde cehalet hortlamış, eğitim 
sıfırlanmıştır.
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SARICADA
BUĞDAY TANESİ

Atiye (Taşçıoğlu) KAÇAR

Anacığım çok güzel oynar, halk türkülerini, 
eğlenmeyi ve eğlenceyi sever. Yaşam sevincin 
sonsuz olsun anacığım. Manileri vardır kendine 
özgü. Ağıtlar yakar, yasçısıdır aynı zamanda 
ölümlerin. Nasıl da dayanıklı bir kadın, anlatır 
bazen:

“Köy yaşamı zordu, ama güzel bir çocukluk 
yaşadım kızım. FetaneYengem'in kızı yoktu, her 
yere götürürdü beni. Özellikle de kına gecelerine… 
Kına gecelerinde önce yaşlı kadınlar oynardı. Fetane 
Yengem de çok güzel oynardı dastarını sepe sepe. En 
gözde oyun da … Severdi Sarıcada Buğday Tanesi
ya beni, yanına alırdı Fetane Yengem. Önünde 
ardında ben de oynardım.

Güzelce sayılırdım, herkes 'Güzel kızın var.' dese 
de anneme, 'Yaptığı iş güzel olsun.' derdi annem. Ben 
de işleri severek yapardım, önce kendim beğenmek 
için. Evlendim, o zaman işe yaradı çalışkanlığım.

Köyün Ağaları sayılan bir eve gelin gittim. Aman 
kızım fakirin ekmeği tatlıdır da zenginden korkarım. 
Her işi gelin yapacak. Kocam askere gitti hemen, 
beni koruyan da yok. İki görümce, kaynana, kaynata 
evde rahatlarına bakacaklar; bağ bahçe işleri, 
hayvanların bakımı, yeme içme hep bana bakar. İyi 
dayanıklıydım. Daha kocam askerdeyken aldım ilk 
çocuğumu kucağıma. Sonra ne zaman gebe kaldım 
ne zaman gün doldu bilemeden bir iki yaş ara ile altı 
çocuğum oldu. Gerisini sen düşün. Sonradan bir 
gebelik daha, yedi çocuğum var. En büyüğü beşinci 
sınıf daha. Köyde yaşamak zor, okusun çocuklarım, 
isterim.

Her sabah tarlaya gidiyorum ya, öğretmenleri 
görüyorum evlerinin önlerinde. Çizgili pijamaları ile 
tavuklarına yem atıyorlar. Elleri nasırlı değil, yüzleri 
yanmıyor güneş altında, pijamaları da tertemiz. 
Çocuklarım daha diril don giyiyor… Özenle 
bakıyorum onlara, derin bir iç geçiriyorum, 'Benim 
çocuklarım da giyebilecek mi bu pijamalardan?' 
Okumalı çocuklarım, öğretmen olmalı, evet evet 
çizgili pijama giymeli, diyorum.”

Okuyoruz. Yaşlarımız yakın ya, babamın işi zor: 
Ağabeyimle ben Ortaklar Öğretmen okulundayız, iki 
ağabeyim de Muğla'da Ticaret Lisesi'nde okuyor, ev 
tutmuşlar onlara. Kız kardeşim Muğla Hemşirelik 
Okulu'nda. İki kardeşim de köyde; biri ortaokulda, 
diğeri ilkokulda.. Sonra ben üniversiteye başlayınca 
Ankara'ya toplanıyoruz okumak için. Okul tatil 
olunca köye çalışmaya koşuyoruz hepimiz…

Anacığım sırtına bir şey almıyor çocuklarına 
harcamak için. Olanca gücü ile yetiyor her yere: Kış 
günlerinde kilim dokuyor, değirmen çalıştırıyor. 
Mart ayında başlıyor tarla işleri, ta kasıma kadar… 
Ekecek, çapalayacak, biçecek, çocuklarını okutacak. 
Çiftçi olmamalı çocukları. Okumalı, öğretmen 
olmalı…

Anacığım çocuklarının okuduğunu gördü, çizgili 
pijamanın beğenilmeyeceği günlerin geleceğini 
düşleyemiyordu bile. “Mutlu, hem de çok 
mutluyum!” dedi bir gün bana. Aman kimsenin 
nazarı değmesin çocuklarına, duygularını çok belli 
etmiyor bu yüzden.

