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DİL ÖRGÜ

Dil örgü, yazmanın, güzeli yaratmanın anasıdır. 
Sözcükleri, gerektiği gibi güzel güzel yan yana 
getirip dizemezsen, güzeli yaratamazsın.

Onun için önce anadilini hem sevmen, hem de 
iyi bilmen gerekir. İnsan, bilip sevmezse, iyi, güzel 
ve başarılı bir örgü öremez. Öyleyse dili gerektiği 
gibi kullanıp örgü işini, kusursuz başarman 
gerekiyor. Boşuna hevesler, boşuna öykünüp 
özenmeler, başarıyı yakalamak, güzeli yaratmak 
için yeterli değildir.

Diyelim ki şiir yazacaksın, 
bunun için esin gelmesi, coşkuya 
d ü ş m e n  y e t m e z .  D i z e l e r i  
oluşturabilmen için sözcükleri iyi 
seçip yan yana getirmen gerekir. Bu, 
tam bir ince örgü işidir. Hiç kimse, 
hiçbir sözü ve sözcüğü yerinden alıp 
da başka bir ses ve sözcük koyamaz 
onların yerine, eğer iyi ve kusursuz 
örebilmişsen örgüyü. Şiir yazmak 
ustalık ister. Öyle öreceksin ki 
dizeleri,  sözcüklerle duyguların 
müziği oluşacak, yürekten gelen 
tınıları duyacaksın.

Öykü ve roman, hatta oyun 
yazarken de öyle. Kuru sözlerle 
olay anlatmak değildir sanat 
yaratmak. Yazılarında kendin 
olacaksın, kendin okunacaksın. 
Kendinden bir dünya sunmak öyle her kişinin 
başaracağı bir iş değildir. Hele hele, anadilini 
bilmeyen, onu sevmeyen kişinin yapabileceği, 
kıvırabileceği hiç değildir. Anadilini bilmek ve onu 
sevmekse, emek ister. Önce de yazarlar için doğal 
olarak. Çünkü onun yapacağı iş, dille olmaktadır. 
Konu, o denli önemli değildir. Konu çoktur ve her 
zaman bulunur. Önemli olan, konuyu örüp 
işlemektir. Bu dil örgü işini iyi bilenler, tarihin her 
döneminde öne çıkmıştır. Halk ozanlarından Yunus 
Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan, Âşık Veysel, 
Mahzuni Şerif gibi. Çağcıl ozanlardan Nazım 

Hikmet'in öne çıkması, dil örgüyü örnek olarak 
sanata dönüştürme ustalığını en iyi, en başarılı 
biçimde ortaya koyabilmesine dayanır. Hiç 
kuşkusuz, Dağlarca da öyle. Orhan Veli Kanık, 
Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday; Behçet Necatigil, 
Cahit Külebi, Atilla İlhan, Can Yücel; Turgut Uyar, 
Edip Cansever, Mehmet Başaran, Ali Yüce, dil örgü 
yönünden başarılı olmasalardı, Türk şiiri, bunca 
güzel bir yerlere gelemezdi. 

Bilmiyorum, Talip Apaydın'ın “Yoz Davar”ını 
okudunuz mu? Ben okudum. Dil örgü nedir, Yoz 

Davar'da var. O yapıtı okumuyor da 
yaşıyor insan. Bir oh çekiyor 
gönenmişlik içinde, “Roman 
dediğin işte böyle olur,” diyor coşku 
içinde. Günlerce, aylarca, hatta 
yıllarca usunuzdan, yüreğinizden 
çıkmıyor çoban Musa. Dilinizin 
güzelliklerinin doyumsuzluğunun 
ayrımına varıyor, “Ah benim güzel 
Türkçem!” demekten kendinizi 
alamıyorsunuz Yoz Davar'ı okuyup 
bitirince. Yaşar Kemal'i Yaşar 
Kemal yapan; Orhan Kemal'i, 
Mahmut Makal'ı, Talip Apaydın'ı, 
Mehmet Başaran'ı, Fakir Bakurt'u, 
Ümit Kaftancıoğlu'nu, Ali Yüce'yi, 
Dursun Akçam'ı bize sevdiren hiç 
kuşkusuz  onlar ın ,  d i l örgü 

ustalığıdır.
Yazmak isteyenler, kâğıdı kalemi ellerine 

almadan önce çok okumaları gerektiğini bilmezlerse, 
hiçbir yere varamazlar. Çünkü insan, okurken dilinin 
güzelliklerini daha açık ve daha saydam olarak 
görebiliyor. Okumazsanız, dil örgünün inceliklerinin 
ayırtına varamazsanız. Dil örgünün ayırdına 
varamayanlarsa, yazarlığa kalkışmasınlar bence.  
Kendilerini hem boşuna yormuş olurlar, hem de düş 
kırıklığına uğrarlar. “Yaza yaza öğrenirim,” 
diyorlarsa, ona bir şey diyemem.

Rıza YETİM
                             yetimriza@gmail.com

Dilimiz ve yazmak                      
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Bekir ÖZGEN
bekirozgen35@hotmail.com

OKUMA ALIŞKANLIĞIMIZA
NE OLUYOR?

Değer verdiğimiz insanlar, "Okumak ibadet, 
okumamak ihanettir," diyorlar. Okumanın aklı 
genişlettiğini, ruhu yücelttiğini söylüyorlar. Yalnızca 
okuyarak özgürleşebileceğimizin altını çiziyorlar. 
Dahası okumanın cehaleti aldığını, eşekliğin ise baki 
kaldığını ileri sürenler bile var. Ama gelin görün ki, 
Türkiye'de okur oranı her geçen gün artacağı yerde 
azalıyor. Niçin pekiyi? Biz okumayı seven bir 
toplum değiliz miyiz? Değilsek, neden değiliz? 
Okumak, iğneyle kuyu kazmak gibi zahmetli bir 
süreç de o yüzden mi okumaya yan çiziyoruz? Yoksa 
aydınlığa açılan bu pencerenin perdesini kapalı 
tutmak için körü körüne bir inat mı tutturmuşuz? 
Bunların temelinde yatan ne peki? Tembellik mi, 
kolaycılık mı? Ne?

Gelin, bu sorulara birlikte 
yanıtlar arayalım.

O k u m a y a  g e r e k s i n i m  
duyuyor muyuz?

Dil, bir iletişim aracı. Okuma ise 
yazılı iletişimin bir türevi. Çevre, bu 
iletişimi yaratabiliyorsa, birey 
okumaya yöneliyor. Sözel iletişimin 
egemen olduğu ortamlarda ise 
o k u m a y a  e ğ i l i m  a z a l ı y o r.  
O k u m a n ı n ,  a l ı ş k a n l ı ğ a  
dönüşebilmesi için öncelikle dar 
çevre kalıplarını bir biçimde 
yırtmamız gerekiyor. Dedikodunun 
yerini nesnelliğin, kulaktan dolma 
bilginin yerini bilimsel bilginin alması gibi... Bu 
oluşumun ise, okumakla, okuma alışkanlığı 
kazanmakla sağlanabildiğini bilmeyen mi kalmış! 
Bireyin böylesi bir süreçten geçmesi ve kendini 
aşması da eninde sonunda bir eğitim sorunu. 
Bilindiği gibi eğitim de, kendine gereksinim 
duyanların hizmetine girmekten hoşlanıyor.

 Türkiye, bir bütün olarak, henüz feodal toplum 
yapısından kurtulabilmiş sayılmaz. Feodal kültürün 
baskın özelliği, sözel ve mimikçi toplum yapısı 
sergilemesidir. Yazı ise, endüstri ve bilgi toplumunun 
bir ürünüdür. Kırsal kesim okumaya gereksinim 
duymazlarken, “Kentleşme ve sanayileşme", daha 

çok "okuma” ile birlikte çıkmaktadır yola. 
Okuma alışkanlığı geleneğimizde var mı  peki? 
Rahmetli anam, ne zaman elimde bir kitap görse, 

sevecenlikle yanıma yaklaşır, "İki gözümün nuru! Şu 
elindeki de neyin nesi? Biliyorum o lanet şey bir gün 
senin gözünü de kafanı da bozacak. At bir köşeye gitsin 
onu yavrum. Sonuçta senin anan değil, baban değil," 
der dururdu. O durumlarda ne yapacağımı bilemez, 
okumak için gözden uzak bir yer arardım.

Cumhuriyetin, okuyanları el üstünde tutmaya 
başlamasıyla bu anlayış görece yıkılmaya başlamış 
olmalı ki anamın bu direnişi uzun ömürlü olmadı. 
Beyaz yakalıların toplumda yeni ve seçkin bir yer 
edinmesiyle de kitaba olan uzaklık yavaş yavaş 

kapanmaya yüz tuttu. Hele bir de 
açlıkla boğuşan Anadolu insanı, 
o k u m u ş  b i r i n i n  e k m eğ i n i n  
koynunda olduğunu görünce, kitaba 
olan olumsuz tavır iyiden değişir 
oldu. Ta ki 1960'lara kadar… Bu 
yıllardan sonra ivme kazanmaya 
başlayan başıbozuk kentleşme, kent 
kültürüne uyum gös termekte  
başarılı olamadı ne yazık ki. 
Köylerden tasarsız, hazırlıksız göçe 
duranlar kentleşmeyi beceremediler. 
Yavaş yavaş kentleşecekleri yerde, 
kentleri kendilerine benzeterek 
oraları da köylüleştirmeye giriştiler. 

O k u m a  a l ı ş k a n l ı ğ ı n ı n  
önündeki engeller:

 Çok partili döneme geçene değin okuyanların, iyi 
kötü el üstünde tutulup okumaya özendirilirlerken, 
sonraları, kimi siyasal dürtülerle, adım adım kitap 
düşmanlığının kıskacında kaldıkları bilinmektedir. 
Okumaya ve kitaba olan saygının, parasal ve ideolojik 
değerler önünde böylesine bozguna uğraması içler 
acısıdır. Yazılı kültür geleneğimizin daha doğmak 
üzereyken boğulması kötü bir talihsizliktir.

Bu yetmiyormuş gibi, özellikle son yıllarda ortaya 
çıkan televizyon ve bilgisayar egemenliği de okuma 
alışkanlığını geriletmeye başlamıştır. Teknolojinin 
hizmete sunduğu çok sayıdaki araç-gereç, insanımızı 

Büyük Eksiğimiz  
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görselliğin çekiciliğine hapsedebilmiştir. Günübirlik 
bir yaşam biçiminin konformizmi içinde hemen 
hepimizi kalemi kitabı unutur etmiştir.

Bu olumsuz oldu-bittiler karşısında, aile içi 
güdüleme de yetersiz kalmıştır. Ana-babalar, 
çocuklarının doğar doğmaz bir toplumsallaşma 
süreci yaşayacağının; yakın çevresinin kültürel 
k al ı p l ar ı y l a  b iç i m l en ec eğ i n i n b i l in c i ne  
varamamışlardır. Çevresinde kitap görmeye 
alı şmam ış  ç ocukl arı n oku ma alı şk anlı ğı 
edinemeyeceklerini kavrayamamışlardır. 

Bunların yanı sıra, bir de eğitim dizgemiz, 
okuma alışkanlığını beslemekte yetersiz kalınca, 
iplerin tümden koptuğu anlaşılmaktadır. Doğru 
okuma, hızlı okuma, okuduğunu anlama ve 
yorumlama gibi etkinliklere, gerekli önem 
verilememiş tir okullarım ızda.  Okuyanlar, 
ödüllendirilemediği gibi zaman zaman kitabı olanlar, 
kitap okuyanlar, cezalandırılabilmişledir bile. 
Evlerden kitapların toplatıldığı olmuştur. Yasak 
yayın bulundurduğu gerekçesiyle, işkence görenler, 
cezalandırılanlar görülmüştür. 

Oysa çağımız, sürekli okuyan, bilgiye 
ulaşabilen, bilgiyi seçebilen, bilgiyi depolayabilen 
ve kendi kendine öğrenen insan tipine ağırlık 
vermekte ve bunu teşvik etmektedir.

Böyle olunca da:
 * Okumayı unutmuş öğretmen ile, modası 

g e ç m i ş  d e r s  k i t a p l a r ı  v a r l ı k l a r ı n ı  
sürdürebilmişlerdir. 

 * Öğrenciler, test ve tost çocukları kalıbına 
sokulmuş, işin kolay yanı yeğlenmiştir. Okumayan, 
test çözen robotlar üretilir olmuştur.

 * Sınıf kitaplıklarında kaynak kitapları, dost 
kitapları, başucu kitaplarını kim araya, kim bula! 

 * Bu durum, okuma alışkanlığının bahçıvanı 
konumunda bulunan öğretmenleri de küstürmüş, 
yalnızlaştırmış ve okumaktan, okutmaktan 
soğutmuştur.

 SONUÇ ve ÖNERİLER: Öyle görünüyor ki, 
Türkiye'nin sorunu okumamaktır. Toplumsal 
yaşamımızda kitaba yer yok dense yeridir. 
Üniversite bitirenlerin sayısı kat kat artmasına 
karşın, kitap okuyanların oranı geçmiş yıllardakinin 
gerisine düşmüştür. Türkiye'de bir yılda basılan 
kitap, Japonya'da neredeyse bir günde basılmaktadır. 
Demek ki biz okuyan toplum değil; konuşan toplum 
olma niteliğimizi bozmak niyetinde değiliz. 
Aydınlanmış insanlar, istedikleri kadar, "Söz uçar, 
yazı kalır," desin dursunlar...

Anadolu'daki kitapçıların büyük çoğunluğunun 
kapanmış; açık kalabilenlerin de, vitrinlerini kitapla 
değil, oyuncaklarla doldurmuş olmaları boşuna 
değildir.

Ah ne olur, her kitabın, kişiyi, insanın insanlaştığı 
çağdaş dünyaya götürecek birer pasaport olduğunu bir 
anlayabilsek... Okumadan âlim, yazmadan kâtip 
olmak isteyenlerin, bilmeden zalim olduklarını bir 
görebilsek... Her aklı başında yönetim, başat görevinin 
kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe umudu 
yaratmak olduğunu bir bilebilse!.. 

BAĞLAM: Türkiye'de okuma alışkanlığının 
artırılabilmesi için toplumsal çevre, ekonomik yapı ve 
eğitim dizgesinin birlikte gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Bu yaklaşım da, makro düzeyde yeni 
devlet politikaları geliştirmek ve bu doğrultuda 
önlemler paketi hazırlayıp, onu uygulamaya sokmakla 
mümkündür. Unutmayalım ki, okumayı sevmeyenler, 
zamanı düşman bilirler.

Ahmet CENGİZ

vurun beni 
şakağımdan 

ahmetcengiz1950@yahoo.com.tr

uzun cümlelerle yaşar bu coğrafya 
destanlar mürekkep kıtlığı çeker
eşinir soylu atlar uygarlıklar           
nal toplayan cüceler
                      birer tesbih imamesi
 
batı'da homeros'un dedikleri
doğu'da dengbej               
pir sultan dadal hikmet
sürer gelir bu güne    
 
köşeyi döner tecimenler
dominant itler siyaset dizer                    
dağlarda kartallar ölürken
kentlerde maral
 
dizlerinde bir kesif sancı
yırtılır kıkırdak göğüs kafesinde
nefesimi siz alın canlarım
yoksa
vurun beni şakağımdan



-5-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

Din dersi konusunun neden bu kadar çok 
tartışıldığını ve önemsendiğini bilmeyen az kişi 
vardır. Bu konu kime sorulursa sorulsun 
çoğunlukla “Din istismarcılığı”  yanıtı alınacaktır. 
Ancak insanlar, yine çoğunlukla ve yine inat ve 
ısrarla bu istismarcılığın yapılmasına göz 
yummaya ve hatta çanak tutmaya devam 
edeceklerdir. 

Başta hükümet eden siyasiler, bilim adamları, 
eğitimciler, öğretmenler, din adamları kısaca ilgili 
ilgisiz, yetkili yetkisiz neredeyse tüm toplum 
kesimleri konuyu eveleyip gevelemekte, eğip 
bükmekte ve kendilerince önemli sandıkları ama 
gerçekte hiç de önemli olmayan, akla uymayan, 
doğru olmayan çuvallar dolusu laf üretmekte ve 
ahkâm kesmektedirler.  Ama çıplak gerçek şudur:

1. İnanç özgürlüğü evrensel bir insan hakkıdır. 
İsteyen istediği dine inanır ya da inanmaz.

2. Her birey kendi dininin kurallarını öğrenme 
ya da öğrenmeme özgürlüğüne sahiptir. Bu 
kuralları isteyen istediği kadar öğrenir. Ama 
başkalarının da bu kuralları öğrenmesini 
isteyemez. Onlar üzerinde baskı kuramaz.

3. Devlet yurttaşlarının inançları ile ilgili 
yurttaşların gerek gördükleri bilgi edinme 
gereksinimlerini karşılar. Kim dinini ne kadar 
öğrenmek istiyorsa o kadar öğrenir.

4. Devlet kapısı ya da özel kesimde iş kurma, iş 
edinme ve çalışma özgürlüğü bireyin dinsel inanç 
ve din bilgisi düzeyine göre sınırlandırılamaz.  Din 
bilgisi yalnızca din görevlilerinde aranacak bir 
bilgidir. Mühendis, doktor, subay, öğretmen vb gibi 
meslek müntesiplerinin dinî inançları ve din 
bilgilerini hiç kimse sorgulayamaz ve ölçmeye de 
kalkamaz.

   Bu temel çerçevede olmak üzere,
   1. Okullarda din bilgisi öğretilmelidir. Ama 

bu öğrenim geleneksel bir ders niteliğinde 
yapılamaz. Yani zorunlu ve sınavlı olamaz. İsteyen 
istediği kadar ders alır, istediği konular anlatılırken 
derse girer, istemediği konular anlatılırken derse 

girmez ve girmeye de zorlanamaz. Ne devlet ve ne de 
diğer insanlar bir başka insanın ne kadar din bilgisi 
öğreneceğini belirleyemez.

2. Din adamları yetiştiren okulların ve ilahiyat 
fakültelerinin dışında sınavla öğrenci alınan eğitim 
ve öğretim kurumlarının sınavlarında din bilgisi 
soruları sorulamaz.

3. İster hakim, doktor, mühendis isterse kapıcı, 
bekçi vb olmak üzere  hangi düzeyde olursa olsun 
devlet kadrolarına atama yapılırken sınavlarda din 
bilgisi soruları sorulamaz. Din bilgisi soruları 
yalnızca din görevlileri ve din öğreticileri için 
sorulabilir. 

Hiç kuşku duyulmamalıdır ki “Benim gibi 
inanmıyor” diye diğer insanlara zulmedenler 
kendilerinden daha büyük zalimler ve kendilerinin 
ya pt ı k la r ın dan  da ha  b üyü k z ulü m le r le  
karşılaşabileceklerdir. 

Ancak zalimler de zalimce yargılanmamalıdır. 
Onlar yani yukarıda açıklananların tersini yapanlar 
yani diğer insanlara zulmedenler Mahkeme-i 
Kübra'ya kalmadan insan hakları ihlalinden İnsan 
Hakları Mahkemelerinde insanca yargılanmalı ve 
cezalarını da bu dünyada iken çekmelidirler.

 Sözü iki dörtlükle bağlıyorum:
1.
Peygamberi siyaset, Tanrı'yı ticarete
Sakın alet etmeyin hilenin sonu gelir
Sizi de kaydederler defter-i ihanete
Her saltanat yıkılır, hakikat günü gelir 

2.
Hiç kimsenin dinini inancını öğrenme
Hiç kimseye dinini, inancını öğretme
Dünyevi ilişkiler, bırak dünyevi kalsın
Uhrevi duygularla çıkar hevesi gütme

(http://osmangokce.net/wp/2018/06/01/din-dersi-
konusu/)

DİN DERSİ SORUNU 
Prof. Dr. Osman GÖKÇE

bilim.ege@gmail.com
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Dudak Dişten Önce Gelir, Ya Dil?
Mizah, korkudan ve yalnızlıktan kaynaklanır. 

Mizahın dostu söze, düşmanı silaha sarılır. Mizah 
insandır. Bu dünyada silah çok. Politikacının 
demagojisi, şantajcının eskort kızı, mafyanın 
susturucusu, ajanın gizli kaydı, orduların topu tüfeği 
var… Mizahçınınsa kahkahası, olmadı kılıçtan keskin 
dili var. Yani kırk boğumluk boğaza, kırk birinciyi 
eklemek. 

“ .” Demek ki çare dilin Dudak, dişten önce gelir
gücüne sığınmakta. Bu atasözü, Beytüşşebap 
günlerimden bir anı. 1970'te 
öğrencilerime verdiğim bir 
ödevden gülümseyen bir tümce, 
yerel bir atasözü.  Bu atasözü, 
anlamı bir yana şöyle de çekiyor 
kulağımızı: Her dil ve kültür, bir 
varsıllıktır; saygıyı hak eden bir 
değerdir.

H a y d i ,  T ü r k ç e n i n  
olanaklarıyla mizahi bir yolculuğa 
çıkalım. Önce yaşananlara bir 
bakalım. Sözcüklerle sonra  
oynarız.

8 Şubat 2017. Şu gıcık iletiye 
epeyce güldüm. Fox TV'nin haber 
su nuc usu  h emşe ri m  Fat ih  
Portakal'a bir dinleyici şunu 
yazmış. “Portakalı soymak için 
'evet'!” Fatih Portakal gülüp geçti. 
“Soymak güzel de soyduğunda ne 
göreceğini hiç düşündün mü?” 
diyebilirdi. 

Son Anayasa referandumu sırasında, 11 imam, 
sarık ve cüppeleriyle bir takım oluşturup “Siz de var 
mısınız?” videosu yayımladılar. Dahası “evet” 
kampanyasına Karacaahmet'tekini de kattılar. 
Yadırgamadım. Dürrizadeler'den “Görmez”ler 
fetvacı başı olunca, ortalık elbette Dürüm-zadeler'den 
geçilmez olacaktı. Kendilerini dürüp sıraya dizenler 
için, o imamların, yapacakları bir şey vardı, onlar da 
onu yapmışlar. Kulluklarını sergilemişler. Hangi 
“kul”, ömrü boyunca bir kerecik “hayır” diyebilmiştir 
ki!...

Anayasa'nın 2. Maddesindeki o değiştirilemez “laik 
devlet” hükmü yerinde bırakıldı ya, yetmez mi 
kardeşim?