Kilim tezgâhının başında ince bir yas tutturur, 
kıvrımları acıları ile dokur. Gözyaşı katık olur 
çoğunda renklere, desenlere. Kimi zaman da türküler 
dinler. Eğlenceyi sever, kaçırmak istemez kına 
gecelerini, halk eğlencelerini. Seki Güreş Sahası da 
bilir oyununu, kına geceleri de. Ağır ağır oynar 
delbek önünde 'ni, Sarıcada Buğday Tanesi
telgrafın telleri Makbule Kaya'ni… Bayılır   ve 
Hale Gür türkülerine. Bir de Yörük şenliklerine.

Belki de son oyununu 2013'te Adabelenliler'in 
30. Büyük buluşmasında Fethiye'de Tuana Otel'de 
“Fethiyeli Adabelenliler Folklor Ekibi” ile oynadı. 
Ekipte iki de çocuğu vardı.

Yaşlandı şimdi, dizlerinin dermanı yok öyle. 
Yine de kıpır kıpır bir işler yapmaya çalışıyor. Gönlü 
geziyor kendinden çok. Ben de “Sarıcada Buğday 
Tanesi” oynuyorum gönlümce…

Elleri öpülesi ANALARIN acıları dinsin…

13 Mayıs 2018 Pazar, Anneler Günü. 
       Kutlu olsun!..- Adabelen           
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 DERNEĞİMİZİN YILLIK GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Ortaklar Öğretmen 

Okullular (Adabelenliler) 
Derneği örgütlü olmayı 
benimsemiş Adabelen-
liler tarafından 2001 
yılında kuruldu.  O yıldan 
b u g ü n e  k a r ş ı l ı k l ı  
dayanışma, güven, sevgi, 
saygı değerlerimizle 
derneğimiz çalışmalarını 
sürdürüyor. 

11 Şubat 2018 günü yapılan olağan genel kurul 
toplantısında yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımız 
şunlardır:

BAŞKAN: Mustafa ÖZMEN (1974 Mezunu)
BAŞKAN YRD.: Ahmet ÖZDEN (1967 mezunu)
YAZMAN: Cemil GÜÇLÜ (1976 mezunu)
SAYMAN: Cezmi DİKMEN (1975 mezunu)
ÜYE: Sevil ÖNSAY AĞA (1978 mezunu)
 Kendilerine başarılar diliyoruz.

17 MART GÜNÜ OKULUMUZDA DÜZENLEMEK İSTEDİĞİMİZ
GELENEKSEL ETKİNLİKLERİMİZE İZİN VERİLMEDİ.

Ortaklar Öğretmen Okullular(Adabelenliler) Derneği 
olarak  17 yıldır öğ retmen  okulların ın kuru luş 
yıldönümlerinde okul yönetimi ile birlikte okulumuzda kuru-
fasulye pilav günü düzenliyoruz. Yüzlerce, hatta son 
buluşmalarda 1000-1500, Adabelenli, öğretmen okullarının 
kuruluş yıldönümlerinde okulumuzda buluşuyor.

Senede bir gün de olsa gerçekleşen bu anlamlı ve önemli 
buluşmada Adabelenliler birbirleriyle ve öğretmenleriyle 
kucaklaşır; okullarına, okulları Adabelenlilere kulak verir; o 
ilk gençlik çağlarını ve orada öğrendiklerini anlatarak 
anılarıyla bir kez daha yaşarlar. Hatta sessizliğini bozarak 
binalar, bahçeler hareketli ve cıvıl cıvıl hale gelir, 
yıpranmışlıklarına karşın binaların sanki yüzleri güler. 

İşte bu binalar Adabelenlilerin sınıfları, marangoz ve 
demir atölyeleri, yatakhaneleri, yemekhaneleri. revir ve 
hamamlarıdır. Adabelenlilere ana baba olan değerli 
öğretmenlerin lojmanlarıdır. Bu ülkede kaliteli eğitim ve 
öğretimin nasıl yapıldığını anlamak istiyorsanız, bu binalara 
bakmanız ve şimdi burada konuşulanları dinlemeniz 
yeterlidir. O öğretmenler ki memleketine âşık, Atatürk'ün 
gösterdiği aydınlık yolda yürüyen öğrencilerini burada 
yetiştirdiler.

Adabelenliler beş yıl, altı yıl, yedi yıl ter döktükleri  
sebze, zeytin, incir meyve bahçelerinde, pamuk tarlalarında, 
kümeslerinde ve ahırlarında bilgi dağarcıklarını doldurarak 
bu okuldan mezun oldular..

Kuruluşundan bu yana bu binalarda, Türk milli 
eğitimine hizmet veren on binlerce  öğretmenin yanında 
yazar, akademisyen, mühendis, doktor ve sanatçılar da 
yetişmiştir..

Bu okuldan mezun olan olanların  ortak paydası 
arkadaşlığın, kardeşliğin ve dostluğun gücüne inanmaktır.

Bu okulda geçen yıllar Adabelenlilere insani değerler 
kazandırdı. Açılışından bugüne üç çeyrek yüzyıl geçtiği 
halde Adabelenlilerin okullarına ve birbirlerine olan bu sevgi 
bağı hiç kopmadı. Kopmayacaktır da.

Adabelenliler biliyorlar ki var olmanın önceliği örgütlü 
olmaktır.  2001 yılında kurdukları Adabelenliler Derneği ile 
birbirleriyle iletişimi, dayanışmayı sürdürdüler.17 yıldır 
senede bir gün de olsa çok sevdikleri okullarında 

buluşuyorlar. Buradaki öğrenimleri sırasındaki temel 
yemekleri kuru fasulye ve pilavın tadını yeniden burada 
alıyorlar...

Değerli dostlar,
1975'te kapatılan öğretmen okulları yerine açılan ve 

öğretmen yetiştirmede temel olan Anadolu öğretmen liseleri 
de 2014 yılında kapatıldı. 2016- 2017 öğretim döneminde 
son mezunlarını verdi. Adında öğretmen olan hiçbir eğitim 
kurumu kalmadı. Tüm ailelerin en kıymetli varlığı olan 
çocuklarını teslim ettiği öğretmenlik mesleğinin bu kadar 
hafife alınmasını anlamakta zorluk çekiyoruz.

  Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi binalarında ise 
bugün, yerine açılan Ortaklar Fen Lisesi, eğitim ve öğretim 
sürdürmektedir.

    *
17 Mart 2018 tarihinde yapmayı planladığımız kuru 

fasulye-pilav günü etkinliğimiz için 21 Şubat 2018 tarihinde 
yaptığımız izin başvurusu, Aydın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 14 Mart 2018 tarihli yazısıyla reddedilmiştir. 

17 Mart 2018 günü Ortaklar Köy Enstitüsü-İlköğretmen 
Okulu-Anadolu Öğretmen Lisesi olarak 1944-2014 yılları 
arasında 70 yıl nitelikli öğretmen yetiştirmenin önemli 
merkezi olan okulumuzda Öğretmen Okullarının 170. 
kuruluş-kutlama etkinliklerimizi yapacaktık. Derneğimizin 
başlattığı imece sonucu Adabelenlilerin maddi katkılarıyla 
onarılan ve Ortaklar Fen Lisesi öğrencilerinin kullanımına 
hizmet edecek okul revir binamızda Revir Kafe'nin açılışını 
da yapacaktık. Ama olamadı!..