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü, bastırdığı 
“Sigaraya Hayır” afiş ve broşürlerini, “hayır” oylarını 
arttıracağı gerekçesiyle toplattı (14.02.2017, TV 
haberleri). Neymiş efendim, toplumda “hayır” algısı 
oluşurmuş. Allah aşkına şu seçmen dediğiniz, salyasını 
vakitsiz akıtan , anlamadan her şeye Pavlov'un köpeği
“he” diyen , aç ve susuz olduğu halde Ahfeş'in keçisi
kararsızlıktan ölen  midir? Ya da Buridan'ın eşeği

uyuşturucu deneyi yapılan , kobay
mutluluk manileri çeken niyet 
tav şa n  m ı?  All ah aşkın a, 
insanoğlu bu kadar aşağılanır mı?

Mizah, toplumun balatasıdır, 
emniyet sübabıdır. Mizahın 
özürlüye, yoksula sözü yoktur. 
Cinsiyet ayrımcılığı ve kadın 
beden i  üze ri nden  mi za h  
yapılmaz. Mizahta kör göze 
parmak, muta nikâhı, sadaka 
yoktur. Kütahya'dan Antep'e, onca 
belediyenin evlilik rehberi olarak 
da ğ ı tt ı ğ ı  k i ta p la rd a,  ye r i  
geldiğinde “Dayak, kadın için 
lazım olan ilaçtır.” dense de, o 
fetvacılara inat, kadına mizah 
fiskesi bile ilkeldir. Yasaktır.

Yeni Ortaçağ'ın post-modern 
dil algısına göre “ - ” tarihi fi kir
saptanamayan fosilleşmiş bir 
kirdir. Yol arkadaşı “fakir”dir. 
“ -ünce” insanoğlunun boylu Düş

boyunca serilme halidir. Onun yol arkadaşı da 
“sakınca”dır. Yeni Ortaçağ, bu melun kavramlardan 
kendini kurtarmanın yolunu yeniden keşfetmiştir. 
Kendini her şeyi bilene teslim ederek. Yetmez mi? 
Trump, Putin, Sarkozi'ler Yeni Ortaçağ'ın her şeyi bilen 
yeni yalvaçlarıdır; bizim reisin onlardan çok şükür 
eksiği yok, fazlası var. 

Sözcük yolculuğuna devam edelim. Cukkalamayı 
sevenler, “cukka”nın meme, özellikle hayvan memesi 
olduğunu bilirler mi bilmem. Ama bildikleri bir şey 

Tahsin ŞİMŞEK
tahsin.simsek48@gmail.com

MİZAHLA
UTANDIRACAĞIZ!..
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olduğu kesin; çıkarları için hiçbir yerde, hiçbir 
biçimde emilmedik hiçbir şey bırakmamak. 

Fazla okunan “esami”ler, vakanüvislere ilham 
veren bazı namlar ve sanlar,  mizaha açılan kapının 
anahtarıdır kendiliğinden. Sözcük yolculuğumuza 
birkaç örnek daha:

Paşam, her “Özel” güzel olmuyor. Değil mi 
“Hususi Ağlak Paşa”m. İktidar “Gül”ü çabuk solar; 
artık bekle ki yeşersin!

“Arınç”, arı, saf demekmiş; saflığına saf da öyle 
bildiğim kadarıyla pek de arı durulardan değil. Biliyor 
musun yüzüne “Gülen” biri onu fena kandırmış 
civanım. Yani boz bulanık bir kozmik hikâye!

Umarım bir gün Yozgat'ın boz dağlarından şöyle 
bir bozkır bozlağı duyulur: “Cemile'me çiçek, orak 
getirin biçek.” Bir başka Yozgatlı, bu bozlaktan 
etkilenir mi bilmem? İşte size bir duyarsızlık 
somutlaması: “ ”Abdi karıyı boşamış, neylesin Bekir!

Dil yaşayan bir bünyedir. Ademoğullarından 
değil de “ ”ninden biri, İshak da İbrahim Milleti
İbrahim'in oğludur, aldığı o memleket havasıyla bir 
sonbahar akşamı, “ ” deyimini madam gibi ölmek
dilimize armağan ediverdi. Ne güzel(!) “Madam”  
sözcüğüne bir bakın, tersi yüzü bir nadir 
sözcüklerdendir. İster soldan okuyun, ister sağdan. 
Bir de erkeklik taslayanlar şu “erkek” kardeşlere 
bakın; pek “kekre”lermiş canım. Metin Eloğlu, şu 
soruyu, böyle cambazlar için sormuş olmalı: 
“ ”Zampokeyin pi?

Sultan Süleyman'a kalmayan dünya, kutsalı 
“ ” olan Trump'lara da kalmaz elbet. Düşmez Kavgam
kalkmaz bir Allah! Biliyor musunuz ben bile attan 
düştüm. Eşekten düşmüş hıyarlara da gülmeyin! Ama 
en kötü düşme, oto-sansürle tepe taklak olmaktır.

Sözün şeytan tarafı mizaha, edep tarafı edebiyata 
aittir. Mizah, gerektiğinde hak edeni verem eden, göze 
karasular indiren şakadır. Bu yüzden mizah, nezaket 
adına ağzına gem vurmaz. Dahası anarşist olmayan 
mizah yoktur. Evet, anarşist olan, Eşref ya da Aziz 
Nesin değil, onların dilidir; yani mizahın dili. 

Mizah, şiire değil, nakarata; öyküye değil, 
hikâyeye; diyaloga değil, monoloğa “Hayır!” der. 
Tersine dönen kaplumbağa, sadece gökyüzünü görür, 
dahası kendini astronot sanır. Toplumumuz da o 
kaplumbağa gibi, şimdilik uçtuğunu sanıyor. Ne 
zaman biri tekmeyi vurur, ayakları toprak yüzü görür, 
o zaman aklı başına gelir. Elbette yediği tekmenin 
sersemliği öyle bir iki günde, bir iki yılda da geçmez. 

Onlar ki Karamizah Sırcılarıdır
Mizah, korkudan ve yalnızlıktan kaynaklanır. 
Hele o diz boyu “ ” korkusu, devasa Yalan

“ ” yalnızlığı. Gel de Tahsin Yücel'i bir kez Gökdelen
daha anımsama. Yaşanan, “ ” Tutunamayanlar
dünyasında “ ”.  Bu nasıl bir “Bir Çağ Yangını Ruh 
Üşümesi”. Ah “Zebercet”, sen ki bir zümrüttün pırıl 
pırıl! Ah “ ”, yeşerecek ne çok umudumuz vardı! İshak
Hepsini bir “ ” kesti. Nasıl baş edeceğiz Danaburnu
onunla? 

Ben söyleyeyim, mizahla.
Bu topraklar, Ezop'un, Diyojen'in topraklarıdır. 
Hoca Nasreddin'den, İncili Çavuş'a… Karagöz'den 

Bektaşi'ye… 
Hatta Tosun'dan Temel'e… Horoz Nuri'den İnek 

Şaban'a …
Bu topraklar, Kaygusuz'un, Kazak Abdal'ın, 

Seyrani'nin topraklarıdır. 
Nef'i, Eşref, Neyzen; Can Yücel, Özdemir Asaf, 

Metin Eloğlu'nun…  
Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü, Bekir 

Coşkun, Yılmaz Özdil'in….
Cemal Nadir, Turhan Selçuk, Semih Poroy, Musa 

Kart'ın… 
Bu topraklarda, “ ” Bekçi Felek Bir Gün Salakken

Murtaza'dan Keşanlı Ali'ye ne yiğitler tanıdık. Salah 
Birsel'in “ ”sinden Ferit Edgü'nün Kikirikname
“ ”ne ne çiçekler açtırdık renk renk. O İnsanlık Halleri
çiçekleri, Amcabey'denAbdülcambaz'a , hatta  
“Akbaba”dan “ ”ya herkes bilip tanıdı da Nezleli Karga
bir tek “ ” dediklerimiz görmediler ya da Ayıya Bak
göremediler.  Çünkü onlar, “ ”ni Şeytanın Gör Dediği
görmeyi kulluklarına yakıştıramazlar.

Bakın güldürünün ustalarına, içlerinde hiç saray 
soytarısı, padişah dalkavuğu var mı? Ve “ ” bi şeyin kılı
olan? Sadece onlara kıl olanlar var.  Kıl olmak neye 
yarar. Al eline kalemi, aç ağzını, sadece sözün gücüne, 
mizaha merhaba de. En azından son günlerin moda 
sloganıyla “ ” de. Bu sloganı Sarayın İbiş'i olmayacağız!
ürettiren kim mi? Bir üniversitenin rektörü. Çünkü o 
üniversitede KHK ile nice öğretim üyesi, kapının önüne 
konuverdi. Onlar kapının önüne konurken, o rektör, 
kuşkusuz kendine çift kanatlı han kapıları açmıştır.

Ne zaman Kadıköy'den Eminönü'ne geçsem, 
sarayda boğdurulup Sarayburnu'ndan denize atılanların 
çığlıklarını duyarım. Nef'î'nin 'sıyla Siham-ı Kaza
vurulmaktan korkarım. O martı çığlıkları, gebe 
cariyelerin bebek çığlıkları olarak yankılanır 
kulaklarımda. Haliç Köprüsü'nden başka bir çığlık 
yükselir.Edvard Munch oralarda olmalı? “Gökkkafes” 
üstüme yıkılır. Komşum EliasCanetti, bu Boğaz'dan 
geçmiş olmalısın. Bu “ ”yi ancak sen Körleşme
anlatabilirsin.

Ben bunları gördüm. Eğer hâlâ bir şeylerin farkında 
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değilsen, git derdini, Markopaşa'ya, olmadı 
Malumpaşa'ya anlat kardeşim.

Mizahla Yaşayacağız Özetle
Bu höst-modern çağda yaşama, mizahsız 

tutunmanın olanağı yok. Ne yapıp edip dünyanın 
kirinden pasından arınmamız gerekiyor.  

Poroslu Arkhilokhos, günümüzden yaklaşık 2700 
yıl önce bir şiirinde şöyle der: “Bu kadın çok akıllı / 
bir elinde su / bir elinde yangın” Hiç eskimeyen, 
eskimeyecek dizeler bunlar. Ben, bu dizeleri mizaha 
da uyarlarım: Mizah, bir yangın somutlamasıdır. 
Mizah olmasa, o yangın nasıl söndürülecek, o yürek 
nasıl serinletilecek? Dahası akıl yolunu nasıl bulacak? 

Konrad Lorenz'e göre: “Mizah ve bilgi, 
uygarlığımızın iki büyük umududur.” Mark Twain'e 
göre ise: “Mizahın gizli kaynağı sevinç değil 
hüzündür.”

Umudu korumak, hüzünden kurtulmak gerekir. 
Mizah, çaresiz kalındığımızda bunun yolunu bulur. 
Çok basit bakmayı öğretir bize. Çünkü hakikat 
basittir. Yoğunluk, basit olandadır. Kemal Sunal, bu 
nedenle sevilmektedir hâlâ. 

Mizah, insanın hırsını törpüler. Mizah kişiyi 
bilgeleştirir. Bu nedenle hiçbir bilgeyi asık suratlı 
görmeyiz , göremeyiz . Cahit Arf' la Oktay 
Sinanoğlu'nun gülümseyen yüzlerini, Aziz Sancar'ın 
ödünsüz, soylu duruşunu anımsayın. Gencecik Bülent 
Kızıltan ve Canan Dağdeviren'in yaşam dolu sevecen 
bakışlarını. . Einstein'ın dilini bir karış sarkıttığı o 
fotoğrafını... 

 Mizahın işi, hikâyeyle değil, karakterledir. Oysa 
biliriz ki, iktidarların işi karakter değil, model 
yaratmaktır. Kendi hikâyelerine inanan sürüler 
oluşturmak.

 Keşke siyaset de karakter yaratsa, daha karakterli 
olsaydı!... Karakter söz konusu olduğuna göre mizah, 
toplumsal değil, bireyseldir. Mizah partilileşmez, 
özgürlüğüne tel kondurmaz. Mizah, kısık ateş ister. 
Önemli olan, göbeğin hoplaması değil, yüzün ve 
beynin gülmesidir. Kaba sövgü, asla mizah değildir. 
Ancak pembe kâğıda mektup da değildir. Mizah, sözü 
yutturmaktır. Ucu açık mizah olmaz. Mizah 
yaptığınızı sanıyor, hâlâ tokat yiyorsanız, mizah orda 
dursun, siz başka yerde durun.

Mizah, korkuya çalınan ıslıktır, geceye gür bir 
kahkaha. Mizah, insan beyninin 100 metresidir. Eser 
geçer. Bu nedenle her çağın önündedir. Modası hiç 
geçmez.

Mizahla yaşamaya devam edin!...

Ey sabahın erken saatlerinde
Simit satan çocuk!
Sen şimdi simit değil
Uykularını satıyorsun.

Kaç odalı kim bilir gecekondunuz?
Kim bilir daha kaç kardeşin var?
Anan, ninen hasta mı kim bilir?

Kim bilir işi var mı babanın?

Tapusu var mı kondunuzun?
Başvurdu mu baban “yeminli büro”ya?
Yoksa soğuk bir kış akşamında 
Yıkacaklar mı evinizi başınıza?

Okula gidiyor musun güzel çocuk?
Senin de var mı boya kalemlerin?
Yoksa uyukladığın için sınıfta 
Seni azarlar mı öğretmenin?

Senin de hayallerin vardır güzel çocuk 
Doktor mu olmak istiyorsun mühendis mi?
Kim bilir kaç kez düşlerine yattın;
Renkli televizyonun, bisikletin, bilyaların?

Ey sabahın rüya saatlerinde
Simit satan çocuk!
Sen şimdi simit değil
Düşlerini satıyorsun.

4 Ekim 1984 Perşembe
Saat: 07.00 Bornova -  İZMİR

 Prof. Dr. Şevket TOKER

   sevket.toker@ege.edu.tr

SİMİTÇİ
 ÇOCUK 
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EGE'DE KADIN OLMAK  
Etem ORUÇ

 orucetem@hotmail.com

Ege'de kadın olmak ilk çağlardan beri bir 
ayrıcalıktır. Ege'de kadın tanrıdır, tanrıçadır, başın 
tacıdır. Kibele, Sibel, Artemis, Afrodit, Sarıkız'dır 
Ege'de kadın. Özgürdür, dikbaşlıdır, onurludur, akıl 
danışılan, yol gösterendir. Gizemli Efe, Gördesli 
Makbule, İmamköylü Efe Ayşe, Çiftlikli Kübra, Ayşe 
Çavuş, Gül Esin, Özlem Çerçioğlu'dur, son sözdür 
Ege'de kadın.   

Gâvur İzmir'in ve Ege'nin kadını aksidir, diyorlar. 
Doğrudur. Düşünen, sorgulayan, söyleyecek sözü olan 
aksidir. Körü körüne kul köle olmaz. İnsan biraz da 
yaşadığı coğrafyaya benzer denir ya buranın insanı da 
yaşadığı coğrafyanın, kültürün bileşkesidir. Yörük, 
Tahtacı anaları, köy kadınları eşlerini gücendirmeden, 
onların gönlünü alarak kendi dediklerini yaptırmasını 
iyi bilirler. Burada kızlar mal gibi 
alınıp satılmaz. Kızlar oğlanlara 
rahatça evlenme teklifi de yaparlar. 
Ege kültürünü tanımadan Ege'nin 
kadınını tanımak da çok zordur.

Efes (Selçuk) ve Smyrna (İzmir) 
kentlerini ilk kuranların Sinop 
yöresinden buralara gelen kadın 
savaşçıların yani Amazon'ların 
kurduğu, bu adların da Amazon 
kraliçelerinin adları olduğu söylenir. 
H i t i t l e r i n  o lduğ u  he r ye rde  
Amazonlar da vardır. Efes ilk kez 
Ayasuluk (Selçuk) Tepesinde Tunç 
çağında kurulmuştur. Bu tepede Hitit'e ait yerleşim 
yerleri vardır. MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı 
çevresine taşınır. Kybele geleneğine dayalı Artemis 
kül tünün en  büyük tapınağı-Dünyanın yedi 
harikasından biridir- Efeste yer alır. Yine Efes- Bülbül 
Dağı'ndaki Meryem Ana tapınağının burada olması bir 
ralantı değildir. 

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis 
tapınağını İngilizler yerinden sökerek kendi ülkelerine 
taşmışlar. Halkımız tapınağın yatağındaki çukura 
İngiliz çukuru demektedir. Aynı tapınağın bir benzeri 
de Sart'ta (Salihli) bulunmaktadır. İzmir (Smyrna) da 
Hitit döneminin ve Amazonların en önemli izlerini 
taşıyan bir kenttir. En önemli Amazon lahitlleri İzmir 
ve Kütahya müzelerinde bulunmaktadır. Aydın- 
Karacasu- Afrodisyas Müzesinde de Amazon ve 
Afrodit heykelleri vardır.  

Halikarnas'ta da (Bodrum) dünyanın yedi 
harikasından biri Kral Mausolus Mozolesi'nin yerinde de 
yeller esmektedir. İngilizler, Almanlar ve Fransızlar 
çeşitli zamanlarda Anadolu'yu yağmalamışlardır. Bu 
dünya harikası Mozele'yi yaptıran da onun eşi 1. 
Artemis'tir. Halikarnas adı yani Karya Kar'dan 
türemiştir. Aynı dönemlerde bu yörede Lidya, Likya, 
Hititlerin ardılı Luvi ve Milet bulunmaktadır. Karyalılar 
arasındaki Salamis Deniz Savaşını MÖ 480'de bir kadın, 
1. Artemis yönetmiştir. Yerine 2. Artemis daha sonra da 
Ada geçecektir. Bu kadın kahramanlar kent devleti 
kuran, savaşan, dünyanın harikalarını yaratan 
insanlardır.  

Aydın- Koçarlı'nın 30 km güneyindeki Gaffarlar 
Köyü yakınındaki Mazın Kalesi olarak anılan Amyzon 

kenti de savaşçı kadınların kentidir. 
Kütahya-Çavdarhisar'daki Aizanoi 
Antik kenti de kadın savaşçıların 
kentidir. İl merkezine 54 km, İzmir-
Uşak karayolu üzerindeki bu kent 
kadınların oya gibi işlediği sanat 
ya p ı t la r ı y la  do ludur.  K ü ta hya  
Müzesindeki Amazon lahiti dünyadaki 
20 örneğinin en sağlamı ve en 
güzelidir.  

Afrodit dendi mi Afrodisyas akla 
gelir. Afrodisyas'ta onun altın beşiğinin 
olduğu, kazı sırasında Fransızların 
gö tü rdüğü söylen ir.  Afrod isyas 

dünyanın en büyük heykel merkezidir. Pek çok Afrodit 
heykeli vardır ama dünyadaki en ünlü Afrodit 
heykellerinden birisi de Datça'daki Afrodit heykelidir.  
Bu topraklar kadın tanrı ve tanrıçalarıyla yoğrulmuş 
topraklardır. 

Sarıkız, Türklerin Orta Asya'dan taşıdığı Şaman 
kökenli inançlardır. Doğayı koruyup taptığı gibi kadını 
da taparcasına seven bir inanç sistemidir. Kadın doğuran, 
üreten, yaratandır. Sarıkız Anadolu'da 7 tane olmasına 
karşın en önemli merkezi Tahtacı Yörüklerin yaşadığı 
Ege, Karıncal ı Dağ , Kaz Dağ ları  yöresidir.   
  

SARIKIZ EFSANESİ 
Altay Türklerinin hikâyelerinde dağ iyeleri 

genellikle kadın suretine bürünmektedir. Bunların 
inancına göre, hiç evlenmemiş bir kızdan türemiş olan 
Albas, kumsal yerlerde ve kayalarda bulunmakta ve keçi 
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gibi bağırmaktadır. Bu ruh kam dualarında Sarıkız 
olarak nitelendirilir.    

Nogay masallarında cinlerin şahı olan Sarıkız, 
Azerbaycan inançlarındaki cinlerin Al Ana'sı ile aynı 
zümrededir. Günümüzde, “Al, alkarısı, alanası, alkızı, 
albasması, alarvadı, alacama, albıs, albız, almış” gibi 
adlarla anılan ve hemen hemen bütün Türk dünyasında 
görülen Al ruh olağanüstü mefhumlardan biridir. Bu 
mefhum eski Türk inançlarındaki Al Ruhun 
günümüzdeki temsilcisi sayılabilir. 

Kırgız-Kazak halk inanışlarına göre, Albastı iki 
türlü olup biri Kara Albastı ve diğeri de Sarı Albastıdır. 
Sarı Albastı sarışın bir kadın suretindedir. Bazen tilki, 
ekseriya keçi suretine girmektedir. Kazak-Kırgızlarda 
keçi suretinde görünen ve Tuva Türklerinde keçi sesi 
ile bağıran bu ruh Anadolu Türklerinde fena sesle 
bağırmaktadır. Kazak-Kırgız baksıları da, herhalde bu 
ruhu, tuv dediği derde derman olan ey Sarıkız, gel diye 
çağırıyor. 

Bu ruh bütün Türklerde dişidir; hoppa, hilekâr ve 
yalancıdır. Anlaşılıyor ki Kam dualarında Sarıkız 
olarak betimlenen Al Ruh, Orta Asya Türklerinin 
mitolojik inançlarında sarı saçlı güzel kadına 
dönmüştür. Beltir ve Sagay Şamanlarının davulunda 
yedi sarıkız resmi bulunurdu. Al başlılık veya Sarı 
başlılık, Albastı tipinin temel özelliklerindendir. Diğer 
yandan Sarıkız Altay ve Yenisey Türklerinde su ezi/ su 
sahibi ve bazen de Almıs ~ Albız adını taşımaktadır.

Özbeklerde ve Türkmenlerde, Gök Türk 
yazıtlarındaki Umay Ana'nın yerini uzun, sarışın 
dalgalı saçları olan Sarı Ene tutar. Bu mitolojik varlık 
Anadolu'da Alevi Tahtacı topluluğu içinde Sarıkız 
kültüne çevrilmiştir. Sonuçta Abdulkadir İnan'a göre, 
“Tuvaların kam dualarında zikredilen ve kayalarda 
bulunan altı sarı Albası, Kazak-Kırgız ve Başkurtlarda 
sarıkız suretinde olan bu ruh kültü ile Anadolu 
Türklerinin Sarıkızlar efsanesi de birbirinden 
etkilenmiş olabilir.  