İzin verilmemesine karşın o gün baba ocağını ziyarete 
gelen en az üç yüz Adabelenli arkadaşımız oradaydı. 
Hepsinde Adabelenli olmanın gururu, sevinci vardı. Ancak 
bu yasaklamayla hüzne dönüşmüştü. Amaçları sadece çok 
sevdikleri okullarını ziyaret edip en az elli, altmış yıllık 
arkadaşları ile görüşmek ve geleneksel 17.geleneksel kuru 
fasulye pilav gününü gerçekleştirmek olan Adabelenliler, 
izin vermeyen yöneticilere de ne kadar yanlış yaptıklarını 
söyler gibiydiler.

Sadece ve sadece bu ülkenin eğitim geçmişine saygı 
duyulmasını bekleyen Adabelenliler olarak bu yasaklamayı  
kınadığımızı belirtmek istiyoruz.
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17 NİSAN KÖY ENSTİTÜLERİ BAYRAMI KUTLANDI
Köy Enstitülerinin 78.kuruluş yıl 

dönümünde Balçova Belediyesi ve 
Yen i Kuşak Köy Enst itülüler  
Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 
"Eğitimde Adaleti ve Geleceği 
Düşünmek" konulu toplantılara ve 
etkinliklere katıldık. Güzel ve verimli 
bir etkinlikti. Köy Enstitülerinin 
kuruluşunu da kutladık.

  MUĞLA BÖLGE TOPLANTISINI YAPTIK
O r t a k l a r  Ö ğ r e t m e n  

okullular (Adabelenliler ) 
d e r n e k  y ö n e t i m i ,   
ö ğ r e t m e n i m i z  C e v a t  
Gülmez'in cenazesini toprağa 
vermek için Muğla'da yapılan 
törene kat ıldıktan sonra 
Muğla'lı  Adabelenlilerle  
öğretmen evinde buluştu. Muğla temsilcimiz Şadi 
Aslan'ın koordine ettiği  buluşmada 17 Mart 2017 günü 
yapılmasına izin verilmeyen geleneksel kuru fasulye-

p ilav günümüz i le ilgil i 
b i l g i l e n d i r m e  v e  
değerlendirmeler  yapıldı. 
D e r g i m i z  A d a b e l e n ' i n  
yazarlarından Muammer Özler 
ve Ersat Ersöz'e dergimize 
yaptıkları katkılardan dolayı 
plaket verildi. Derneğimize beş 

yeni üyenin kaydı yapıl ırken Cevat Gülmez 
öğretmenimizin ailesine Adabelenlilerin başsağlığı 
dilekleri iletildi.

  NAZİLLİ KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT FESTİVALİ'NDE
 ADABELEN RÜZGÂRI

Nazilli Belediyesinin ev sahipliğini 
yaptığı Kültür, Sanat ve Edebiyat 
Festivali'nde yapılan etkinliklerde 
Türkiye'nin birçok sanat ve fikir insanı 
katıldı ve uzman oldukları alanlarda 
görüşlerini sundular. Bunların içinde Ege 
toprağından beslenen dergimiz yazarları 
Etem Oruç, Tahsin Şimşek ve Mehmet 
Genç de vardı. Sevindik, onurlandık. 
Amacımız onların yanında olmaktı. Orada 
yazarımız Tahsin Şimşek'i de dinleme 
fırsatı bulduk, mutlu olduk, onur duyduk.

    YAZARLARIMIZI BULUŞTURDUK…
  G e l e n e k s e l  h a l e  

getirdiğimiz Dergimiz Adabelen 
yazarlarının buluşmasını bu yıl 
gene l  kuru l  topla nt ımız ın 
bitiminde Bayraklı'da Servet 
Restaurant'a gerçekleştirdik. 
Buluşmada çok güzel ve samimi 
ortam vardı. Yazarlarımız yeni 

kitaplarını birbirlerine imzalayıp 
verdiler. Söyleştiler. Kendilerine 
teşekkürlerimizi verdiğimiz 
p laket lerle somutlaştı rdık. 
Onların bu ilgi ve destekleri 
b i z l e r e  g ü ç  v e r i y o r .  
Sağolsunlar…
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ADABELEN İMECESİ SÜRÜYOR!..
Değerli Adabelenliler ve Adabelen Dostları,
Bildiğiniz gibi 2014 yılında öğretmen yetiştirmede 

temel olan Anadolu öğretmen liseleri kapatılmıştır. 2016- 
2017 öğretim döneminde son mezunlarını veren Ortaklar 
Anadolu Öğretmen Lisesi binalarında bugün Ortaklar Fen 
Lisesi adıyla öğretim ve eğitim sürdürülmektedir.