Ege topraklarında ilk çağlardan bu yana Hitit, 
öntürkler damgaları görülmektedir. !3. yüzyılda 
Aydınoğulları Beyliği Ege yöresini ele geçirerek 
Birgi'yi başkent yapar. Daha sonraları Ayasuluk 
(Selçuk) ve Tire de başkentleri olur. Buralar, yüzlerce 
uygarlığın haşır neşir olduğu yerlerdir. Luvi'yi 
Aleviliğe bağlayanlar da bulunur. Bu topraklar kızların 
kutsandığı topraklardır. Bu topraklarda Hafsa Sultanın, 
Sarıkız'ın türbesi ve daha pek çok kadına özgü türbeler 
vardır. Salihli'de Kız Köprüsü, Ödemiş'te Kadın 
Deresi, Karıncalı Dağda Kızuçan, Kız Çeşmesi, Hanım 
Cami gibi pek çok yapıt bulunmaktadır. 

A ma zonlu  kad ın ların  Turva Sa va şı 'nda 
Anadolu'yu savundukları gibi Kurtuluş Savaşı 
döneminde de Ege'nin kadınları erkekleriyle beraber 
emperyalizmin maşası Yunanlılara saldırmışlardır. 

Baltaköylü kadınlar cephede savaşan efelere, Kuvayı 
milliye kuvvetlerine yiyecek, içecek, mermi taşırken, 
“Vurun yiğitlerim vurun! Bu topraklar ölümü göze 
alırsan kurtulur. Biz de bu topraklar için ölmeye geldik,” 
diye bağırırlar. İmamköy'den Efe Ayşe, eşinden kalmış 
bileziğini satarak Aydın'dan bir mavzer satın alıp 
cepheye katılır. İki kız annesi olan Efe Ayşe: “Kadın 
zayıftır ama ana kuvvetlidir. Beşik sallayan eller bir 
araya gelirse dünyayı sallar!” der.   

Babasının tüfeğini alarak 16 yaşında Efe Ayşe 
çetesine katılan Çiftlikli Kübra: “Bu vatan, bizim de 
vatanımız, biz de bu topraklar için ölmeye geldik,” diye 
bağırır. Ayşe Çavuşlar, Gördesli Makbuleler bu topraklar 
için savaşır. Türk Amazonu Gördesli Makbule: “ Bu 
topraklar sadece erkeklerin değil kadınların da vatanı,” 
derken kör bir kurşunla şehit düşer. Ege'de efe diye erkek 
ya da kadına demezler. Yüreği çatal olan, yurdu ve ulusu 
için canını çekinmeden veren kahramanlara, yiğitlere efe 
denir. Efe kadın da olur erkek de…

Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme seçilme 
hakkını verdikten sonra ilk seçilen kadın muhtar Aydın-
Çine-Demirören köyünden Gül Esin'dir. Amazon yürekli 
Gül Esin, Nazilli Eğriboyun Mezarlığında yatmakta, 
çağdaş kadınlar gömütüne ziyaret etmektedir. Aydın 
Büyük Şehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olması bir 
tesadüf müdür? Hayır hayır! Bu topraklarda olan soylu 
genlerin açığa vurmasından başka bir şey değildir.

Kendisi de Aydın Yörükleri Kızıl Hafızlar soyundan 
olan Mustafa Kemal Atatürk, Yörük sözcüğünü kardeşi 
Makbule'ye anlatırken: “Yörük, yürüyen Türk demektir. 
Orta Asaya'dan Anadolu'ya, Aydın'dan da Selanik'e 
gelmişiz,” dermiş. Yörükler düne kadar yürümeye 
devam ediyorlardı. Yazın yaylalara, kışın düz ovaya göç 
ederlerdi. Göç için yükler develere sarılır, katar yapılır. 
Keçiler, koyunlar inekler sürülür. Göç giderken en 
öndeki devenin üstünde kim vardır bilir misiniz? Obanın 
en güzel kızı… Dağların özgür çocukları olan Yörükler, 
kızlarını da özgür bırakır, parayla pulla satılmaz. Kız 
istediğiyle evlenir. 

Bu Yörük, Türkmen geleneği hâlâ Ege'nin bazı 
yörelerinde sürmektedir. Örneğin Ödemiş- Beydağ'da 
kız genceri vardır. Kız gencerinde kızlar evleneceği 
erkeği beğenir, evlenme teklifi yapar. Kızlar kara 
çarşaflar arkasına gizlenmezler Ege'de. Birkaç tane 
görürseniz de dıştan gelmiştir. Ege'de kadın erkekten çok 
insan vardır. Birbirini tamamlayacak insanların 
birbirinden ne çekinceleri olacak ki… Ege'de kadın 
olmak bir ayrıcalıktır. Atatürk'ün düşünce arkadaşı 
Nazillili Hacı Süleyman Efendi: “Kadınları, kızları 
okutulup eğitilmeyen ülkelerin gelişip ilerlemesi 
mümkün değildir,” der. Bu güzel insanları anlayabilirsek 
Ege'nin kadınını da anlarız.  
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Sevgili İsmail Tuna, elime bir kitap tutuşturdu. 
“Oku bakayım,” dedi.

Kitabın yazarına baktım Michio Kakku.
Konusuna baktım, . Konunun geleceğin fiziği

kapsama alanı da, 2100 yılına kadar bilim, insanlığın 
kaderini ve günlük yaşamını nasıl şekillendirecek.

Benim gibi ömrünü bürokraside harcamış, 
genellikle de edebiyat ve sosyal bilimlerle geçirmiş 
birisi için çok iddialı bir konu.

Kitabı okumaya başlayınca, aklıma sınıf 
arkadaşlarımızdan rahmetli  geldi. Fevzi Bağatur
Benim gibiler için derdi ki: "Oğlum, sizin beyniniz de 
hiç girinti çıkıntı yok. Her şeyi düz görüyorsunuz. 
Benim beynimdeki girinti ve çıkıntılar 
ise Himalaya Dağları ile Lut Gölü 
gibidir." Biz ona peygamber derdik. 
Almanya'ya giden ilk işçi kafilesi ile 
birlikte çalışmaya gitti (altmışlı yıllar). 
İnançlarla ilgisi yoktu, zayıftı. Doğu 
Almanya'nın sosyalizmini merak edip 
na s ıl  be cerdi yse gi zli ce  Doğ u 
Almanya'ya kaçıyor. Casus niyetiyle 
sorguluyorlar, hiçbir şey bilmediğinden 
bazı bilgileri de saklıyor düşüncesiyle 
epeyce işkence yapıyorlar. Kafayı 
sıyırdı, diye diğer kaçakların yanına 
kapatıyorlar. Kapatıldıkları yerde, 
kaçaklar kendi aralarında kutsal kişi 
sınavı yapıyorlar. Sorulan sorulardan üç 
tanesini bilen Allah, iki tanesini bilen 
peygamber, bir tanesini bilen aziz kişi 
oluyor. Bizim Fevzi iki soruyu bildiğinden 
peygamber ilan ediliyor.

Bize derdi ki: "Oğlum siz inanmıyorsunuz, ama 
gelmiş geçmiş en büyük peygamber benim. Kitap, 
gazete okuyan, radyo dinleyen, televizyon seyreden, 
okuryazar vs. olan peygamber var mı?" diyerekten de 
inandırmaya çalışırdı, ama müridi yoktu. 

Sabaha karşı telefonum çaldı.  Çok hasta 
olduğunu, mutlaka doktora görünmek istediğini, 
günlerden pazar olduğundan özellerin kapalı 
olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Eve 
gelmesini söyledim, pazar olmasına rağmen nazımız 
geçen okul doktorumuz Asabiye Uzmanı Celal Bey'e 

durumu anlattık. Sağ olsun, kabul etti, gelin dedi.
Gittik. Celal Bey hastaya -Fevzi'ye- soruyor. Derdin 

ne, şikâyetin ne? Bana anlat. Bizimki ağzını açmıyor. 
Doktor ısrar ediyor. O da açmamakta ısrar ediyor. 

Sonuçta; böyle devam ederse kendisine faydalı 
olamayacağını ya konuşmasını ya da gitmesini söyledi. 

Bunun üzerine Fevzi iki eliyle ağzını kapattı. Çok 
alçak sesle "Ağzımı açayım da dişlerime takılı çipler 
sayesinde beynimdeki bilgilere ulaşınız. Almanya'da 
çalışırken Doğu Almanlar, benden bilgi toplamak için 
dişlerimin içine radyo dalgaları yayan çipler 
yerleştirdiler. Onun için ağzımı açık tutmuyorum”

Birkaç paragrafta anlatmaya çalıştığım arkadaşımın 
ruh sağlığı ile ilgili bir fikir edindiniz 
umarım. Ama asıl üzerinde durulması 
gereken dişlerin arasına yerleştirilen 
radyo dalgalı çiplerdir. Düz mantıkla 
olmaz ama günümüzde bu çipler her 
ortamda kullanılıyor.  30 40 yıl önce 
bunları düşünmek bile bir fanteziydi. 

Bu bilim adamı nun Michio Kaku'
ç a l ı ş m a s ı  " d ü ş ü n ü l m e y e n i  
düşündürtmeye çalışan bir çalışma" 
olarak adlandırılıyor. 

Bilim kurgu taslaklarının nasıl olup 
da gerçeğe dönüştüğünü gözlemlemek 
bilim adamlarının uğraş alanı olmuştur. 
Jules Verne'in deniz altında 20.000 
fersahı, aya seyahati yaşadığı dönem için 
bir hayaldi. Bilim adamları hayali 

gerçeğe dönüştüren kişilerdir. Leonardo da Vinci'nin 
deniz altı, helikopter, uçak çizimleri dün için hayal, 
bugün için gerçektir. 

Günümüz uygarlığı ( ) geçmişe ar-ge nano-teknoloji
bakarak zamanından önce ileriyi görenlerin eseridir, 
geçmişi olmayanın geleceği olamaz. 

Bilim insanları yoksa gelecekte olmaz, bilim 
insanları özgür düşüncede yetişir.

"Geleceğe karşı bahse girilmez" 30 40 yıl önce 
deselerdi ki kemerine takılı cep telefonuyla, uzaydaki 
uydu aracılığıyla görüşme yapacaksınız, dünyanın dört 
bir yanıyla canlı cansız haberleşeceksiniz. Şoförsüz 
arabaya bineceksiniz, bindiğiniz araba sizi gideceğiniz 

Faik AY
 ar_ajans@hotmail.com

Benim Aklım Erik Değil,
Ya Sizinki?

Bir Kitap ve Bilim
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yere götürecek. Bakkalda, markette, otobüste para 
geçmeyecek vs… Ne derdiniz?

Michio Kaku. Einstein'in çalışmalarını "tanrının 
zihnini okumak" olarak yorumluyor. Benim aklım 
Einstein'a da Kakuya da yetmiyor. Ama sorgulayan 
bir beyin olarak "tanrı bu varlığı niye yarattı" 
sorusunu da sormuyor değilim.  

Lütfen  deyişinin "tanrının zihnini okumak"
içini doldurmaya çalışınız. 

Yine eski İngiliz başbakanı Churchill' in 
" G e l e c e ğ i n  i m p a r a t o r l u k l a r ı ,  z i h i n  
imparatorlukları olacak." özdeyişini de irdeleyiniz.

Ayr ı ca  h aya l ed il en ,  g erç ekl eş en ve  
gerçekleşeceği umulan tasarımları da düşünün. 
Örneğin;

Satranç oynayan makine, robot
Duygusal robotlar (terleyen, yorulan, gülen, 

ağlayan) 
Dijital beyin (programlanan)
Zihin okuma
Hayalin ve rüyaların fotoğrafını çekme
Evrensel çevirmenler, çeviriler
Kendi kendinin doktoru olmak
Yaşlanmayı tersine çevirme
Soyu tükenmiş canlı formlarını yaşatmak

Yakın geçmişteki gelişmeleri göz önünde tutarak, 
yakın gelecekte neler olabileceğini hayal ediniz, bilim 
kurgu yapınız.  Bu kitapta hayalin bilimkurgunun 
nasıl gerçeği dönüşebileceğinin çabalarını 
bulacaksınız, iyi okumalar.

Kitabın adı: GELECEĞİN FİZİĞİ
Yazarı       : Michio Kaku
Yayın        : ODTÜ yayıncılık

Hiçbir soru yanıtını bulmadan ölmez,
Diyordu
Bulutunun yarasına
Yankının yanık karası

Birden
Yıldızların sonrasına aktım
Gördüm ki
Yanıtlanmamış sorular mezarlığıydı
Orası

Çürümüşlüklerine ağlıyorlardı
Birbirlerine kanayan yalnızlıkları

Anladım ki
Yanıtını bulmadan ölen sorulardandır
Dünyanın birbirini yiyen bu kara halleri

Bundandır ki
Bir bulutun intiharına 
Düştü
Düşlerim

Yankının
Yanık karasının
Yalanına
Yok oldum

Emin UGUNLU
emin.ugunlu@gmail.com

YOK
OLDUM

Öğretmenimizden: S A N A B A Ğ L I

Sana bağlı mühür gözlüm
Aşka, kardeşliğe, insanlığa bağlı
Yeniden tutuk evlerine düşmem
Ateşteki tuğlalar gibi pişmem
Düşman görüp senin dost sandığını
Sana bağlı mühür gözlüm sana bağlı
Yaramı senin neşterinle deşmem
Ben ozanım, güneşlere değişmem
Gözlerinin zindan karanlığını..
                        Değerli öğretmenimizi, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.  / Adabelen

Mesut TARCAN
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Nurettin ÖZKAN
 nurettinozkan@hotmail.com

“En fazla bir yıl sürer
Yirminci asırlılarda
Ölümün acısı
                          …”

        Nazım Hikmet

      Hayır, şiirin koca çınarı. Bu öyle bir ölüm ki 
tüm canların yüreğine ateşler düşürmüş. Dünya 
durdukça o ateşler yanar o acılar hep yaşanır.

Metin Altıok, Uğur Kaynar Behçet Aysan, ve  
çökmüşler Madımak Oteli'nin merdivenlerine, 
ölümü bekliyorlar. Bile bile ölümlerin en 
korkuncunu beklemek nasıl bir duygu acaba.

Konuşuyorlar, içimizden biri kurtulursa ne yazsın 
diye. Metin Altıok: …Ölenler için şiir yazsın diyor

Sanatçının ve sanatın bu kadar sahipsiz olduğu bir 
ülkede başka ne beklenir ki. Ölüm, acı ve göz 
yaşından başka.

MERDİVENE OTURUP
ÖLÜMÜ BEKLEMEK

02 Temmuz 1993. Sivas Katliamı'nın 25. yıldönümü. Bir kez daha lanetliyoruz. Öldürülenleri özlem ve saygıyla anıyoruz.
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Bir kırlangıcın ortalama ömrünü kesin olarak 
bilebilmek ne yazarın ne de okuyucunun işidir. En 
iyisi bu konuyu kuş bilimcilerine (ornitolog) 
bırakalım.   Halk arasındaki yaygın öngörüye göre, 
kırlangıçların ömrü altı ay kadardır.  

Bu öngörünün doğruluğuna 
yaslanarak devam edersek, bu yıl 
y u v a l a r ı n d a  g ö r d ü ğ ü m ü z  
kırlangıçlar geçen yıl gördüklerimiz 
değildir.  Ana-babalar öl müş,  
gördüklerimiz geçen yıl bu yuvada 
dünyaya gözünü açan y avru 
kırlangıçlardır.  

İşte bu yüzden, sözcüklerin 
ömrünü nedense hep kırlangıçlara 
benzetirim.

Evinizin içinde değilse bile, 
mut laka bal konunuzda çiçek 
yetiştirmişsinizdir. Sanıyor musunuz 
ki, bu sabah gördüğünüz çiçek dün 
gördüğünüz çiçekle tıpa tıp aynıdır? 
Bu sabah gördüğünüz çiçek,  
kesinlikle dünkü gördüğünüz çiçekle 
tıpatıp aynı değildir. Hani ne derler 
analar, “Bebekler, çiçeklere benzer, her gün değişir.”. 
Olası ki, çiçeğin bir dalındaki yaprak sayısı artığı 
gibi, azalmış, hatta dalın boyu da büyümüştür. Dün 
gördüğünüz tomurcuk bugün karşınıza çiçek olarak 
çıkmış, sizi tüm güzelliği ile selamlamaktadır. 

Ben, çiçekleri kırlangıçlara benzetemezsem, 
çiçeğe duran tomurcuklara benzetirim, bilirim ki, 
çiçekler, kırlangıçlar, bebekler ve sözcükler nereden 
nereye aktığı belli olmayan bir nehir gibidirler. Dün 
gördüğünüz su, asla bugünkü göreceğiniz su değildir.

Sözü sözcüklere düşürmenin zamanı gelmiş 
olmalı, örnek olarak 'kabak' sözcüğünü irdelemekle 
başlayalım işe: Köken ' kāp' (ETü). Malum bitki 

'kabak' ve sebzenin adı, demektir. kap, çanak, tahıl kabı 
'Kapç, kapçe' veya 'kapçı'  sözcüğü ile eş kökenli 
olduğu tartışma götürmüyor. 'Kap' Eski Türkçe'de  
'torba, çuval' demektir. Hatta 'Kıpçak' sözcüğü 
eşelenirse, 'kabuk, ağaç kovuğu' demek olduğu 
anlaşılır. 'Kapaklı kız' bakire, 'kapaksız / saç örgüsü 
başı üstünde bağlı/başı bağlı'  kızlığı bozulmuş 
demekti. (Anımsatma: Eskiden bakire kızların saç 
örgülerini baş üstünde bağlayamadıkları, bu keyfiyet 
ancak gerdek gören geline / kadınlara ait olduğu, 'başı 

bağlı' deyiminin çıkış noktası da 
öğrenmiş olduk. Kısır sözcüğünün 
küçültme hali olan  'kısrak' sözcüğü de 
bekâr, bakire kız anlamında kullanılırdı.)

Bu sözcük hakkında bu kadar bilgi 
sahibi olmakla sanmayın ki,  sözcüğü her 
yönüyle öğrendiniz.   Yukarıdaki 
bilgilerin hiç birinin bir adamın başında 
kabak nasıl patlar sorusuna yanıt 
vermediğinin ayrımında mısınız?   
Demek ki, almamız gereken daha bir 
hayli yol olmalı. Şöyle düşünürseniz, 
kabak adamın başında bal gibi patlar, 
hem de nasıl?   

Osmanlılar döneminde içki üretimi 
ve tüketilmesi bazı padişahlar tarafından 
yasaklanırken, bazıları zamanında 
görmezden gelinmiş, hatta bazıları 
zamanında serbest edilmişti. İçki üretimi 
ve  t üket im i 4.  Murat,  K anu nî 
devirlerinde kesin kes yasaklanmış, 2. 

Abdülhamit ilk içki fabrikasını kuran padişah olduğu 
nedense pek bilinmez, bilinse de bilmemekten gelinir.

Yasaklı dönemlerde bile bazı meyhanelerde küpler 
içinde ( ) içki bulundurulurdu.  küplü meyhane
Sukabakları ( ) küpten kadehe ( )  içki susak arak
boşaltmak için kullanıldığı gibi,  taşıma kabı/şişe 
olarak kullanılırdı.

Ruhsatsız meyhanelere yapılan baskınlar sırasında, 
içki dolu susakları vermek istemeyenlerle kolcular 
arasında çıkan kavganın sokağa taştığı olurdu.  Yoldan 
geçen kişiler, kavganın nedenini bilmeden kavgayı 
ayırmak isteyince, içi içki dolu kabaklar genellikle 
masum kişilerin başında patlardı. 

KIRLANGIÇLAR, ÇİÇEKLER,
BEBEKLER VE SÖZCÜKLER 

Mehmet GENÇ
mrgenc09@hotmail.com   

                                                                                          “İnsanın iki vatanı vardır:
                                                                                                  Biri üstünde yaşadığı toprak,
                                                                                                  Diğeri konuştuğu dilidir...”
                                                                                                                      Albert Camus

Dilimiz              
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Peki, 'kabak tadı vermek' neyin nesi? 
Eski denizcilik savaşlarını konu edinen filmleri 

izlerseniz, gemilerin sağında solunda yüzlerce 
sukabağının asılı olduğunu görürsünüz. Bu susaklar 
(sukabakları) geminin su alması durumunda suyun 
boşaltılmasında kullanıldığı gibi, esnek oluşları 
nedeniyle yağ, sirke, su, şarap gibi sıvı maddelerin 
taşınmasında kullanılırdı.  Aylarca su kabakları içinde 
kalan sıvı maddeler elbette kabağın tadını alacaktı.

Ayrıca, Anadolu köylerinde çocukların ilk çıkan 
ön dişlerine 'kabak dişleri' denilir, neden acaba?  
Demek ki,  'kabak' sözcüğü   'en önde, lider, hemen 
görünür, seçilir'  anlamına da gelmektedir.  

Böylece,  1807 yılında 'Mustafa' adlı bir kişinin 
liderliğinde çıkan isyana neden “Kabakçı Mustafa 
İsyanı” denildiğini öğrenmiş olduk.  Bu arada,  
Kabakçı Mustafa gerdeğe gireceği akşam, Aydınlı bir 
zeybek tarafından öldürüldüğünü de anımsayalım. 
(Kaynak: “Kabakçı Mustafa”  R.Ekrem Koçu, DK, 3. 
basım,)

       İbretle bak sen Hakk'ın tokadına
       Lanet olsun Kabakçı'nın adına
       Bütün ömrü çakal çakalına geçti
        Doyamadı gelin kadın tadına   
 Sözcüklerdeki anlam genişlemesi ve daralması 

sadece bizim dilde olduğu sanılmasın. Yıllara göre 
sözcüklerin anlam değiştirmesi, o toplumun yaşam 
tarzının, gereksinimlerin değişmesine bağlı olarak 
yeni anlamlar yüklenecek, olası ki öz anlamdan 
ötelenecek, yan anlam günden güne öne çıkacaktır.

 Dedim ya, sözcükler çiçeklere benzer; bugün 
tomurcuk olan bir sözcük yarın karşımıza çiçek, 
yarından sonra tohum olarak toprağa düşecek ve bu 
döngü hep sürüp gidecektir.

 İngilizce ve Fransızcadaki 'güzel, hoş' 
anlamındaki  'nice' sözcüğünün, bir zamanlar 'zayıf, 
cılız, aptalca, zavallı' demek olduğunu bilmek sizi 
şaşırtmasın. Bir İngiliz'e anlattım bu gerçeği, 
inanmadı, “Sen kafayı yemişsin” der gibi,  gülüp 
geçti.

Siz, bu İngiliz gibi davranmayın, sözcüğün atası 
Latince  "ignorant / unaware / (aldırmayan, 
ayrımında olmayan, cahil)  demek olan   'nescuis' 
sözcüğüdür.

Oxford Üniversitesi mezunu olduğu için 
çalımından yanına varılmayan birine, “sen 'Oxford' 
mezunu değil, 'öküz geçidi'  mezunusun” demenizi 
hiç tavsiye etmem. Derseniz bile,  başınıza 
geleceklerden sorumlu değilim.   Ama bilin ki, 
sözcük olarak  ' ox / ford' bal gibi  '  öküz geçidi'
demektir. Malum, 'ox' öküz demek, 'ford'   “to cross a 

body of water by walking on the bottom," nedir bunun 
Türkçesi?  “Su geçidi, geçit, kanalı, pasajı”

E, o zaman, “Benim oğlum/kızım Oxford mezunu ” 
diye hava atmak niye?

 Eski Mısır'da evcilleştirilen kedilerin, farelerle 
beslenmesi, farelerin de tahıllarla besleniyor olması, 
kedilerle insanlar arasında gelişen dostluğa neden oldu. 
Kedilerin, depremler öncesi evi terk etmeleri, 
karanlıkta gözlerinin parlamaları, uzağa atılınca tekrar 
gelmeleri, dört ayaküstüne düşmeleri kutsanmalarına 
neden oldu. Kedi bir tanrıçaydı artık, adı hemencecik 
konuldu, 'Bestet' 

Bu dünyada doğal olaylardan koruyan kediler, 
elbette öbür dünyada da insanları koruyacağından, 
herkes öldüğünde birlikte gömüleceği kedi 
heykellerini sağlığında kendi elleriyle yapmaya 
başladı.

Bastet'in ünü gittikçe yayıldı, günümüz Avrupa 
toplumları kedi tanrıçanın benzerini yaratmakta 
gecikmediler, artık onların da bir kedi tanrıçaları oldu,   
“Fraya”  İngilizcedeki 'Cuma' anlamına gelen 'friday'  
sözcüğünün atası  ( fraya's day / aşk ve cinsellik 
tanrıçası)  tanrıça Fraya'dan başka bir şey değildir. 

Böylece, Anadolu köylü kadınlarının Cuma günleri 
neden sarımsak, soğan yemediklerini, çamaşır yıkayıp, 
temizliğe daha bir başka önem verdiklerini şimdi daha 
iyi anlıyor olmasınız.

Hıristiyan bir ülkede yaşasaydınız ' Good Friday / 
Tanrının Cuması' ifadesini daha iyi yorumluyor 
olacaktınız.   Güney Amerika'daki ülkelerin çoğunda 
'Good Friday'  resmi tatilken, ABD'de ulusal tatil 
sayılmıyor, ama kutlanan bir gündür. 

Bu yazıyı 'good bye' ile bitirelim, ama bu sözcüğü 
tanımadın değil; sözcüğün açılımını tek bir tanımla 
vermek olası değil, “Salutation in parting, also 
goodbye good bye good-by, from godbwye a , ,  , 
contraction of  be with you.  Old English god, God  God
be with you”  iken, zamanla  “Good bye” biçimiyle 
dilde yerini buldu.

                                                                                                   
(24. 07.  2017 / A K B Ü K)

----------------------------------------------------------
 Kaynakça: 
1) The Diffusion of Culture” Smith G.E.  Watts, Londra, 1933“
2) “Büyük Dünya Mitolojisi”,  Arthur  Cotterelll, Raver  Storm
3) “Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam 
Değişmeleri”  Hülya Arslan Erol,      TDK, 2014
4) “ Culture, Language and Personality”  Edward Sapır, 
University of California Press
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Hepimiz, dilimize özen gösterilmesi gerektiğini her 
zaman söylüyoruz.  Ne var ki bazen dikkatsizlikten 
bazen bilgisizlikten yanlışlar yapabiliyoruz. İşim ve 
mesleğim gereği, gerek yazılı basında, gerek sözlü 
yayın kuruluşlarında dikkatimi çeken yanlış 
kullanımları bir yere not ederim. Notlarımı da 
bilgisayarımdaki bir dosyada biriktirdim. Zaman zaman 
bu konuya dikkat çekmek gerektiğini hep düşündüm.

Burada yanlış kullanımlardan bazılarına özellikle 
galat-ı meşhur konusuna değinmek istiyorum. 

Bir tarihte Evren Paşa : “Hangi taşı kaldırsanız 
altından Atatürk çıkıyor.” demişti de bu konu basına bir 
süre malzeme olmuştu. Art niyetli değildi, her nedense o 
gün Atatürk'ü öveceği(!) tutmuştu.

D E Y İ M L E R İ N  Y A N L I Ş  
KULLANIMI: 

Geçenlerde bir ödül töreninde bir 
diğeri, yazar arkadaşı için övgü anlamında 
“Her şey onun başının altından çıktı.” Bir 
spor sunucusu da “Futbolcular elinden 
geleni arkasına bırakmadı ama bir gol 
atamad ı”  d iyordu . An lı  şanl ı  b ir  
gazetemizde birçok kez şöyle bir başlık 
atıldığını görmüştüm. “Teröristler Kan 
Kustu” muhabirin haberi denetlenmeden 
başlık oluyordu. Aslında  “kan döktü” 
demek istiyordu. Atasözleri ve deyimleri 
yerinde kullandığımız zaman, bize 
anlatımda yeni ufuklar açarlar. Yunus'un 
dizelerinde yer alan “Az söz erin yüküdür/ 
Çok söz hayvan yüküdür.” öğüdüne 
uym a m ız ı  da  s ağ l a rl ar .  Ye r inde  
kullanmadığımız zaman ise, başımıza dert açarlar.

Özellikle yabancı dillerden geçen sözcüklerin 
başlangıçta ya da zaman içinde asıl anlamlarından farklı 
bir şekilde kullanılmasıyla oluşan “galat” sözcükler, bir 
süre sora yanlış kullanımlarıyla dile yerleşiyorlar. 
Bazıları; "Galat-ı meşhur, lügat-ı fasihten evlâdır."  
yanlış kullanım doğrusundan daha yaygın bir hale 
gelmişse galatı kullanmak gerekir anlamına gelen bu 
söze uyarak; galatı, doğru söze yeğ tutuyorlar. 
Sözcüğün asıl anlamını bilenler ise bu durumdan 
rahatsız oluyor. 

Galat kullanım tüm toplum kesimleri tarafından 
tartışmasız biçimde kabullenilmiş ve dile yerleşmişse 
kullanılmasında bir sakınca yok. Henüz aşağıdaki 

“aklıselim” örneğindeki gibi yanlış kullanım yaygınlaşma 
yolundaysa… Ortak bir dil oluşturmak açısından doğru 
olanı yeğlemek gerektiği açık… Deyimlerin yanlış 
kullanımını örneklemek gerekirse: 

a)“altı kaval üstü şişhane” galat…”altı kaval üstü 
şeşhane” doğrusu... Kaval ve şeşhane iki top türü ve yer 
adı Şişhane ile ilgisi yok…

b)Resmigeçit> geçit töreni anlamına gelen bir bileşik 
sözcük… Resmigeçit töreni, iki kez “tören” doğru değil…

c) Aklıselim: “aklıselim sahibi insan” şeklinde 
kullanmak gerekirken bakıyorsunuz, “aklıselim insan” 
kullanımı yaygınlaşıyor. Bu tamlamada galat kullanım 
giderek doğru kullanımın yerini alıyor.

d) “Ayakkabı ayağıma girmiyor.” diyoruz. Oysa 
ayakkabıya girmeyen ayağımız.

ÇOĞUL SÖZCÜKLER…
Arapça çoğul ekini içinde taşıyan 

sözcüklere, Türkçedeki –ler çoğul ekini 
eklemek yaygın bir galat kullanım… 
Varak> evrak, şaki>eşkıya, tacir>tüccar, 
velet> evlat, fakir>fukara, veli>evliya… 
Birinci sözcükler tekil ikinciler çoğul…

Yaprak sarması bakıyorsunuz “yaprak 
dolması” olmuş. Oysa dolma ile sarma 
farklı şeyler… Servi, yaygın biçimde 
“selvi” olarak kullanılıyor.

Genelde Arapça ve Farsçadan dilimize 
geçmiş sözcüklerin yanlış kullanımları 
zamanla dilimize “Batı”dan gelen 
sözcüklerde de görülüyor. Fransızcada 

“san” >Türkçede hem, –sız  öneki, hem de “100” sayısını 
ifade eden bir ses, Fransızların “numarasız”> 
“sannümero” diye ifade ettikleri sözcüğü bizden biri 
“yüznumara” diye çevirmiş, dilimize öylece yerleşip 
kalmış.

ABD, demiyoruz “Amerika” diyoruz. Oysa Amerika, 
bir kıta… İngiltere, Birleşik Krallık içinde yer alan 
devletlerden sadece birisi. Biz ise bu ülkeye İngiltere 
diyoruz.

En son şunu söyleyeyim, öyle galat sözlerimiz var ki 
onlar artık değiştirmemiz olası değil… Çaydan> Farsça 
“çaylık” –lık eki ayrılmaz bir parça olmuş. “Serbest” gene 
Farsça “başı bağlı” ne anlamda kullandığımızı herkes 
biliyor.

“GALAT-I MEŞHUR”
Turgut DERELİ

 turgutdereli@windowslive.com 

Dilimiz anayurdumuzdur...              
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DİVAN-I HARBİ ÖRFİ
BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI 

KEMAL BEY'İN İDAMI 

Bir Mütareke Yargıcı Portresi: Nemrut 
Mustafa Paşa 

Mütareke döneminde birden fazla sıkıyönetim 
mahkemesi faaliyet göstermiştir. Dersaadet  Divan-ı 
Harbi Örfisi veya 1.Nolu Mahkeme diye anılan, 
İttihat ve Terakki mensuplarını yargılayan mahkeme 
reisliğine Mahmut Hayret Paşa'nın istifası üzerine 
Mustafa Nazım Paşa Mirliva Zeki  atanır. Üyeler, 
Paşa, Mirliva Mustafa Paşa, Mirliva Ali Nazım 
Paşa, Mirliva Recep Ferdi Bey'den oluşmaktadır. 
İngilizleri memnun etme ve bütün taleplerini, ülkesine 
ihanet pahasına ziyadesiyle karşılamayı siyasetinin 
temeli yapan  Hükümetinin teşkil ettiği Damat Ferit
mahkemenin adil bir yargılama yapması mümkün 
değildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Nazım Paşa'nın 4 
ay reislik yaptıktan sonra üçüncü Damat 
Ferit  Paşa hükümetinde Harbiye 
Nazırlığına atanması mahkeme ile siyasi 
iktidar arasındaki ilişkinin derecesini 
gösterir çarpıcı bir örnektir. Erzurum 
Kongresi esnasında 15. Kolordu 
Komutanı  den Kazım Karabekir'
Mustafa Kemal'in tutuklanmasını isteyen 
bu Nazım Paşa'dır. Bu mahkemenin 
üyelerinden halkın adını taktığı Nemrut 
Mirliva Mustafa Paşa (Kürt Mustafa 
Paşa) sanıklara karşı ön yargılı davranıp 
savunma haklarını kısıtlamasıyla , 
düzmece belgeler üretmesiyle, yalancı 
tanıkları yönlendirmesiyle ibretlik bir örnektir. Üyesi 
olduğu mahkeme, yargılananlardan sabık İttihatçı 
iktidarın şeyhülislamı ye idam Musa Kazım Efendi'
yerine 15 yıl kürek cezası verince böyle bir şahıs için 
ne yargılama yapmaya, ne de Kanun-u Esasi'ye 
uymaya gerek olmadığı, sorgusuz sualsiz idamı 
gerektiğine ilişkin beyanıyla, kürek cezasına ilişkin 
kararı idam şerhiyle imzalaması okurlarımıza yeterli 
fikir verecektir. 

İngiliz güdümlü Yargının Masum Kurbanı: 
Kemal Bey

Divan-ı Harbi Örfi'nin ilk yargılaması Yozgat 
davasıdır. 1915 Ermeni Tehciri uygulamasından 
sorumlu tutulan Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat 

Mutasarrıf Vekili Kemal Bey'in 2 Şubat 1919'da 
başlayan yargılaması 8 Nisan 1919'da idam hükmüyle 
sonuçlanır. Düzmece tanıkların yönlendirilmesinde, 
sanığa savunma olanağı tanınmamasında üye Nemrut 
Mustafa Paşa' nın çabaları dikkat çekicidir. 10 Nisan 
1919'da Beyazıt meydanında cezanın infazından önce 
Kemal Bey halka seslenir: “Sevgili vatandaşlarım; 
ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine 
getirdim, vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. 
Sizlere yemin ederim ki ben masumum. Son sözüm 
bu gün de bu olacaktır, yarın da bu olacaktır. Yabancı 
devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet 
buna diyorlarsa kahrolsun böyle adalet!” Kemal 
Beyin cansız cesedi darağacında sallanırken Taşnakçı 
Ermeniler sehpa önünde sevinç gösterilerinde 

bulunmaktadırlar. 
Şehitlere  diyen "Köpek Ölüsü"

alçak 
Mustafa Paşa'nın 26 Ağustos 1919'da 

ilk dönem mahkeme üyeliğinin sona 
ermesiyle Damat Ferit tarafından 
ödüllendirilerek 25 Eylül 1919'da tayin 
edildiği Bursa Valiliğinden onuncu 
gününde kovulma nedeni hayli ilginçtir! 
Valilik makamında yaptığı konuşmada; 
“1. Dünya savaşında şehit düşen Türk 
askerlerinin meşru olmayan bir savaşta 
hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle 
bırakın şehit olmayı, köpek ölüsünden 

farkları bulunmadığını” söylediğini duyan halk,  
Vilayet konağına dayanınca Bursa'yı apar topar terk 
ederek soluğu İstanbul'da alır!  Ermeni Tehciri 
sorumlularının bir an önce cezalandırılması için 
sürekli hükümeti sıkıştıran İngiliz Yüksek Komiser 
Vekili e, in;  Amiral Webb' Damat Ferit' " Şimdi 
güvendiğim yeni bir mahkeme kurdurdum” sözünü 
boşuna söylemediği kısa zamanda ortaya çıkar: 16 
Nisan 1920'de Damat Ferit mahkeme başkanlığına 
gerçekten de güvendiği birini, Nemrut Mustafa Paşayı 
tayin etmiştir. Damat Ferit hükümetlerinin özelliği 
medrese Kürt ittifakını iktidara getirmesidir. Ayan 
Meclisi ve bürokrasiye Kürt Teali -yükselme- 
Cemiyeti Teal-i İslam Cemiyeti  ve mensuplarını 

Mütareke İstanbul'unun Paralel Yargısı
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doldurmuştur. Medreseyi Şeyhülislam Mustafa 
Sabri, Seyit  Kürtçü kümelenmeyi Ayan üyesi 
Abdülkadir temsil etmektedir. II. Abdülhamit 
döneminde Hariciye Nazırlığı ve Şura-yı Devlet 
Reisliği görevlerinde bulunan  nın Kürt Sait Paşa'
ve 15 Mayıs 1919'da İzmir valisi olarak, halka Yunan 
işgaline direnmemeyi telkin eden in Kambur İzzet'
kardeşiyle evli olan Nemrut  Mustafa Paşa, mütareke 
döneminde olsun, Yüz ellilik olarak yurt dışındaki 
sürgün döneminde olsun, üyesi olduğu Kürdistan 
Teali Cemiyeti ile aynı doğrultuda davranmıştır. 
İngiliz Yüksek Komiseri un; Sir Horace Rumbold'
“Bu Kürt önderi iyi yönetilirse, Irak' taki İngiliz 
yetkililerine yararlı olabilir” dediği Nemrut  
Mustafa' nın,   ve İngiliz Emin Ali Bedirhan
Muhibleri Cemiyeti Başkanı  ile birlikte Sait Molla
İngiliz Yüksek Komiserliği görevlilerinden Andrew 
Ryan'ı ziyaret edip, İngiliz Mandaterliği altında 
Kürtlere  özerklik isteminde bulunduğunu 
okurlarımıza hatırlatmakla yetinelim. (S.R.Sonyel, 
Türk Kurtuluş Savaşı) 

Milli Mücadeleye Karşı Damat Ferit'in  
Hukuk Silahı

23 Nisan 1920'de kabul edilen bir kararname ile 
Divan-ı Harbi Örfilerin görev alanı genişletilir. 
Tehcir davalarına ek olarak memleketin iç ve dış 
güvenliğini bozanların da Divan-ı Harbi Örfi 
mahkemelerinin yargı yetkisinde olduğu belirtilir. 
Kararname doğrultusundaki çalışmalar asıl amacın 
ne olduğunu kısa sürede göstermeye başlar: 14 
Mayıs 1920'de Mustafa Kemal Paşa, Kara Vasıf 
Bey, Ali Fuad Bey, Alfred Rüstem Bey, Dr. Adnan 
Bey ve Halide Edip Hanım, Nemrut Mustafa Paşa 
başkanlığındaki mahkeme tarafından; "Kuva-yı 
Milliye adı altında fitne ve fesat tertip ettikleri, 
halktan zorla para aldıkları, asker topladıkları 
için" gıyaben idama mahkûm edilirler. Karar 
padişah tarafından onaylanır, 24 Mayıs 1920 tarihli 
Takvim-i Vekayi'de  yayınlanır. (Resmi Gazete)
Mahkeme 19 Haziran 1921 tarihine kadar Kuva-yı 
Milliye nedeniyle 823 kişiye çeşitli cezalar verir.

Paralel Yargının bir başka cinayeti: Urfa 
Mutasarrıfı Nusret Bey

Sadrazamın güvenli mahkemenin reisliğine 
atadığı Nemrut Mustafa, Damat Ferit'in güvenini 
boşa çıkarmaz: Ermeni Tehciri nedeniyle yargılanan 
Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey'i idam etmeyi 
kafasına koymuş olan Nemrut Mustafa, ortada delil, 
tanık olmayınca yaratmaya girişir. 29-30 Nisan 1920 
tarihlerinde ve  gibi Serbesti Peyam-ı Sabah
mütareke matbuatına verdiği ilanlarla tanık arama 
çabaları, tanık temini ve mahkemeye celbinde 

Patrikhane ile giriştiği yakın işbirliği sonuçta 
meyvelerini verir. Nusret Bey' in savunmaları ve ileri 
sürdüğü deliller dikkate alınmaz. Aslında delil sunma 
ve savunma yapmasına olanak ta tanınmaz. 24 Haziran 
1920'de yargılama sona erer. Başkan ve üyelerden 
Kaymakam  idam kararında ısrar ederler.  Fettah Bey
Diğer üyeler Recep Paşa, Recep Bey ve Ferhat Bey 
ise 15 yıl kürek cezası isteminde bulunurlar. Üçte iki 
çoğunluk kararına göre 4 Temmuz 1920 tarihli kararla 
sanık 15 yıl kürek cezasına mahkum edilmiş ve ilam 
imzalanmıştır. Nusret Bey, Mustafa Paşa'nın kendisine 
olan düşmanlığının Ergani'de görev yaparken zararlı 
çalışmalarını gördüğü ni Kürt Muhadenat Cemiyeti'
kapatmış olmasından kaynaklandığını yakınlarına 
söylemiştir. Nusret Bey'i idam etme ısrarından 
vazgeçmeyen Nemrut Mustafa mahkeme üyelerinden 
Ferhat Bey'i; “Sen bizim işimize engel oluyorsun, 
seninle teşrik-i mesai edemeyiz” diyerek üyelikten 
çıkarıp yerine i tayin ettirir. Miralay Niyazi Bey'
Patrikhane aracılığıyla yeni yalancı tanıklar bulur. 
Daha önce kürek cezası için imza koyan Recep Paşa ile 
Recep Bey'e de etki ederek  kararını idamdan yana 
değiştirir. Sonuçta bir suç nedeniyle ortaya iki karar 
çıkar ! O günlerde aralarında Nusret Bey'in de 
bulunduğu Tehcir sanıklarını Malta Adasına götürmek 
için Bekirağa Bölüğüne gelen İngiliz subayına; 
“Hepsini götürünüz, Divan-ı Harb adına rica 
ediyorum. Nusret'i bırakınız. Çünkü onun idamı 
tasdike gitti. Yarın ya da öbür gün idam edeceğiz” 
diyerek engeller. Bu hukuk faciası sonucu Nusret Bey 
5 Ağustos 1920' de Sevr Antlaşması'ndan 5 gün önce 
idam edilir !

Bağımsız Yargının Kaynağı Bağımsızlıktır
Mütareke İstanbul'undaki Tehcir Yargılamaları 

kuşkusuz daha uzun incelemelerin konusudur. İşgal 
altındaki bir ülkenin işgalci işbirlikçisi yönetimince 
oluşturulan mahkemelerindeki adil olmayan 
yargılamalar, yargı tarihimizin utanç sayfaları olarak 
yerini almıştır. Ankara'nın yürüttüğü bağımsızlık 
savaşı Mütareke tutsaklarının da, Malta tutsaklarının 
da özgürlüğünün yolunu açmıştır. Divan-ı Harbi 
Örfiler, bağımsız yargı için önce bağımsız bir ülke, 
bağımsız bir ulus olmak gerektiğinin, bunun 
dışındakilerin sömürge yargısı olacağının acı örnekleri 
olarak bu gün için de isteyenler için gerekli derslerle 
doludur.

--------------------------------------------------------
Kaynakça:
1) Tehcir Yargılamalar› : Osman Selim Kocahanoğlu – Temel 

Yayınları
 2) Bilal Şimşir: Malta Sürgünleri – Bilgi Yayınevi
 3) Dr. Feridun Ata: Süleymaniyeli Nemrut Mustafa
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II. FEHİYE BELGESEL GÜNLERİ

Fethiyeli Adabelenliler olarak paylaşmak, 
birlikte üretip birlikte tüketmek ve dostluğu yeni 
kuşaklara aktarmak için başlattığımız yolculuğun 
önemli bir durağını daha geçtik.