2017-2018 öğretim yılının başında Ortaklar Fen Lisesi 
Müdürü, Revir Binası diye bildiğimiz yapının tarihi 
dokusuna dokunulmaksızın işlevsel bir şekilde kullanılması 
koşuluyla Aydın Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan basit onarım 
iznini almıştır. Burada amaçlanan bu binanın alt katını 
öncelikle halen Fen Lisemizde eğitim ve öğretim gören yatılı 
öğrenciler için bir yaşam alanı yapmak, üst katını da Eğitim 
Müzesi ve misafirhane olarak değerlendirmektir

Bu projeye Derneğimiz yanında Ortaklar Fen Lisesi 
Okul-Aile birliği ve Germencik Belediyesi'nin katkı 
koyduğunu bilmenizi isteriz. Derneğimizin “ADABELEN 
İMECESİ” adı altında başlattığı maddi yardım kampanyası 
ile revir binasının onarımına başlanmış, kısa zamanda revir 
binasının zemin katının içi ve çevresi temizlenmiş, kapı ve 
pencereler onarılmış, camları ve kilitleri yenilenmiş, sıhhi 
tesisat ve elektrik tesisatı çalışır hale getirilmiş, iç ve dış 
cepheler boyanmıştır.

Bu güne kadar yapılan onarım maliyetlerinin de önemli 
bir kısmı  imecesiyle karşılanmıştır. Adabelen

Ayrıca Fen Lisesi öğrencilerimizin kullanımı için 
buraya10 adet tahta masa ile 40 adet tahta sandalye 
derneğimizce satın alınarak okul yönetimine teslim 
edilmiştir.

Değerli dostlar,
Türkiye'nin 100 tarihi okulu arasında tescillenen 

okulumuzun binaları ne yazık ki bugün, kaderine terk edilmiş 
bir görünüm içinde. Kuruluşundan bu yana Türk milli 
eğitimine hizmet veren bu binaları yaşanılır bir duruma 
getirmek için Adabelenliler, her türlü iletişim ve etkileşime 
hazır olduklarını gösterdiler ve göstereceklerdir.

ADABELEN İMECESİ sürüyor.
Ortaklar Fen Lisesi yönetimi, okul aile birliği ve diğer 

ilgili kuruluşlar ile okulumuzun fiziki koşullarını 
iyileştirmek amaçlı çözüm paydaşlığımızı sürdüreceğiz

Adabelen İmecesi'ne katkı koyan ve koyacak olan tüm 
arkadaşlarımız ve dostlarımıza yürekten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

S E L A M OL S U N  Y Ü R E Ğİ  A D A B E L E N  
SEVGİSİYLE DOLU OLANLARA!.. 

Değerli öğretmenimiz, 
eğitim neferi, ilköğretim 

müfettişi, Adabelen çınarı 
Cevat Gülmez 

öğretmenimize ve 
yitirdiğimiz 

Adabelenli’lere sevgi ve 
saygıyla...

Cevat Gülmez (1937-2018) 1960 / Artemiz Arsoy 1974 / Mehmet Erten

     BURSİYERLERİMİZLE KAHVALTI
Derneğimizin öncülüğünde 

76 üniversite öğrencisine burs 
katkısı veriyoruz. 2017-2018 
öğretim yılında burs alan 
öğrencilerimizle geleneksel 
k a h v a l t ı  b u l u ş m a m ı z ı  
gerçekleştirdik.

Bayraklı Belediyesi'nin 
katkı amaçlı verdiği kahvaltıda 
bu rs iye rl e rim i z ve  bu r s  
verenlerimizle birlikteydik. 
B e l e d i y e m i z e  i ç t e n  
teşekkürlerimizi sunuyoruz.