Bizler, doğduğumuz topraklara elimizden 
geldiğince bir katkı sunmayı, yediğimiz ekmeği, 
içtiğimiz suyu ve soluduğumuz havayı hak etmeyi 
bir borç ve görev biliyoruz. Birlikte olursak çok 
şeyler başarabileceğimize, daha fazlasını da 
yapab i leceğim ize ,  haya l  deni len  ş eyi  
gerçekleştirebileceğimize, hayatı 
v e  ü l k e m i z i  y e n i d e n  
örgütleyebileceğimize ve geleceği 
bambaşka biçimde yeniden 
kurabileceğimize inanıyoruz.

Cehaletin karanlığının kültür 
ve sanat ile aydınlanacağını da 
biliyoruz. Fethiyeli Adabelenliler 
olarak imece usulü ile 20 Nisan 
2018 tarihinde başlattığımız 
Fethiye Belgesel Günleri'nin 
ikincisini 21 Nisan 2018 tarihinde 
gönül birliği ile bitirdik.

Etkinliğimizin temasını Büyük 
ozanımız Nazım Hikmet'in: 

      … 
    ve soframızdaki yeri 

öküzümüzden sonra gelen
    ve dağlara kaçırıp uğrunda 

hapis yattığımız
    ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
    ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
    ışıltısında yere saplı bıçakların
    oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim 

olan
    kadınlar,
    kadınlarımız.

 dizelerinde belirttiği  olarak “Kadın”
belirledik. Bu nedenle, gösterime yönetmeni kadın 

olan ve kadın sorunlarını işleyen , Evcilik Lilith'in 
Kız Kardeşleri Tobacco Girl, (  ve Tütüncü Kız)
Gündelikçiler belgesellerini aldık. Çünkü biz, 
kadınların gün geçtikçe artan sorunla, dertle, acıyla 
anıldığı sürece  “çağdaş uygarlık düzeyine”
çıkılamayacağını biliyoruz. Kadının bir toplumdaki 
düzeyi neyse, ülkenin kalkınmışlık düzeyinin de o 
kadar olduğuna inanıyoruz. 

Biz, kalkınmanın önemli göstergelerinden 
birisinin kültür ve sanat düzeyi olduğuna da 

inanıyoruz.  Kültür  ve  sana t 
alanlarında uluslararası boyuta sahip 
olunan düzey, ülkenin kalkınmışlık 
düzeyinin açık bir göstergesidir. Bu 
açıdan, gençlerin kültür sanat 
etkinliklerinde yer almasını ulusal 
bir görev olarak değerlendirdik. 
Yaptığımız değerlendirmeye paralel 
olarak bu yıl

-Gençlerimizin Fethiye Belgesel 
Günlerine katılımını sağlamak,

- T ü r k  B e l g es e l c i l i ğ i n i n  
geleceğine olumlu ve destekleyici 
katkılar sağlamak ve 

-Eğitim döneminde olan gençleri 
kültür ve sanata yönlendirmek 
amaçlarıyla lisesiler arası belgesel 
yarışması düzenledik.

Ge l ece ği n  be l ge s e lc i l e r i  
olacaklarından emin olduğumuz 

öğrencilerimiz birbirinden nitelikli altı belgesel 
filmle yarışmaya katıldı. Belgesellerde görev alan 
öğrencilerimize hazırlanan teşekkür belgesi verildi. 
Kadınlardan oluşturulan seçici kurulun belirlediği 
“gösterime değer” üç belgesel için kamera, Nutuk ve 
Dave Saunders'in “Belgesel” kitaplarını ödül olarak 
verdik. İmecemize 1960 mezunu ağabeylerimiz, 
Birol Temelkuran Mehmet Keskin İbrahim ,  ve 
İşsever Sami  kamera alarak,1978 mezunu Avukat 
Atikise Nutuk Atatürk'ümüzün  kitabını alarak 
katılmıştır.

Ödül alan bir öğrencinin için B. Tkamera “Hayal 

İzlenimler…                           

Abdullah TAŞÇIOĞLU*

Sabri KUŞKONMAZ**
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bile edemiyordum. Gece kamera ile yattım.” deyişi 
yaptığımız işin adeta aynasıydı. Gençler her zaman 
etkinliğimizin ana unsuru olacaktır.

Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği ses ve 
saz sanatçıları ile Fethiyeli kadınlarımız delbekçi 
etkinliğimize renk katmıştır.

Bizlerin/Adabelenlilerin gururu Makbule 
Kaya Konseri ve eşlik eden Fethiyeli Adabelenliler 
Halk Oyunları Sarıcada Buğday  ekibi ve ekibin “
Tanesi” 90 yaş türküsü oyununa eşlik eden ındaki 
Ayşe Taşçıoğlu annemizi izlemeyenler çok şey 
kaybetmiştir.

Etkinliğimize katkıda bulunan, oyuncu Semra 
Dinçer'e İdil Talu,  tiyatro oyuncusu 'ya, 
fotoğraflarını sergileyen fotoğraf sanatçısı 
Neslihan Yazıcılar'a ve imecemize az veya çok 

katkıda bulunan Adabelenlilere binlerce kez teşekkür 
ederiz. 

Unutmayınız, bizler alçak gönüllü bir çabanın 
içindeyiz. Ancak hayallerimiz büyük. Fethiyemizi 
belgesel günleri ile anılan uluslararası bir merkeze 
dönüştüreceğiz. 'un  Homeros “Güneşin ülkesi”
dediği Fethiyemizi kültür ve sanatın ışığı ile 
aydınlatacağız. 

Bunun için Adabelenlilerin olduğu kadar,  
Fethiyeli gönül dostlarımızı da duyarlı olmaya ve 
gelecek yıl planlama çalışmalarına bağladığımız 
“Okul” temalı 3'üncü Fethiye Belgesel Günleri 
çalışmalarımıza omuz vermeye çağırıyoruz.

------------------------------------------------
  *Adabelen Fethiye Temsilcisi
   Etkinlik Yazmanı**

   E. Tahsin YÜCEL
 yucelte@gmail.com

1949 yılında bir köyde öğretmendim. Ata 
binmeyi çok severdim. Bir yere gitmek için 
muhtarın atına binerdim; ona Ceylan adını 
vermiştim. Bineceğim zaman önce okşar severdim. 
At da beni tanır olmuştu. 

Bir gün yakın köydeki öğretmen arkadaşı 
ziyarete gitmek istedim. Ceylana binerek yola 
çıktım. Yol üzerinde bir dere vardı. Oraya varınca 
atı dereye sürdüm. Tam orta yerde at birden şaha 
kalktı. Boş bulundum, kendimi derenin içinde 
buldum, suya daldım çıktım. Su belime kadar 
geliyordu. Kendimi toparlamaya çalışırken atın 
beni bırakıp gideceğini sandım, ama yanılmışım; 
yanımda duruyordu ve ağzıyla bana yardım etmeye 
çalışıyordu. Bir ara, ceketimi yakaladığını 
hissettim. Beni yavaş yavaş derenin içinden 
çıkarmaya çalışıyordu. Atla birlikte derenin 
kıyısına çıktık. 

O anda ne oldu biliyor musunuz? At, başını 
sallayarak kişniyor, bir yandan da ayağıyla toprağa 
vuruyor, eşeliyor, devamlı sağa sola başını 
sallıyordu. Her zamanki gibi yularından tutup 

okşadım, ona teşekkür ettim. O da bana bir şeyler 
anlatmak istiyordu. Atın o halini anlatamam. Buna 
çok duygulandım.

Hayvan bile olsa sevgiye ihtiyacı olduğunu bir 
daha anladım. İnsan olsun, hayvan olsun sevgiye 
muhtaç. Bu öyle bir duygu ki asla parayla satın 
alınamaz.

Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın.

Duygulu Bir At ve Binicisi     
Yaşamdan
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İlkelerini ve miras bıraktığı çağdaş düşünce 
sistemini hiçbir zorlamaya gereksinim duymadan 
gönülden ve toplumca özümsediğimiz büyük 
Atatürk'ün Kıbrıs'a bakış açısını irdelemeden önce 
varoluş mücadelemizin ilkesini bir kez daha 
anımsayalım:

Kıbrıs Türklüğünün Türkiyesiz var olabilmesi 
kesinlikle olanaksızdır. Bizi bugünlere getiren 
yurtseverliğimizin ve milliyetçiliğimizin 
temelinde, gerektiğinde Anavatan ve yüce ulusal 
çıkarlar uğruna kendimizi feda edebilme bilinci 
vardır. Bu temel bilinçten yoksun olsaydık, bugüne 
kadar varlığımızı sürdüremezdik. Türk halkını 
' c e m a a t '  d ü z e y i n d e n  d e v l e t  
kurumlaşmasına taşıyan TMC'ciler kutsal 
göreve başladıklarında, kendilerini Türk 
ulusuna adadıklarına ilişkin ant içerlerdi.

Anadolu Türklüğünün Kıbrıs'a olan 
ilgisini her zaman sıcak tutabilmek için 
mücadeleci Kıbrıs Türkünün, adanın 
Türkiye açısından taşıdığı yaşamsal ve 
stratejik önemi ön plana çıkarması da, bu 
bil incin  akılcı göstergesidir. Bu 
bağlamda, Anadolu ile yürütülen kader 
dayanışması hep başarılı oldu. Kıbrıs'ın 
Yunanistan'a ilhakını önleyen ve 
halkımızı uluslararası siyasal haklarla 
donatan  dayanışmanın bundan sonra da 
sürdürüleceğine hiç kimsenin kuşkusu olmasın..

Ege Denizi'nde, Yunanistan'a el çabukluğuyla ve 
altın tepsi içinde verilen adalarla kuşatılmış bulunan 
Türkiye'nin tek açık olan kıyı kapısı güneydedir.

Ege'den başlayan Yunan kuşatmasını kıracak ve 
Türkiye'nin tek açık kıyı kapısını güvenceye alacak 
stratejik ada Kıbr ıs'tır. Türkiyesiz Kıbr ıs 
Türklüğünün var olabileceğini düşünmek ise 
saçmalıktır. 

Kıbrıs Türkü, böylesine stratejik bir platformda 
varlığını ulusal davaya ve Anavatan'a adamaktan asla 
eziklik duymaz; onur duyar... Türkiye de varlığını 
Kıbrıs'a adayan bir duyarlık içindedir.

Böylesine onurlu bir ilke birlikteliğinin 
savaşımcısı olmak, Atatürkçülüğün de 
gereğidir.

Neden mi?

Çünkü Atatürk, vasiyet nitelikli 
vurgulamasında, Kıbrıs'ın Anadolu'nun 
güvenliği, esenliği ve ekonomisi 
açısından taşıdığı yaşamsal öneme 
dikkatleri şöyle çekmiştir:

’'Efendiler, Kıbrıs düşman elinde 
bulunduğu sürece ikmal yollarımız 
tıkanır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada 
bizim için çok önemlidir...'’

Onun için diyoruz ki, Atatürkçü olduğunu öne 
süren hiç kimse Atatürk'ün Kıbrıs'la ilgili vasiyetini 
çiğneyen yaklaşımlara itibar edemez. Ederse, 
Atatürkçülüğün yanından geçemez.

Kıbrıs'la ilgili vasiyetini, kritik günlerde bir kez 
daha anımsatan ebedi ışığımız Mustafa Kemal 
Atatürk'e saygı, minnet ve şükran...

Bugünler in  or tamında da rehberliğini  
sürdürüyor.

--------------------------------------
*Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü-LEFKOŞA

ATATÜRK'ÜN
KIBRIS VASİYETİ

     20 Temmuz Kıbrıs Harekâtının yıldönümüydü

Ahmet TOLGAY*
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Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ

kekocabas@gmail.com

SINAV SONUÇLARI VE
 DİBE VURAN EĞİTİM

 SİSTEMİ

24 Haziran seçim sonuçları sonrası 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dönüşümü 
tartışmaları ve muhalefet partilerindeki yoğun 
dalgalanmalar yaşanırken ülke gündemine 
Temmuz ayının son haftasında açıklanan 2018 
liselere ve üniversitelere giriş sınav sonuçları 
damgasını vurdu.  2002 yılından beri uygulanan 
yanlış eğitim politikalarının acı faturası 
karşımızdaydı ve sonuçlar ülkenin geleceği olan 
eğitim sisteminin iflasını işaret ediyordu. 

Önce 2016, 2017 ve 2018 üniversite giriş 
sınavı doğru yanıt ortalamalarına karşılaştıralım.  
Türkçe testlerinde 2016 yılı ortalaması 19.1, 
2017 ortalaması 17.2 
ve 2018 ortalaması ise 
16.1.  Düşüş çok açık 
ve net.  Daha önceki 
yıllarda PISA ve YGS 
sonuçlarında ortaya 
çıkan yoğun gerileme 
ve nitelik kaybı hızla 
devam ediyordu. Bu 
s o n u ç l a r ,  
ç o c u k l a r ı m ı z a  
okullarda ana dillerini 
v e  a n a  d i l l e r i n i  
kullanma becerisini öğretemiyoruz anlamına 
geliyor. Son üç yılın 40 soruda matematik doğru 
yanıt ortalamalarını bakalım. 2016 yılında 7.8 
olan ortalama, 2017 yılında 5.1 ve 2018 yılında 
ise 3.9 olmuş. Sonuçlar, okullarda analitik 
düşünme becerisinin temeli olan matematiği de 
öğretemediğimiz gerçeğini işaret ediyor. Fen 
bilimlerinde 20 soruda yanıt ortalamalarına 
bakarsak 2016 yılında 4.6 olan ortalama, 2017 
yılında yine 4.6 olmuş, 2018 yılında ise 2.8'e 
düşmüş. Bu sonuçtan fen okur-yazarlığı çıkar 
mı?

İrdelemeye devam edelim. 2 milyon 260 bin 
öğrencinin sınavının geçerli sayıldığı yeni 
sistemde 40 bin  yarım net sınırını bile öğrenci
aşamayarak sıfır çekerken,  511 bin  ise öğrenci
sınavın ilk oturumu olan alan yeterlik testinde 150 
puan barajını geçemeyerek elendi. Alan yeterlilik 
sınavının matematik testinde 102 bin adayın, fen 
bilimleri testinde ise 74 bin adayın tek bir doğru 
yanıt verememesi eğitimin geldiği acı ve vahim 
tabloyu sergilemektedir. Tablo çok ağır… 
Sonuçlar, eğitimin niteliğini tümüyle kaybettiğini 
gösteriyor. Artık okullar, ülkenin çocuklarına bir 
şey kazandırmıyor, işlevselliğini tümüyle yitirmiş 

durumda… TV'lerde 
ü n i v e r s i t e  
öğrencilerinin bilgi 
y a r ı ş m a l a r ı n d a k i  
vahim halleri de bu 
sonuçları doğruluyor.

N i t e l i k  n e d e n  
kaybolur?  Bu sorunun 
yanıtını açık yürekle 
tartışmalıyız artık… 
Temel neden 2002 
y ı l ı n d a n  b e r i  
uygulanan akıl ve bilim 

dışı eğitim politikalarındadır.  2002 yılından beri 
uygulanan eğitim politikalarının iki temel ayağı 
var: … “Dinselleştirme ve piyasalaştırma”
Dinselleştirme, eğitimin akıl ve bilimden yani 
evrensel laik, demokratik, bilimsel eğitim 
rotasından çıkartılmasıdır. Piyasalaştırma ise 
“eğitim hakkını” askıya almak, yok saymaktır. 
Eğitimin dinselleştirilmesi adına neler yapılıyor? 
Akıl dışı bir yaklaşımla ülkedeki tüm okulları 
imam hatiplere dönüştürme çabaları, eğitim 
kadrolarında liyakatin tümüyle dışlanması, 
yaşanan yandaşlık kültürü, öğretmenliğe girişte 
yapılan mülakat uygulamaları, okul ve caminin 
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işlevinin karıştırılması, tarikat ve cemaatlerin 
tıpkı FETÖ gibi milli eğitimle ortak projeler 
üretmesi, onlara açılan alanlar. Eğitimdeki nitelik 
kaybının bir başka ayağı öğretmen yetiştirme ve 
eğitim fakülteleri boyutudur. Eğitimin en önemli 
öznesi her tür teknolojik gelişmelere rağmen 
öğretmendir. Özerkliğini, özgürlüğünü ve 
özgünlüğünü tümüyle kaybeden üniversiteler 
siyasal iktidarın kadrolaştığı kurumlara 
dönüştüğünü içinde yaşayarak görüyoruz. Parti 
devletine uygun rektör ve dekan atamaları, 
üniversitelerdeki çoğulculuğu, çok sesliliği yok 
etmekte, mesleki  motivasyon yerlerde 
sürünmektedir. Eğitim fakülteleri de bu 
ge r i l e m e n i n  m e rk e z i nd e d i r.  E ğ i t i m  
fakültelerinin en nitelikli öğrenci tabanı olan 
Anadolu öğretmen liselerinin 2014 yılında 
kapatılmış olması da bu fakültelere gelen öğrenci 
ni tel iğini  önemli  ölçüde etki lemişt ir.  
Cumhuriyetin nitelikli öğretmen yetiştirme 
deneyimlerini tekrar tekrar irdeleyerek nitelikli 
eğitim için nitelikli öğretmeni yetiştirmek için 
eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması 
güncelliğini korumaktadır. 

Uluslararası değerlendirmelere de bakalım: 
World Economic Forum (WEF) her yıl “Küresel 
Rekabetçilik Raporu” yayımlıyor. Raporda 
eğitim verileri de var. 2008 raporunda Türkiye ilk 
ve ortaöğretim alanında eğitimde nitelik 
anlamında 146 ülke içinde 91. sırada iken 2018 
raporuna göre Türkiye “eğitim sisteminin 
nitel iğinde” 101. sıraya düşmüş. Yine 
uluslararası PISA sınav sonuçları de benzer 
sonuçlar vermişti.

Türkiye imam hatip liselerinin işlevselliğini 
ve gerekliliğini mutlaka yeniden tartışmalıdır.  
Toplum mühendisliği adına dayatma ile her tür 
devletin burs, yurt desteği ile parlatılan bu 
okullardan mezun çocukların ülkenin gelişim 
süreçlerindeki katkıları olacak mı? Bu okulların 
işlevsellikleri var mı?  Bu soruların yanıtları 
yok… Sınav sonuçlarına bakalım. Liselere göre 
başarı oranında imam hatip liselerinin durumu 
siyasal iktidarın tüm desteği ve parlatma 
çabalarına rağmen başarılı değil. İmam hatip 
liselerinin YKS'deki puan ortalamaları birçok 
okul türünün aşağısında, son sınıfta okuyan 79 
bin 832 öğrencinin puan ortalaması, 180 

puanının hemen üzerinde 181,89 olarak ortaya 
çıkarken, en başarısız oldukları puan türünün 
sayısal olduğu görülüyor.

Şimdi de 2018 lise giriş sınav sonuçlarına 
bakalım. Yerleştirme sonuçları da açık olarak 
göstermektedir ki öğrencilerin ve velilerinin 
tercihi bilimsel eğitim almaktan yana… 
Yerleştirme sonuçları irdelendiğinde iktidarın her 
tür dayatmasına rağmen Anadolu imam hatip 
liselerinin doluluk oranının yüzde 52.3'te kaldığı 
görülmektedir. Yani yarısı boş ve iktidarın 
dayatmaları bir anlamda çöktüğü görülüyor.   
Piyasacı ve gerici eğitim politikalarıyla kamusal 
eğitimin çökertilmesi nedeniyle özellikle orta 
sınıftan öğrencilerin özel okullara yöneliminin 
arttığı, yoksul öğrencilerin ise yoğun bir şekilde 
açık öğretime yönlendiklerini görmekteyiz. Bu 
adil bir durum değildir ve itirazımız vardır. Açık 
öğretim örgün olmayan eğitimdir. Bu öğrencilerin 
t op l um sa l l a ş m a  s ü r e ç l e r i n i  o l u m s uz  
etkileyecektir. Yoksulluk, nitelikli eğitimi almaya 
engel asla olmamalıdır.  Siyasi iktidarın siyasal 
özlemlerine dayalı eğitimde yapılan değişiklikler 
artık ülkenin geleceğini tıkamaktadır. Peki sınav 
sonuçları tartışmasında muhalefet var mı? 
Maalesef yoklar, öngörüsüz, yönetemedikleri bir 
iç tartışmada boğuluyorlar ve bu nedenle ülke 
gündeminde yer alamıyorlar.  

Ne yapılmalı?  Son günlerde Danıştay'ın dinsel 
vakıfların milli eğitimle ortak proje üretmesine 
yönelik iptali olumlu bir adımdır. Kararda devletin 
eğitim gibi temel bir görevi başka kuruluşlara 
bırakamaz vurgusu öne çıkıyor. Liberal 
eğitimcilerin övgü yağdırdığı yeni bakanın bu 
konudaki yaklaşımını önümüzdeki dönemde 
merakla izleyeceğiz. Çözüm kamusal laik, 
demokratik bilimsel eğitimdedir. Acilen Anadolu 
liseleri kontenjanları arttırılmalıdır, imam hatip 
liselerinin çoğu genel lise veya Anadolu lisesine 
dönüştürülmelidir. Ülkenin tüm okullarında 
nitelikli eğitimin koşullarını hazırlamak, nitelikli 
öğretmeni nasıl yetiştirebiliriz sorusuna yanıt 
aramak güncel görevdir. Siyasal iktidarın 
uyguladığı eğitim politikalarıyla ülkenin dünyanın 
ilk on ekonomi arasına girmesinin olası olmadığı 
görülmelidir artık. Ne dersiniz?
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Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de eğitim 
olanakları ve süresi giderek artıyor. Bu gelişmenin 
güncel yaşamda bir karşılığı var mıdır, diye 
sorduğumuzda,  örneğin; 

*Bir kere yapılan bir hata, kuşku duymaksızın, 
aklı devre dışı bırakarak, kör bir inançla 16 yıl 
boyunca tekrarlanıyorsa,

*Kişiler dileklerini bir dilekçede anlatamıyorsa 
veya düşüncelerini eksiksiz ve sistematik olarak 
kompoze edemiyorsa, 

*Başkasının giyimi, yemesi-içmesi ve ibadeti 
konusunda kendini yetkili görenlerin sayısı giderek 
artıyorsa,

*Doğa tahribi, yanlış yapılaşma, kadına saldırı 
ve çocuk tecavüzleri giderek yaygınlaşıyorsa, 
çocuk gelinler toplumda yadırganmıyorsa,

*Uyuşturucu kullanımı ilkokul çevresine kadar 
inmiş, kapkaç ve soygunlar sıradanlaşmışsa,

*Trafikte kırmızı ışıkta gururla geçenlerin 
sayısı artıyorsa ve yollarda makas atarak keyif 
alınıyorsa,

*Düğünler ve asker uğurlamaları silah atılarak 
kutlanıyorsa ve bu durumdan toplumca gurur 
duyuluyorsa,

*Çağımızın ileri bir yönetim şekli olan 
demokrasiyi daha genişletip ve genişletmekten 
vazgeçip, tekçi ve daha otoriter yönetim biçimleri 
tercih ediniliyorsa,

*2017 yılında, 40 fen sorusunda ortalama 
başarı 04 ise,

*İnsanlar delil olmaksızın tutuklanıyorlar,  5-
10 yıl sonra, suçsuz oldukları anlaşınca 
salıveriliyorlarsa ve suçun olmadığı yerde yapılan 
bu haksız yargılamalara karşı 52 hukuk 
fakültesinden bir tık çıkmıyorsa,

*Bir tarım ülkesinde 600'e yakın tarım ürünü, 
profili bizden daha düşük ülkelerden ithal 

edilirken, sayıları 100'ü bulan ziraat fakültelerinden 
ses çıkmıyorsa,

*Eğitimde, çağın gereği olarak, fen bilimlerine 
önem verilmesi gerekirken dinsel ağırlıklı eğitim öne 
çıkarılıyorsa, 

*Okul lar da ve r i l en  b ilg i le r,  pra t ik te  
kullanılmadığı/ kullanılamadığı için üretime 
dönüşmüyorsa, üretmeden tüketen, üretmenin 
hazzından habersiz bir nesil yetişiyorsa,

*Durmaksızın müfredat ve sınav sistemleri 
değişiyor, yaşamda karşılığı olmayan okullar 
açılıyor, buna karşın sayısız eğitim fakültesinde biri 
“ne oluyor'' demiyor / diyemiyorsa,

Eğitim arttıkça toplumsal eritim artıyor, 
demektir. Yunus'un dizesiyle sormak lazımdır:     

“Bu nice okumaktır''.
NEDEN BÖYLE?

Eğitimin özünü “   ezberleterek öğretme”
oluşturuyor. Ezber,  veya bir zihinsel tecavüz
soykırımdır. Çok şikâyet ettiğimiz çocuk istismarı 
konusu,  aslında okullardaki bu zihinsel soykırımla 
başlıyor. Sadece sunulan bilgiyle yetinmeyi, verilen 
bilginin, akıl süzgecinden geçirilmeksizin,  
mümkünse kısa formüller olarak verilmesini isteyen, 
yani verilecek talimatları beklemeye alıştırılan bir 
insan tipi yaratılıyor. Öğrenciye ima edilen mesaj 
şudur; sen ne öğreneceğini ve ne kadar öğreneceğini 
bilemezsin,  sınavlarda belirlediğimiz seçeneklerin 
dışında yanıt düşünemezsin. Sen talimatlara uy, 
geri sin i  karı şma.   İşte  mevcut  si temin  
örtük/sinsi/hain amaçlarından biri budur. Gerçekten, 
bu tebliğ ve biat kültürünün en canlı yansımalarını 
seçimlerde  yaşadık..

Sınavlarda da,   tekrar yoluyla ezberlenenler 
ölçülüyor. Arkasından, böyle bir sınavın sonuçlarını 
“akademik başarı” olarak nitelemek veya cilalamak 
ise başka bir gaftır.

 Dostça selam!..                                                         

Eğitim Arttıkça… 

Temel Sorunumuz
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Atalarımız diye ne “Dost kara günde belli olur.” 
kadar da doğru söylemişler. Bu nedenle hangi 
dostum hasta olsa, bir kaza geçirse veya 
kovuşturmaya uğrasa onu aramak, yanında olmak 
isterim. Bunu yapamazsam içime dert olur. 
İnsanların iyi günlerinde arayanları zaten çok olur.

1970 yılı 29 Ekim günüydü. Ortaokuluna Türkçe 
öğretmeni olarak atandığım a bağlı Milas' Selimiye 
bucağında Cumhuriyet Bayramı konuşmasını benim 
yapmamı istediler. Birçok öğretmen, sırasını savmış 
olmalıydı. Konuşma yapacaktım, ama bu öyle her yıl 
tekrarlanan, alışılmış ve ilgi uyandırmayan bir 
konuşma olmamalıydı.

Konuşmamı hazırladım, daktilo ettim. (Hâlâ 
ar ş iv i m d e du ru y or ) .  C um h u r iy et i  na s ı l  
kazandığımızı anlattım. Buraya kadar olanlar her 
törende söylenebilirdi. Ancak ben bir şey daha 
yapacaktım. Okulun hademesi Murat Abi'den bir şey 
rica ettim. Kürsünün altındaki küçük bölmeye 
törenden önce bir fruko şişesi ve bir taş koydu. Ben 
de konuşmamın sonunda Türkiye'nin yeniden 
bağımlı duruma düştüğünü, yabancı şirketlerin 
ülkemizi sömürdüğünü, emperyalizmle mücadele 
etmemiz gerektiğini anlatarak bunun bir temsili 
olması için şişeyi ve taşı çıkardım ve taşla içi dolu 
şişeyi kırdım!

Bütün törenlerde olduğu gibi kürsüde 
söylenenlerle ilgilenmeyen, kendi aralarında itişip 
kakışan öğrenciler gibi öğretmenler ve töreni izleyen 
halk da birden dikkat kesildiler. Büyük bir alkış 
koptu.

Kürsüden indim, ortaokulun duvarı dibinde 
sıralanmış nahiye müdürü, belediye başkanı,  
jandarma komutanı, orman müdürü, ortaokulun ve 
ilkokulun müdüründen ibaret protokolün yanında 
dikildim. Öğretmenler, sınıflarının başında 
bulunuyorlardı.

Beklenmedik bir şey oldu: Karakol komutanı 
Başçavuş, programda olmadığı halde kürsüye çıktı. 
Bana cevap veren bir konuşma yaptı. Ben iyi hoş 
söylemiştim, ama Komünist Rusya'dan neden söz 
etmemiştim? Bu bir eksiklikti ve Başçavuşumuz 
şimdi bu eksikliği tamamlıyordu… Türkiye'nin en 

büyük düşmanı komünizmdi…
47 yıllık cumhuriyet, gele gele Amerika'nın 

Ortadoğu'da bekçisi haline gelmişti demek. Ona karşı 
her söze böyle bir cevap verilmeliydi.

Bu kez ortalık buz kesti. Gözler bana yöneldi ve 
herhalde bazıları acıyarak baktılar. Daha şurada 
göreve başlayalı iki ay dolmadan karakol komutanı 
genç bir öğretmenin saygınlığını sıfıra indiriyordu!

FİLİN HANIM'IN JESTİ
Fakat o da ne? Tören kalabalığının öteki ucunda, 

öğrencilerinin başında bulunan ilkokul öğretmeni 
Filin Hanım Mersin ( )*, kalabalığın içinden süzüldü, 
ekâbirin önünden geçerek, bana elini uzattı:

 —  dedi.Tebrik ederim Zeki Bey!
Sonra başçavuşun ve ötekilerin yüzüne bakmadan 

geldiği gibi öğrencilerinin yanına döndü… 
                                     *
 13 yıl sonra 1983'te 1402 sayılı yasa ile görevime 

son verilmişti. Mesleğini seven bir öğretmen için bu 
bir yıkımdır. Çok arayan soran, teselli veren oldu. 
Öğrencilerimden arkadaşlarını temsilen evime kadar 
gelenlerle dertleştik. Bana moral verdiler.

Fakat bir okul arkadaşım vardı ki, ailecek 15 
günde, ayda bir görüşürdük. Adeta selamı sabahı kesti. 
Aylarca sonra gene bir akşam kapımızı çaldılar.

Annesi açık acık dedi ki:
—Kaç seferdir söylüyorum, oğlum, bak 

arkadaşının başına bir iş gelmiş. Kalkıp gidelim, 
geçmiş olsun diyelim, fakat ancak bugün ikna 
edebildim.

Arkadaşım şu itirafta bulundu:
 —Valla, takip altındadırlar, gidersek bize de bir 

zarar gelir, diye düşündüm…
Diyeceğim, Filin Hanım'ın davranışını örnek 

alalım. Çekinmeyelim. Alt tarafı ne olacak ki? 
Hiç değilse onurumuzla yaşarız…
--------------------------------------------------- 
 * , Adabelenli, 1962 mezunu, Av. Filin Mersin Aziz 

Mersin'in eşidir.

“DOST KARA GÜNDE
BELLİ OLUR”

Zeki SARIHAN
 zekisarihan@gmail.com

Anı
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Hulusi Yıldırım; “Sevmek için yürek gerek, 
sürdürmek için de emek gerekir.” diyor, yurtlardaki 
yıldızları sahiplenmemizi diliyor ve bizleri 
gökyüzüne bakmaya davet ediyor.

Yetiştirme yurdunda görevli sosyal hizmet 
uzmanı ( ), kabul işlemlerini yaptığı Serdar'ı SHU
kalacağı odaya götürür. Pencere kenarındaki ranzada 
yatmak ister Serdar. İsteği yerine getirilince “teşekkür 
ederim yıldızlar için” denmesine anlam vermese de 
kurcalamayan SHU, bir nöbetinde Serdar'ın 
uyumadığını görür:

- Niye uyumadın?
- Bugün benim yıldızlarım doğdu,  o yüzden 

uyuyamadım.
- Hangi yıldızlar onlar?
-Şu uzaktaki tek yıldızın üstündeki üç yıldız. 

Ananem almış bulmuş onları. İsimleri Gülsüm 
(annem), Aynur (ablam), Hayriye (teyzem). Ablamı 
aralarına almışlar, el eleler. Benim yıldızlarım onlar.

- Yutkunarak)(  O kadar gökyüzüne bakıyorum, hiç 
dikkat etmemişim,  kusura bakma. Ben bütün 
yıldızları aynı sanıyordum, yanılmışım. Sayende 
bunu anladım, bundan sonra senin gibi bakacağım.

- Hocam, senin yıldızın yok mu? 
Aklına şehit olan kuzeni geliyor eliyle , 

göstererek:
- Gökyüzünde tek başına duran parlak ışıklı şu 

yıldızın adı Ahmet Erkan Doğan.  Yalnız durduğuna 
bakma, o asker ve nöbet tutuyor şu an.

Çiçekler ve yıldızlara dair anılar 
Meslektaşım, SHU Hulusi Armağan Yıldırım'ın 

yazdığı " “Zor Çiçekler: Bir SHU'nun wAnıları
kitabını büyük bir keyif ve gururla okumuş, 'Bianete 
de yazmıştım. Mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ( ) SHÇEK
merkez ile taşrasında yönetici ve SHU olarak görev 
yapmış, halen de Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığında yönetici olarak çalışan Yıldırım, 
“Benim Yıldızlarım” adlı ikinci kitabında da (Trend 
Yayınevi-Mart 2018), çocuk-genç, engellilik alanında 
çalışırken biriktirdiği – - bazıları deneme kıvamında
23 yaşantısına/anısına yer vermiş. 

“Anla(ya)madığın çocuk, sizi kendinden 
mahrum eder.”

Gözlemci-uygulayıcı olan ve “(Bu kuruluşlarda) 
çalışırken olaylara ve insanlara farklı bakış açılarıyla 
bakmayı öğrendim. Benim onlara ne kadar emeğim 
geçtiyse onların da bana o kadar hakkı geçti.” diyen 
Yıldırım'ın bu kitabı da,  bir ' ' olan  sosyal hizmet alanı
'  ile 'engellilere' ve onlara korunmaya muhtaç çocuklar'
bakım hizmeti veren kuruluşlara dair düşündürüyor 
okuyanı.

 Her sabah mesaiye geldiğinde yurdun girişindeki 
merdivenlerin üçüncü basamağında otururken gördüğü 
çocuğa “  diye soran ve neden burada oturuyorsun”
“annemi en son burada görmüştüm ve bu basamaktan 
ona el sallamıştım”  yanıtı alan meslektaşım anlatısının 
sonunda “Anla(ya)madığın çocuk, sizi kendinden 
mahrum eder” diyor.

Gönüller de birbiriyle komşu olur
Ahmet'in yurda yakın bir evde oturan Ayşe 

Teyzesiyle dayanışması, dertleşmesi, sevgi alışverişi 
yapması kısacası birbirlerinin gönlüne komşu oluşlarını 
anlatan yaşantısı ile engelli “Gönül komşusu” 
Turgay'ın yurt fonunda içinde babası, iki gevrek simit 
ve Hulusi Baba'nın geçtiği yaşantısı okuyanın 
yutkunmasını yol açıyor.

Başka bir yetiştirme yurdundan nakil gelen Erol, 
işittiği halde sadece uyurken konuşan, her şeyi anlayan, 
soruları kafa işaretiyle yanıtlayan, tedavisinden sonuç 
alınamayan bir çocuk. Yıldırım, her gün odasında 
konuk edip ufak tefek işler veriyor, diğer çocukların 
'sağır' diye seslendiği Erol'a. Neden konuşmadığını da 
sormuyor hiç. İki ay kadar sonra, onun getirdiği çayları 
karşılıklı içerken Hulusi'nin  “Çay çok güzel, sen mi 
yaptın?” sorusuna yanıt geliyor; evet.  Ertesi gün ikiye 
çıkan sözcük sayısı her geçen gün artıyor. “Aylarca 
konuşmamak zor olmadı mı?” Evet,  sorusuna Erol, “
çooooooooook zor oldu” yanıtı veriyor. Okuldan eve 
geldiğinde annesini başka bir adamla görmüş. Akşam 
babasına söylemiş. Kavga-dövüş. Sonuçta anne-baba 
ayrılıyor, çocuklar yuvaya yerleştiriliyor. “Dilim 
kopsaydı söylemeseydim… Yuvamız yıkıldı, ailemiz 
parçalandı.   Ağzımdan bir şey çıkar da, kötü bir şeye 
ned en ol uru m d iye  söz  verd im  ken di me,  
konuşmayacağım.“ Bir SHU olarak Hulusi, geliştirdiği 

Şadiye DÖNÜMCÜ

dosadoster@gmail.com

Sevmek için Yürek Gerek,
Sürdürmek için de Emek
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sosyal yaklaşımla Erol'u kazanmıştı işte.
Öğretim resmi, eğitim vicdani bir görevdir
Yıldırım'ın korunmaya muhtaç çocuklarla 

çalışanlar için önerileri anlamlı.
“Önce kendinizi sevdirin, size inanmasını 

sağlamalısınız zira inanmadıkları şeyi yapmazlar. 
Öğretimden ziyade eğitim yani. Öğretim resmi bir 
görev iken, eğitim vicdani bir görev sayılabilir. 
Çalışanlarla gençler arasındaki sürtüşmenin 
kaynağıdır bu. Öğretmen verdiği talimatın yerine 
getirilmesini ister. Çocuk ise o talimatın kendisi için 
anlamını/gerekliliğini sorgular sonra davranış 
geliştirir ve sıklıkla bu davranış öğretmenin hoşuna 
gitmez. Yurt çalışanları öncelikle söylediği 
sözü/verdiği emri sorgulaması gerek. Emir cümleleri 
yerine tercih hakkı veren cümleler kurmalı.” 

Yurt kardeşliği, aile kaynaklı travmanın 
etkisini azaltır

Kitaptaki “Hoş Geldiniz Komutanım”, “İki Gül”, 
“Sorma Arzusu”ile “Üç Katlı Ranza” yaşantıları beni 
ötelere götürdü. Yazar, sosyal hizmet kuruluşlarında 
çalışmanın ve yönetici olmanın güçlükleri,  hayatın 
dayatmaları sonucu gelişen yaratıcılık örneklerinin 
yanı sıra bazı anılarında da öz eleştiri veriyor, tüm 
içtenliğiyle. “Hayata tutunmak bazen engelli iki genç 
kız için dizüstü bilgisayar, engelli kızlarına bakarken 
bel fıtığı olan anne için lift, SHU için mesleki doyum 
ya da şapırdatarak içilen demli bir çay olur.” diyor. 
Yıldırım, yurtta çocuklar arasında gelişen 
kardeşliğin, gerçek aileden gelen travmanın etkisini 
azaltmaya yarayan birçok yapıyı barındırdığını da 
söylüyor.

“Yurt çocukları aile içinde kazanılan bazı 
değerleri ve davranışlar ile ilişki biçimlerini yurttan 
ayrıldıktan sonra kıra döke öğrenir. Önünde model 
alacağı, iyiyi doğruyu ve nerede ne konuşulması/nasıl 
davranılması gerektiğini anlatacak biri olmazsa hata 
yapa yapa öğrenecektir. Çalışanların, bu çocuklara 
güzel şeyleri öğretecek düzeyde bilgi ve deneyimi 
olmalı, yoksa bunları bilen kişilerden destek almalı.” 
diyen Yıldırım'a katılmamak ne mümkün.

Gökyüzüne bakmaya davetliyiz
Ö n c e k i  k i t a b ı n d a  - -  ye r i  g e l d i ğ i n d e

meslektaşlarına (özetle); hayatı sevin,mücadeleci 
olun, duygularınızı denetleyin, gerçekçi ve ön yargısız 
olun,  insan  ayrımı yapmayın, pesimist değil optimist 
olun, toplumun sesini iyi dinleyin,  toplum tarafından 
zor kabul edilen bireylerle çalışırken onlara 'ben 
seninle ilgiliyim, sana önem veriyorum' mesajı verin, 
müracaatçınıza dokunun, kullandığınız sözcüklere ve 
hitap şeklinize dikkat edin, müracaatçınıza gerçekçi 
olun” hatırlatmalar yapmıştı.

Şimdi de “SHU mes leği ve  işi  gereği 
müracaatçısına  -yerinde ve zamanında- gerekli ve 
farklı algılanmayacak soruları sorarken onu yormaz ve 
örselemez.  SHU deneyimi arttığında, müracaatçısına 
kendini anlatma fırsatı tanıdığında çoğu cevabı, o 
sorul ar ı sormad an al mayı  be cer ir.”  g ib i 
hatırlatmalarda bulunuyor.

Hulusi Yıldırım; “Sevmek için yürek gerek, 
sürdürmek için de emek gerekir.” diyor, yurtlardaki 
yıldızları sahiplenmemizi diliyor ve bizleri gökyüzüne 
bakmaya davet ediyor. Davetin kabulüm olup, iğdelerin 
senin içinde de hep çiçek açması dileğimdir. 

Gün gelir – erken ya da geçtir vakit –
Bir çocuk düşer gözlerine
Ellerinde dünyalar büyür
Elleri büyür dünyalar büyür 

Çocuk büyümez.                              

Gün gelir –tam vaktidir belki de-
Bir sevda düşer gecelerine
Küskün ve ince kar taneleri ezer yüreğini
Geceler büyür yüreğin büyür 
Sevda büyümez.

Aylardan marttır ya da eylül
Gün gelir düşer takvime vakitsiz
Bıçkın bir delikanlısındır
Kaldırıp bin yıllık uykusundan ihaneti
Mesela on ikinin hesabını sorarsın
Hesap büyür ihanet büyür 
Delikanlı büyümez.

Gün gelir çoğaldığını görürsün
-Ne zaman düştüyse- saçlarındaki akların
Hiçbir vaktin vakti değildir
Uzak ve asi bir yalnızlıktır her şey
Çoluk çocuk ve onların çocukları
Çocuklar büyür yalnızlık büyür 
Sen büyümezsin.

GÜN
GELİR

    ziyaakyildiz@hotmail.com

  Ziya AKYILDIZ
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“HER YER TİYATRODUR”                                           

Ortaklar Öğretmen Okulu'nda okurken ve 
öğretmenliğimin daha ilk yıllarında, ne zaman bir 
şarkı, türkü dinlesem, nerede bir tiyatro eseri izlesem,  
bu türlü çalışmaları ben de yapabilir miyim acaba?” 
sorusu geçer dururdu usumdan. Daha ilkokul 
yıllarımda iken rol aldığım   piyesindeki “Atak Ali”
rolümü ve evlerimizden getirdiğimiz çarşaflarla 
kurduğumuz sahneyi hiçbir zaman unutamamışımdır, 
unutamam da.

Bu duygularla başlamıştım öğretmenlik 
mesleğime. Şansıma bakınız ki, düşlediklerimi 
gerçekleştirebileceğim, kültürel yapısı oldukça 
uygun, çok yakından tanıdığım kendi köyümde görev 
alıyordum. Yatağan'ın Şeref Köyü'nde…  Hem de 
Necati Özler - - gibi çalışkan ve saygı ile anıyorum
profesyonel tiyatro oyuncularına taş çıkartacak kadar 
yetenekli bir kişinin muhtarlık yaptığı köyde. Ve artısı; 
eğitimci, şair, yazar, araştırmacı oyuncu değerli 
büyüğüm Bahattin Uyar'ın köyünde. Daha da artısı 
ileride  oyununda kendisine “Kerpiç Mehmet”
verilecek rolünü, tarlasında çift sürerken, karasabanın 
üzerine yapıştırarak ezberleyen köy gençlerinden 
Yusuf Şahin'in köyünde...

İşte  “ ” ve  Halk Oyunları Ekibi “Şeref Köyü 
Tiyatrosu Topluluğu”nu kurduğumuz o yıllardaydı. 
Başta il merkezimiz, ilçemiz, komşu köy ve 
kasabalara da turnelere çıkıyorduk. O yıllarda beraber 
çalıştığımız Bozüyüklü meslektaşlarım Sakin Koşar 
ve Vahdet Beçin kardeşlerimin de davetleriyle 
Bozüyük Köyü'nde bir açılış törenine katılacaktık. 
Anlaşmamıza göre; Halk Oyunları Ekibimiz sadece 
zeybek oyunlarını oynayacak,  ardından biz de 
köyümüze dönecektik. Ancak;  yine Sakin ve Vahdet 
arkadaşlarımın önermeleriyle ” adlı oyunu “Ormanda
da oynamamız isteniyordu.

Biliyorsunuz Bozüyük Köyü öteden beri sosyal 
ve kültürel etkinliklere değer veren bir köyümüzdür.  
Bu özellikleriyledir ki, pek çok TV dizilerine, TV 
filimlerine mekân olmuştur. Birkaç yıl öncesi izlenme 
rekorları kıran “ ” adlı dizi, bu köyde Güzel Köy
çekilmiştir. Bu nedenle de Bozüyük Köyü'nün bir adı 
“Güzel Köy”e çıkmıştır.

Kendilerine zamanımızın yeterli olmadığını, 
sahne dekorumuzun ve kullanılacak bazı araç ve 

gereçlerimizin bulunmadığını söylediysek de, sürekli 
üstelemeleri üzerine  “Ormanda” adlı oyunu da 
oynamayı kabul etmek zorunda kaldık. Ancak dekor 
konusunda bize yardımcı olacaklardı. Neler 
gerektiğini de söyledik zaten. Sahneye bir ormanlık 
görüntüsü verilecek, ayrıca ortaya bir balta, bir tahra, 
bir eğe (demir törpüsü) konulacaktı.

Biz kendi ön hazırlıklarımızı yaparken, 
Bozüyük'ün o sanatsever gençleri çoktan sahneyi 
hazırlamışlardı bile. Eski okulun bahçesi tıklım tıklım 
insanla dolmuştu. Sandalye bulamayanlar sahnenin 
hemen önüne bağdaş kurup oturmuşlardı. Nihayet 
oyun başladı. Okulun o koca bahçesinden tıs 
çıkmıyordu. Bozüyklü'ler nerede gülüneceğini, nerede 
alkışlanacağını çok iyi biliyorlardı. Oyunun ortalarına 
doğru bir bölüm vardı ki, iki kardeş ağaç kesip 
ormandan tarla açacaklar, sonra da açtıkları bu tarlayı 
paylaşırken aralarında kavga çıkacaktı. Bu rolleri ben 
ve rahmetli ağabeyim Necati Özler paylaşmıştık. 
Böylelikle olay daha da gerçek bir biçimde sahneye 
yansımış olacaktı.

Rolüm gereği, baltayı eğe(demir törpüsü) ile 
sürte sürte keskinleştirecektim. Bu nedenle kullanılan 
baltanın inadına kütleşmiş, çok keskin olmaması 
gerekiyordu. Sürtüp sürtüp, arada bir avucumla da 
kesiyor gibi yapıp kontrol etmeliydim. Meğer sahneyi 
düzenleyen gençler, baltanın bu özellikte olacağını 
bilmeden, demirciden aldıkları inadına keskin bir 
baltayı koymazlar mı sahneye? Ben de, sahne coşkusu 
ile baltayı kontrol edeceğim, diye avuçlar avuçlamaz 
gerçek kan doluvermez mi avucuma? Artık avucumu 
iyice sıkarak duyduğum acıyı gidermeye çalıştıysam 
da seyirciler dona kalmışlardı zaten.

Bu halimle gene rolüm gereği rahmetli  
ağabeyime “Nerdesin Ulan!..” diyerek bir tokat atmam 
gerekiyordu. Tokatı atmış gibi yaptıysam da, kanlı 
parmaklarımın izleri Rahmetli 'nin yüzünde 
beliriverdi. Hani: “  Beş kardeşleri gördün mü sen?”
dercesine...

Seyircilerin coşkuları kaplarına sığmıyordu 
adeta.  Ardından bizi alkışlarla uğurladılar. 

Bozüyük Köyü'nün tüm sokakları tiyatro sahnesi 
gibiydi.

Muammer ÖZLER

Sahne Anılarım:    

muammerozler@yahoo.com
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BENİM SİNEMALARIM…             

İlimiz Muğla, Türkiye'nin Güney Batı uç 
noktasında yer almasından dolayı ulaşım zordur. Henüz 
elektrik ve doğru dürüst yolun olmadığı, yarı göçebe bir 
hayatın hüküm sürdüğü, evlerin tamamına yakınının 
toprak damlı evlerden oluştuğu ; doğduğum, 
çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği Bodrum Mazı 
Köyü konum bakımından ilimiz Muğla ile ilçemiz 
Bodrum'a çok benzemektedir.

Muğla, Bodrum ve Mazı'nın üçü de karayolu 
ulaşımı bakımından son derece sapa bir 
yerde yer almaktadır. Yol üstü bir yer 
olmadıkları için insanların geçerken 
uğrama ya da sapma şansları yoktur. 
İnsanlar Muğla'ya da, Bodrum'a da, 
Mazı'ya da işleri düşerse giderlerdi. Bu üç 
yerleşim yeri sahip oldukları coğrafyanın 
bedelini ödemiş ve gelişme konusunda 
d iğ er  ko m şu la r ı na  o ran la  g er i  
kalmışlardır.

 Allah'tan ki son 50 yılda turizm başta 
Bodrum olmak üzere il bazında (o da 
ilçeleri sayesinde) Muğla'nın gelişimine 
katkı sağlamıştır.

UYGARLIKTAN VE DÜNYADAN KOPUK BİR 
HAYAT

Söz konusu olan 1960'arın ortalarında Mazı'da 
kadınların bir kısmı ilçe merkezini bile görmüş 
değillerdi.%90'ı okuma yazma bilmezdi. Bu annelerin 
yetiştirdikleri çocuklar olarak bizler çok zorluk çektik. 
Henüz okula  gitmediğimiz dönemde kendi 
dünyamızda yaşıtlarımızla oyunlar oynar, akşam güneş 
battığında evimize dönerdik. 

Özellikle uzun kış gecelerinde ocak ateşinin veya 
gaz lambasının titrek ışığı altında büyüklerimizin 
anlattığı masalları ya da çoğu Kurtuluş Savaşı gazisi 
olan büyüklerimizin I.Dünya Savaşı sırasındaki 
seferberlik veya Kurtuluş Savaşı sıras ında 
yaşadıklarının hikâyelerini dinlerdik. Anlattıkları 
kavramları bilmediğimizden, bize ninni gibi gelir, 
ardından uykuya dalardık.

D ÜNYAMIZI DEĞİŞTİREN DEV RİM:  
SİNEMA

Beyaz perde ile tanışmamız ilk kez Mumcular 
İlkokulu'nda görevli öğretmen Ahmet Gündüz 

Hoca'nın 1962'de satın aldığı sinema makinesini yine 
askerde bu işle uğraşan köyümüzün Yukarı Mazı 
Mahallesi'nden Sami Şaşmaz'ı makinist olarak 
çalıştırması sayesinde olmuştur. O dönemde insan 
gücüyle açılan son derece dar, ilkel ve tehlikeli yoldan 
ciple Mazı'ya getirilen sinema makinesi jeneratörle 
çalıştırılmaktaydı. (şu an ki yol 1969'da açılmıştır) 
Köyümüze sinema geldiğini hoparlörden gelen müzik 
sesinden anlar sevinçten “Sinema!. Sinema!” diyerek 
sağa sola koşuştururduk.

Mazı Köyü İlkokulu'nun bahçesinde 
bulunan zeytin ve keçiboynuzu ağaçları 
arasına gerilen beyaz perde rüzgârla sürekli 
dalgalanırdı. İlk kez sinemayı burada 
gördük. Sinema bizim çocuk dünyamızı 
allak bullak etti. Dünyamız değişti. İlk kez 
iki kattan  yüksek evler gördük.  
Hayatımızda ilk kez otomobili sinemada 
gördük. İlk kez güzel giyimli kadınlar, 
adamlar ve çocuklar gördük. Çocuk 
aklımızla sinemada yaşananları gerçek 
sanıp hem üzüldük hem de sevindik. İyi 
adamlar kazandıklarında alkışladık. 
Kaybettiklerinde üzülüp kızdık. Hatta 

ağladık.
S İ N E M A  O Y U N C U L A R I  V E  F İ L M  

KAHRAMANLARI YENİ KAHRAMANLARIMIZ 
OLMUŞTU

Artık kahramanlarımız değişmişti. O zamana kadar 
kahraman gibi gördüklerimiz yakın çevremizdeki 
büyüklerimizdi. Bu kahramanların yerini Yılmaz 
Güneyler, Ayhan Işıklar,Fikret Hakanlar, Sadri 
Alışıklar, Eşref Kolçaklar, Nuri Sesigüzeller ve onların 

 Yılmaz BOZKURT

  ybozkurtmazi@hotmail.com
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filmlerinde canlandırdıkları karakterler almıştı. 
Özellikle adaşım olmasından dolayı   “Çirkin Kral”
lakaplı e büyük hayranlık duyardım. Yılmaz Güney'
Ağabeyim rahmetli Yılmaz Güney Adanalı olduğu 
için bana da  diye hitap ederdi.“Adanalı”

Film kahramanları aynı zamanda bizim de 
kahramanlarımız olmuştu. Tarihi filmlerden 
esinlenerek bizler de akdarı saplarından ok, sakızlık 
dallarından da yay yapardık. Okların hedefine 
ulaşması içinde ucuna ağırlık olsun diye çivi 
saplardık.60-70 yıllık dedelerimizden kalma sadece 
kabza ve namlu iskeleti kalmış, mermi koyacak toplu 
kısmı olmayan toplu tabancalarla kovboyculuk 
oynardık. Tahtadan kılıçlar yapıp birbirimizle 
savaşırdık. Bir keresinde Tamer Yiğit'in başrolünü 
oynadığı  adlı filmde Zorro “Zorro'nun İntikamı”
karakterinin kullandığı Kırbaçtan esinlenerek ben de 
kemeri okulda çocuklara karşı kırbaç olarak 
kullanınca bunun cezasını çöp kovasını elime alıp 
sınıf huzurunda dakikalarca tek ayak üzerinde 
durarak ödemiştim.

Köyümüze her hafta gelen sinema bir anda köyün 
çehresini değiştirdi. Sinemanın geldiğini metal 
hoparlörden gelen sesten anlardık. O dönemin gözde 
sanatçıları olan Muzaffer Akgün, Nezahat Bayram, 
Zekeriya Bozdağ, Ahmet Sezgin. Nuri Sesigüzel ve 
Yıldıray Çınar gibi sanatçıların plaklarının sesleri 
pikaptan hoparlöre verilir, ses deniz kıyısından bile 
duyulurdu. 

Sinema akşamı sonrası ertesi günün konusu artık 
bellidir. Gün boyu sinema filmi konuşulur. Halı 
dokuyan kadınlar ve kızlar, filmin dedikodusunu 
yaparlardı. Sinemaya giriş 50 kuruş ile 1TL arasıydı. 
Biz çocuklar 25 kuruş verirdik. Film başlamadan önce 
para toplanana kadar okulun bahçesinde koşuşturarak 
oyunlar oynardık. Para toplanmaya başladığında 
çoğumuzda para olmadığı için okulun arka tarafına 
kaçarak saklanır film başladıktan sonra kaçak olarak 
sinemayı izlerdik.

Köyümüze Kalemoğlu da arada bir sinema 
getirirdi.1960'lı yılların ortasında da Ahmet Ali 

Yıldırım (Mazılı Ali ) Ağabey sinema kiralayarak 
köyümüze getirmiş ve Bilal Haylaz'ın eski kahvesinin 
önünde ücretsiz olarak köylülere izlettirmişti. Kışları 
ise önceleri Yağhane damında seyrettiğimiz sinemayı 
1970'lerin ortasından itibaren köy kahvesinin önünde 
veya iç inde seyretmeye başladık.1970'lerin 
ortalarından itibaren ''Coni '' lakaplı Mehmet Çınar da 
köyümüze sinema getirmeye başlamıştır.

05 Haziran 1977 seçimleri sırasında köyümüze ilk 
kez televizyon geldi. Akülü olarak çalışan bu televizyon 
kahvenin önüne konur, özellikle sinema yayınlanan 
Cumartesi günleri kadınlar da biraz uzaktan sinema ya 
da eğlence programlarını izlerdi. İkinci televizyonu köy 
muhtarı amcaoğlum rahmetli Hüseyin Bozkurt, sonra 
diğer kahvecilerden Halil Kıran (Dedeli)  ve Halil 
Karagöl'ün (İpekler) getirmesi izledi.

5 Ekim 1982'de köyümüze elektriğin gelmesiyle 
birlikte hemen her ev önce siyah beyaz, daha sonra da 
renkli televizyonla tanıştı.

sokağın ve yaprağın
yağmura alışırken duyduğu serinlik
sevgilinin yaprak dökümüne duyduğu hüzündür
ayaklar susunca sokaklarda
dağlar gitmeyi düşünür
sessiz harfler sese durur saklıda
unuttuklarını hatırlamaz derinlik

için yol olur kuş sürülerine
çıkamazsın "sus" akıntılı nehirden
nice sevilmiş gül büyür cezasız yüzünde
kırgınlığın kabulsüz duası durur gözlerine

haydi! göğe yansıt duygu sonrasını 
orda olamayan dokunuşların
hiç sesli aşk yanığına bırak gövdeni
kirpiklerinle dolaşsan gecenin karasında

çıt yok!..
---------------------
(Yüreğimdi Eşikte Bekleyen / Syf:49)

Salih GÖZEK

SONRA...
 ÇIT YOK

salih53@yahoo.com.tr
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N. Kılınç, Mehmet Erbil'le... 

Abdullah TAŞÇIOĞLU 

Ortadoğu'ya Yolculuk…

Atatürk Türkiye'sini Ortadoğu ülkelerinden  ayıran en 
temel özellik, ülkemizin demokratik, laik bir hukuk devleti 
olmasıdır/olmasıydı. Oysa ülkemiz, Ortadoğulu bir 
düşünce tarafından, Ortadoğulu yöntemlerle yönetiliyor.  
Farkında mısınız bilmiyorum ,ama yakında bir Ortadoğu 
ülkesine dönüşeceğiz. Adım adım Ortadoğu'ya doğru yol 
alıyoruz.

Bu yolculuk bana hukukçu, kişisel gelişim uzmanı 
Mümin Sekman'ın “Ortadoğulu Olmak Nedir Bilir 
misiniz?” başlıklı yazısını anımsattı. Okuyanlar, 
düşünenler, sorgulayanlar bilir ama:

 “Ortadoğulu Olmak Nedir Bilir misiniz?”
-Ölümü yüceltip güzel yaşamayı aşağılamak 

Ortadoğululuktur.
- D in i  yü ce l t i p  b i l im e  k ay ı t sı z  ka l m a k  

Ortadoğululuktur.
-Lideri yüceltip, iyi sistem kurmayı aşağılamak 

Ortadoğululuktur.
-İmanı yüceltip aklı aşağılamak Ortadoğululuktur.
-Duygu ları  yücel t ip mant ığı  küçümsemek 

Ortadoğululuktur.
-Müteahhitti yüceltip, mühendisi aşağılamak 

Ortadoğululuktur.
-Üniversiteleriyle değil, camileriyle gurur duymak 

Ortadoğululuktur.
-“Alnı secde görüyor” diye, zorba ve hırsız 

politikacılara oy vermek Ortadoğululuktur.
-İmamları  yücelt ip, f ilozofları  aşağılamak 

Ortadoğululuktur.
-Ev kadınlığını yüceltip, kariyer yapan kadını 

aşağılamak Ortadoğululuktur.
-Kendi çocuklarını Amerika'da okutup, halk 

çocuklarını imam hatiplere zorlamak Ortadoğululuktur.
-Sözü yüksek olanı değil, sesi yüksek olanı iyi lider 

sanmak Ortadoğululuktur.
-Kurumsal çözümler üretmek yerine, karizmatik 

lidere tapmak Ortadoğululuktur.
-Hatasından öğrenmek yerine, onunla duygusal bağ 

kurup hayatını bataklığa çevirmek Ortadoğululuktur.
-Standart sahibi olmak yerine, düştükçe “beterin beteri 

var” diye kendini avutmak Ortadoğululuktur.
-Başına gelene katkısını görmek yerine, hep dış 

güçleri suçlamak Ortadoğululuktur.
-Şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamamak 

Ortadoğululuktur.
-Kendi hayatında hiçbir başarısı yokken, sürekli 

atalarıyla övünmek Ortadoğululuktur.
-Sıkılmış bir yumruğun, açık bir elden daha güçlü 

olduğuna inanmak Ortadoğululuktur.
Yukarıdaki maddelerin birçoğunun dinle ilgili 

olduğunu görüyorsunuz, neden?
-Çünkü ortalama bir Ortadoğulunun beyninin yüzde 

75'i dinle kaplıdır. Bu yüzden diğer şeylere çok az yer kalır.
-Onun zihniyetiyle ilgili söylediğiniz her şeyi, dinine 

saldırı sayar.
-Dinle ilgili olmayan pek fikri olmadığı için, dinini 

ilgilendirmeyen hiçbir eleştiri yapma şansınız da yoktur!
-Üstünüzü ıslatmadan, elinizle balık yakalamanın 

imkânsızlığı gibi bir şey.
İronik bir şekilde, Ortadoğulular ülkelerinin 

sıkıcılığından kaçıp, nefes almak için turist olarak 
Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin yöneticileri ise gittikçe 
ülkemizi Ortadoğululaştırıyor.

….
Cellâdına âşık zihniyetteki insanlar için ne yapılabilir 

ki?
Bu açıklamayı kimseyi ikna etmek için yazmadım.
-Mantığa inanmayan insanların mantıklı argümanlarla 

değiştirilemeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim.
-Bu hayatta, bazıları akılla öğreniyor, bazıları acıyla.
-Maalesef bu coğrafya, acıyla öğrenenlerin 

coğrafyası.
-Benimki, sadece geleceğe dönük bir “ben dememiş 

miydim” notu.
-Bu topraklarda, her şeyin bir gün anlaşıldığını ama 

hep geç anlaşıldığını biliyorum.
-Hepsi bir gün neyin ne olduğunu anlarlar, ama hep 

geç anlarlar!
-Azgelişmişlerin kaderi iki kelimede saklıdır:
İdrak gecikmesi!
Matbaanın 300 yıl geç geldiği bir topluma, mantık da 

olması gerekenden 30 yıl sonra geliyor. Neyin en mantıklı 
çözüm olduğuna karar vermeden önce 30 yıl kavga 
ediliyor!

"Coğrafya kaderdir" der, Ibni Haldun, bizim 
kaderimiz de idrak gecikmesi!

N e  y a p a r s a n ı z  y a p ı n  ü l k e m i z i  
Araplaştıramayacaksınız !!!”

       Ne dersiniz?
-------
Ege Gazetesi, 16 Mart 2018.

15 Mart 2018 Perşembe

abdullahtascıoglu@gmail.com 
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“Bir ses duydum!” diyerek fırladı yatağından. 
Heyecanla kulak kabarttı. Ardından sağa sola bakındı, 
bir şeyler görebilecekmiş gibi. “Hay Allah, kibrit de 
yok!” diye içinden geçirirken yine bir ses, sessizliği 
yırtarak geldi. Bastırılmak istenen bir çığlıktı sanki, 
derinlerden gelen…

Dikkat kesildi. Ses, boğuk boğuk tekrarlanıyordu. 
Yönünü anlamaya çalıştı gelen sesin. Önce duvara 
yasladı, sonra taban tahtasına dayadı kulağını. 
Aşağıdan gelen seslerle daha da bir meraklandı. 
Karmakarışık bir telaşı yansıtıyordu alttan gelen 
kadın sesleri. Bir korku ve kaygı kapladı yüreğini. 

-“Galiba doğum başladı. Allah'ım anamı ve 
kardeşlerimi bize bağışla!” dedi. Heyecanını 
bastırmaya çalışarak el yordamıyla bulduğu kapıdan 
uzanıp tırabzana tutundu. On beş basamaklı 
merdiveni kedi sessizliği ile indi. Karanlıkta tekrar 
dinledi ortamı. Gözleri de biraz alışmıştı karanlığa. 
Merdivenin son basamağında fark etti babasını. Bu 
karşı karşıya gelişle irkildi adamcağız. Kaygılı, aynı 
zamanda heyecanlı bir ses tonuyla:

 -“Neden kalktın oğlum?” diye sordu.
-“Çığlığa benzer bir ses duydum baba. Hem 

korktum, hem meraklandım.”
Baba oğul merak ve tedirginlikle beklerken, bu 

esnada odanın içinde doğum telaşı sürüyordu. 
 - “Ikın kızım ıkın, haydi benim Hatice'm; cevval 

kızım benim. Ha gayret! Birincisi doğmak üzere. 
Demir çelik fabrikaları gibiymişsin sen. Tuğlan çok 
sağlammış senin.”dedi Arap Ebe, yumuşak ve 
sevecen bir ses tonuyla.

-“Ohooo; Hatice nelerin hakkından gelmiştir, bu 
doğum da vız gelir ona.” dedi güngörmüş bir edayla 
komşu Ümmü Teyze. Ümmü Teyze; her zaman 
gülümseyen, eşini askerde bırakmış sevecen yaşlı 
komşuları. Her sorunlarında ailenin yanındadır. İkinci 
bir ana gibidir onlar için.

-“Ha gayret Hatice, biraz daha sık dişini! Az kaldı 
bak, gelmek üzere.” diye anayı yüreklendiren Arap 
Ebe de Hatice gibi buram buram terlemişti. Bir 
yandan Hatice'nin başını okşayıp terini silen Ümmü 
Teyze, bir yandan da Arap Ebe'nin terini siliyordu. Bu 
arada Hatice'nin çığlıklarına başka bir ses de karıştı.

-“Hadi gözümüz aydın, nur topu gibi bir oğlan 
oldu maşallah!” diye Ümmü Teyze sevindi.

 -“Oooff, Allah'ım… Canım çıkıyor sandım.”diye 
Hatice derin derin nefes almaya çalışıyordu.

  -“Biraz daha sabret güzel kızım, ikincisini de sağ 
salim alalım inşallah!” diyen Arap Ebe, leğene sıcak 
su ilave etti ve bezleri tekrar hazırladı.

 Bu sırada odanın kapısı açıldı, telaş ve heyecanla 
karışık bir şekilde evin en büyük kızı:

-“Baba, gözümüz aydın, bir oğlumuz oldu.”
Derin bir iç çekişiyle rahatlayan baba;
 -“Sağol kızım.” diyebildi heyecandan kısılmış 

sesiyle. 
Ablasının kapıyı açmasıyla birlikte, gaz 

lambasının ışığından içeride ocaktaki harlı ateşi ve 
üzerine oturtulmuş kazanı fark etti. Elektrik yoktu bu 
saatte. Akaryakıtla çalışan elektrik santrali gece 
11.00'de çoktan kapanır, bütün kasaba karanlığa 
gömülürdü. 

Kapı yeniden kapanırken babası da diz dize 
oturdukları oğluna sarılıp bağrına bastı. Üçüncü 
oğluydu gelen. Sevinç ve umutla birlikte, kaygı ve 
sorumluluk duygusu da nefesine yansımıştı.

 -“Üç kıza üç erkek, şimdilik berabereyiz; 
doğacak olan da oğlan olursa, bir farkla galibiz. 
Yaşasın, değme keyfime.” diye geçirdi içinden çocuk.

      * 
Bir yandan doğacak diğer kardeşini düşünürken, 

bir yandan da annesinin hastanede yattığı günlere 
doğru daldı gitti. Kasabalarında doktor yoktu. Arap 
Ebe bu doğum zor olacak diye göndermiş Buldan'a. 
Kadınlar konuşurken duymuştu. Babası anasını 
Buldan'a götürmüş, Millet Hastanesi'ne yatırmıştı. On 
gün görememişti anasını. Bu süre yıllar gelmişti ona. 

Anasının hastaneye gitmeden önceki hallerini 
düşündü. Karnı kendisinden sanki bir metre öndeydi. 
Artık, halı tezgâhının başına da oturup desenleri 
işleyemez olmuştu. Her işe pire gibi koşan kadın. Bu 
süreçte yorgun ve bitkin düşmüştü. Rengi daha da 
sararmıştı. Zaten hep sarıydı ya… Uzun süredir 
uzaklardan kil toprağı kazar, getirirdi anasına sarı 
mendilin içinde. 

Azmi ERMİŞ
azmiermiş@hotmail.com

ŞAFAKTA GELEN
ÇIĞLIKLAR

Kör Gözüyle…
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Teyzesinin ebe olan kızı;
- “Kansızlıktan bu senin kil yemen, teyze.” 

demişti.
 -“Kaç tane doğum yaptın sen?”
Anası utanmış başını öne eğerek, kulaklarına dek 

kızarmıştı. 
-“Ne bilem gızım, onbeş gada oldu heral.” 
Babasının kendisini anasının yanına ziyarete 

götüreceği müjdesini aldığında da çok sevinmiş, 
heyecandan gece zor uyuyabilmişti. Hem anasını 
görecek hem de yarıyıl tatili olduğu için anasına 
karnesini gösterecekti.

-“Anam okuma yazma bilmez, ama olsun varsın; 
çok sevinir benim karnemi görünce” diye içinden 
geçirirken uyuyakalmıştı.

Babası, sabah erkenden kaldırmıştı onu. 
Kasabadan Denizli'ye giden tek otobüse binerek 
varmışlardı yol üstündeki Buldan'a. Mutlu oldu, 
özlediği anasına kavuşacağı için. Kapıcıdan bin bir 
güçlükle izin alarak girdiler kadın doğum servisine. 
Anası, ıslık atar gibi bir ses çıkarmıştı oğlunu 
görünce. Sarıldı, koklaya koklaya öptü evladını:

-“Burnumda tüttün yavrum! Misler gibi 
kokuyorsun.” dedi, bir damla yaş gözlerinden aşağı 
süzülürken.

-“Anam benim, güzel anam!” diyerek sıkıca bir 
daha sarıldı anasına.

Bir müddet sonra doktorun yanından gelen 
babasının;

-“Hadi bakalım, hep birlikte kasabaya evimize 
dönüyoruz.” cümlesiyle sevinci bir kat daha artmıştı. 
Anasıyla birlikte pembe renkli hastane binasını geride 
bırakırken oldukça mutluydu. İlk kez taksiye 
binmenin keyfini tattı o gün. Alanyazı Meydanı'nda 
kavrulmuş nohut aldı yirmi beş kuruşluk.

Kasabadan iki hemşerileri ile bir cip tuttular. 
Ciple gidecek olmaları da ayrıca mutlu etmişti. 
Taksiden sonra ikinci keyif olacaktı onun için. Yola 
çıktılar, hem şoförü hem etrafı izlemeye koyuldu. 
Bozalan yokuşunda tıkandı cip. Çekmez oldu. Şoför 
orasına burasına baktı cipin, bir iki yerini yokladı. 
Cipten gelen ses, hır-hır'dan öte gitmiyor, 
çalışmıyordu. Kaldılar yolun bayırında. Hava ayaz mı 
ayaz, bıçak gibi kesiyor insanın suratını. Babasıyla 
beraber diğer adamlar, çalı çırpı ve kuru dallarla bir 
ateş yaktılar yol kenarına. Hiç yoktan donmayı 
önlerdi, biraz olsun ısındılar da. Geçen süre 
belirsizliğinde anasına bir şey olacağı kaygısını 
güderken, Denizli'den dönen otobüs bayırın başında 
göründü. 

Kasabaya dönerlerken annesiyle birlikte 
olmaktan mutluydu. Ancak; bu arada beynini 
kurcalayan bir düşünceden kurtaramıyordu kendisini 
hala. Otobüste anası yanındaki kadına anlatırken 
duymuştu;

-“İçimde ikizler birbirine dolanmış. Doğumu 
burada yaptıramam, Denizli'ye gitmeniz lazım dedi 
doktor.”

Ölümün acılığını hissetti ilk kez içinde. 
-“Ya anam ölürse!”
Zaten Arap Ebe de, daha Buldan'a gelmeden bir 

gün önce kontrolden geçirmişti anasını. 
-“Kızım, bu doğumu sen Denizli'de yapsan iyi 

olur” demişti. 
Anasının iki gözü iki çeşme;
-“Ölsem de burada öleyim, Denizli'ye gitmem. 

Ablam orada öldü doğum yüzünden.”
Ne tatlıydı şu Arap Ebe… Saatlerce oturmuştu 

anasının yanında moral vermek için. Kıvırcık saçların 
sarmaladığı oldukça esmer yüzünde parlayan bir çift 
göz, hep gülümseyerek bakıyordu etrafına. İlk görev 
yeri olan bu kasabada evlenerek kalan Arap Ebe, sanki 
kendilerinden birisi olmuştu.

   *
Dalgınlığını arkadan gelen tıkırtı böldü. 

Merdivenden yavaşça inen ayaklar küçük kız 
kardeşinindi. Şafak sökmek üzereydi.

-“Abi, sesler duydum ben. Ne oldu, annem nerde? 
Siz niye burada oturuyorsunuz?”

-“Kardeşimiz doğdu, hem de oğlan!” diye gururlu 
bir ses tonuyla kardeşinin elini tutup yanına oturttu.

-“İkincisi de yolda, inşallah o da sağ salim doğar.” 
dedi.

-“İnşallah abi. Onlar da okula giderken benim 
alfabemi kullanırlar artık”

 Dalga dalga sesler tekrar gelmeye başladı.
- “Ikın kızım, biraz daha gayret, haydi bir daha. Ha 

gayret geliyor. Ümmü Hanım, sil Hatice'nin terini” 
diyerek sona yaklaşan Arap Ebe'nin heyecanı 
yüzünden okunuyordu.

Bir çığlık daha yükseldi yeniden, yardı gitti 
karanlığı… Peşinden bir bebek ağlaması ile Arap 
Ebe'nin sesi yükseldi:

-“Hah şöyle, kurtuldun işte! Aferin sana benim 
tatlı kızım.”

-“Gız Haçça, bu da oğlan ya,  maşallah!” diye 
haykırdı Ümmü Teyze.

Akşamdan beri odanın köşesinde sessizce oturan 
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Ayşe Nine de kızının sağ salim kurtulması için dua 
edip tespih çekerken, diğer eliyle de beyaz örtmesinin 
kenarıyla yanağından süzülen gözyaşlarını siliyordu.  

Kapı aralandı, yeniden gelen ikinci müjdeydi. 
Ama buruktu ses;

-“Gene oğlan, bize meres galmaycak gari!” dedi 
ablası.

  Arap Ebe'nin sesi içeriye giriş izniydi:
  -“Halil İbrahim, gel gel!”
İçeriye daldı kapı önündekiler. Eksik yoktu 

aileden. Kapıdan kalabalığın gelişini gören Arap Ebe 
takıldı babaya:

-“Işığı gören geliyor, hem içerden hem dışarıdan. 
Kaç tane var daha geride?”

Hep birlikte gülüştüler. Babası kaynanasının ve 
Ümmü Teyze'nin elini öptükten sonra, anasının 
yanına giderek;

-“Geçmiş olsun Haççem, Allah sana ve 
yavrularımıza sağlıklı ömür nasip etsin!” dedikten 
sonra, çocuklar birbirlerine sarılarak analarının 
yanında sevinç yumağı oluşturdular.

Yorgun ve bitkin düşen Hatice de etrafına 
mutlulukla gülümsüyordu.

-“Hadi bakalım, Allah analı babalı büyütsün, 
hayırlı ömürlü olsunlar” diyerek babasının sırtını 
sıvazladı Ümmü Teyze. 

 Ellerini temizleyip gelen Arap Ebe:
-“Bak Halil İbrahim; ailesine, vatana ve millete 

yararlı yetiştir hepsini. Atasını, ulusunu tanısınlar. 
Okut, salma sokağa. Yem etme kurda kuşa. Gerçi 
bundan şüphem yok!” 

Babasının Arap Ebe'ye verdiği cevap hiç 
silinmedi kulağından;

 -“Ben orta sonda iken Atatürk ile aynı yılda öldü 
babam. Evin geçim derdi bana düştü. Bıraktım okulu, 
çalışmaya başladım. Ceketimi satıp okuturum her 
birini. İçimde kalan kendi özlemimi bunlar yaşatsın.”

 Annenin sarıya çalan yüzü biraz canlanmış; iki 
bebeğini kollarında koklarken, onlar da ilk gıdalarını 
almak için çoktan saldırmışlardı süt dolu memelere.

Sabah ezanı okunurken Arap Ebe, huzurlu ve 
mutlu bir şekilde evine gidiyordu…

  Hatice ALTUNAY

haticealtunay@hotmail.com

Sokağı tutmuş baygın kokusu içinde sarıçiçek
Sarıca günleri sayılı yaşıyordu malum ardından kış gelecek
Güz gülümseyişleriyle salınışlarda dürbün çiçeği
Bal rengi sözcükler neşe içinde oynaşıyordu.
Kocaman gözlerine dolan arılar
Düşlerinin kokusunu kovanlarına taşıyordu.
Sarıca günlere ekleniyordu yalnız bir adam.
Söz ağrıları ile donatılmış hayatını taşıyordu.
Güz kırgınları içine doluyordu durmaksızın.
Düşlerini talan ediyordu zamanın kemirgenleri
Gün tozu sözcükler çırpıştırılıyordu ardından.
Sarıca günlere düğümlü yaşıyordu umarsız bir kadın
Köz yanıklarıyla dürbünlüyordu hayatını
Kızgın bakışlarını içinde demliyordu.
Kışları boran yazları yokluk oluyordu
Kış karası sözcükler dökülüyordu ardından
Sarıca günlere doğmuştu masum bir çocuk
Anası ölgün, babası ağrılı ebruli sarmaşık
Hüznün bakışları içinde hançerli büyüdü, aklı dolaşık
Baharını güz misali yaşadı bir çocuk                         
Söz konusu sevgiler yaprak yaprak savruluyordu

Güz gülümseyişlerinde dürbün çiçeği boynu buruk duruyordu.
Yitik zaman sarıca günleri kovalıyordu. 

SARI GÜN SARMAŞIĞI
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Ayakkabı deyip geçmeyelim. Her ayakkabı 
kişiliğimizi yansıttığı gibi iyi günde, kötü günde hatta 
ve hatta yağmurda, çamurda bizi taşır.

Sıcacık tutar, taştan, yabani ottan, zararlı 
böceklerden, uzatmayalım, havanın her türlü 
etkisinden korur, kollar. Bir anne şefkati, bir babanın 
yüceliği gibi. Zaman geçtikçe eksilen değerler, 
insanların yüzlerinden giden renk scalası gibi 
beyazdan sarı renge döner gibi. Ne eski ayakkabılar 
kaldı. Ne de o ayakkabıları seçebilen insanlar… Hali 
ile doğru üretilmeyen, hammaddesi ucuzlaştırılmış 
her katkı maddeli üretimin yan etkisi de oluyor. 

Niyetim eskileri eşelemek 
değil. Ancak ayakkabı ustalarını 
unutmamak lazım. Eskiden 
Ş ehr em ini  i l e  F ı ndı kzad e  
arasındaki caddede bir amca vardı. 
Dükkânına girdiğinizde duvarda 
özlü sözler, dükkânın içerisinde 
birçok ayakkabının kah içerisine 
girmiş, kah dışarıda dolanan ya da 
gelen müşteriyi karşılayan renk 
renk, cins cins, tüy tüylü güzel 
kedileri ile karşılar.

Usta, kafasını kaldırmadan 
“Hoş geldin, neyi vardı seninkinin? 
” diye sorardı. Son zamanlarda ise 
vefatına kısa bir  zaman kala, “Eğer Çin malı ise hiç 
boşuna getirme,  onlar düzelmez.” dediği de olmuştu 
gelene.

Böyle ustaların zamanında,  Koca Mustafa Paşa 
ve civarındaki ayakkabıcılar eskiden tabanı delinen, 
yani yürümekten aşınmış, eskimiş  ayakkabılara 
pençe takarlardı. Ayakkabının ucunda ya da 
topuğunda sağlamlaşsın diye de konulan bu metal 
parçalar, siz yürürken tuhaf ses çıkarırdı.

Nereden mi biliyorum? Ben de ilkokul 
zamanlarımda giydim de ondan, hatta biraz da 
utanarak. O zamanlar kıymet bilmek vardı. Tüketimin 
tavan yapmadığı; insanların insan gibi yaşam 
koşullarını oluşturduğu zamanlar…

Bir yazlık bir kışlık ayakkabınız olurdu. -

Olmuşsa! lükstü.- Memur bir babanın, onurlu yaşam 
olgusunu tam tamına yaşadım. İyi ki de yaşadım. Ben 
bensem bu olgular sayesindedir. O yüzden erkenden 
başladım çalışma hayatıma ki başta babama ve aileme 
yük olmayayım diye. İlk para kazandığımda, adettir 
eve, büyüklerine tatlı alınır. 3 eve tatlı almıştım,  bir de 
ablama ve kendine ayakkabı. Böylelikle ilk maaş 
bitmişti. Anneme borçlanmış da olabilirim. Ama hala 
o anları mutlulukla anıyorum.  O gün bugündür, bende 
özel yeri vardır hep sevmiş olduğum ayakkabıların.

Ve özel ayakkabılar dedik. Renkleri de mesela. 
Yeşil bir bot beğenmiştim. Özel, farklı diye şimdi o da 

yayıldı herkeste bir yeşillik var. 
Çok kullanmadan, çok da severek 
aldığım yeşil bot umduğum gibi 
çıkmadı ve patladı. Göründüğü 
gibi çıkmadı anlayacağınız.

Aldığım yere götürdüm, 
burası Koca Mustafa Paşa'da bir 
mağaza. Mağazayı ayakkabıları 
üreten babanın kızları işletiyor. 
Ben de hikayeyi bu yeşil ayakkabı 
sayesinde öğrendim. Ayakkabım 
bir hafta burada kaldı. Sonra beni 
aradılar maalesef aynı numara 
olmadığı için ve ellerinde yaz 
sezonu geldiği, dolayısı ile 
malzeme bulunmadığı  için  

yenisini de yapamayacağını söylediler. İnanın bu bile 
yeterliydi bana.

Çünkü üretici malına sahip çıkıyordu. Bu çok 
önemli bir olgu.

Sonra bana bunun yerine başka bir ayakkabı ile 
değişim yapabileceklerini ifade ettiler. Gittim, 
şimdiye kadar pek mağazaya gelmeyen babaları usta 
yani,  o gün yazlık malzemelerle oradaydı.

Kendisinin 50 yıldan fazladır ayakkabıcılık 
yaptığını, 70 yıla yakındır bu semtte oturduklarını,  şu 
anda işleri büyüttüğünü ama büyütürken kızını 
göstererek “ gereken ilgiyi de gösteremedim onlara 
kızını göstererek ama bunun doğum gününe yetiştim 
bir elbise almıştım. Hep işçilerin başında durmam 
gerekti ama bu günlere geldik. Şimdi bende onlara 

KUNDURANIN HASI
Emel SEÇEN

emelsecen@gmail.com     
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emaneti bırakıyorum. Hep onlar içinde zaten. Zaten 
biri de tasarımcı oldu. Modelleri çiziyor.” dedi. 

Ve devam etti: 
“ Lütfen kusura bakmayın. Bunca yıldır 

çalışıyorum çok dikkat ediyorum. Ayakkabıcılık 
inceliktir. Şu an 100 kişi yanımda çalışıyor ve onların 
dertleri, meseleleri de oluyor. Kimin derdi varsa ben 
onun yanına gidip derdini anlamaya çalışırım yoksa 
ayakkabı hassas iştir. Dalar,  ayakkabının sırtı gider. 

Sırtı en kıymetli yeridir.
 “ Ayakkabının kalbi gider! ”
Bir de görmez dikişini de sağlam yapmazsa,  

sonra siz gibi ben karşınızda mahcup olurum.
Bir insan bir bedel ödüyor bir ayakkabı seçiyor. 

Onun için çok önemli. Biz başta kıymet vermezsek, 

kullanıcı ne yapsın? Başınızı ağrıttım kusura 
bakmayın.”

 Bir an durakladım.
Bu beyefendi bir zamanların eski insanıydı… 

Çocukluğumdan, genç kızlığımdan, bu zamana pek 
kalmayan, o eski insanlardan.

Ve de adamlardan. Birden babamı görür gibi 
oldum. Gözlerim doldu. Yutkundum. Çünkü her 
yaşam anı, onların yokluğunu tüm çıplaklığı ile 
yüzümüze yüzümüze, ruhumuza ruhumuza öyle bir 
vuruyor ki…

Zaman değişti, ama biz aynı canız… Ne 
gördüysek, ne bildiysek. Önemli olan tüm 
varoluşunu,  her zamana uygulayabilmek.

Erdemli, onurlu insanlarda böyle yücelmiyor 
mu?

bir çamın yıkılışını gördünüz mü hiç
hançeri yüreğine saplayan insan gibi yiğit

bir dağın yıkılışını gördünüz mü hiç
bir aşkın yıkılışını, kendi ağırlığından
çığlıkların çıplak kalışını
 
bir çamın yıkılışını görün
yüreğine hançer saplanan bir mazlumu
iki kırbacı birden şaklatır yıkılırken gövde
biri gökyüzüne biri kendi yüreğine

çamların yıkılışlarını hiç saymadık

yüreğe saplanan hançerleri de
yüzleri akılda tutun tek,
acıyı yaşayan insan yüzlerini
her çamın neyse, genç ya da yaşlı, yıkılışı
bir çocuğun yıkılışını görmeyin hiç

Sabri KUŞKONMAZ

Bir çam yıkılır 
Nereden geldiğimizi

 unutmayalım...
Yokluğun, yoksulluğun ve yoksunluğun 

fotoğrafları... 
1934 Bodrum - Çömlekçi İlkokulu. 84 yıl 

önce ayakkabısı olmadığı için yalın ayak okula 
giden öğrenciler.

    Anne ve babasına ve  nike, converse adidas
marka ayakkabı aldıramadığı için bunalım 

takılan yeni yetmelere ithaf olunur.
   Bize göre sol başta Öğretmen  Baki Tantekin,
ortada Köy Ağası  ve sağ başta Osman Karaova

Karaova Jandarma Komutanı 
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Sözünü edeceğimiz yapıt, Balkan Savaşı, 1. 
Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Ulusal 
Kurtuluş Savaşımıza bizzat katılan, o günleri 
yaşayan ve yaşayanların anlattıklarını içermektedir.

Yapıt, 1971-1972 Eğitim Öğretim Yılı, İzmir 
Namık Kemal Lisesi öğrencilerine Tarih 
Öğretmeni 'ın verdiği “Kazım Çavdar Yaşayan 
Gazilerle Röportaj” ödevini, yerine getiren 
öğrencilerindir.

Tarih öğretmeni , Namık Kemal Mete Polat
Lisesi öğrencilerinin hazırladığı bu çalışmanın 
belgesel nitelik kazandığını, yok olmasına 
gönlünün razı gelmediğini,  
bugünkü ve gelecek kuşaklara 
ulaşması, tarihe katkı sunması 
amac ıy la  değer lendi ri lmesi 
gerektiğini belirtti.. Bunu kitap 
haline getirerek sizlere ulaştırmak, 
kentimizin en köklü eğitim 
yuvalarından biri olan Namık 
Kemal Lisesi'ni, o dönem dalında 
yetkin ve söz sahibi olan öğretmen 
ve bu çalışmayı gerçekleştirerek 
ülkesinin ve halkının tarihine karşı 
sorumluluk taşıyan öğrencilerine 
saygı gereği, bu çalışmayı topluma 
ulaştırmayı okulun bugünkü 
öğretmenlerinin görevi olarak 
algıladım.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ziyaret ettiği, kayınpeder, eş, kız ve baldızımın 
mezun olduğu, kendimin 17 yıldır öğretmenliğini 
yaptığım Namık Kemal Lisesi'nin 1970'lerdeki 
öğrencilerinin bu özverili çalışmasının, tarihin 
karanlıkta kalan kısımlarına ışık tutması ve topluma 
iletilmesini görev bildim.

Bazı gazilerin birden fazla öyküsü, aynı gazinin 
birden fazla savaşa katılmış olması nedeniyle, 
kitaptaki öykü sıralamasını savaşların oluş sırasına 
göre değil de anlatanların isim sırasına göre 
sıraladım. 

Kitabın or taya çıkmasında, yazıların 
güncellenmesi ve yazım kurallarına uygun hale 

getirilmesinde katkıları olan başta Tarih öğretmenleri 
Kazım Çavdar Mete Polat Değişim  ve  olmak üzere, 
Optik Tamer Emir Onur Erdören sahibi , çalışanı , 
oğlum  ve  Fırat Oktay Onursal Genel Başkanım
Zeki Sarıhan'a teşekkürü borç bilirim.

 Kitabın kapak resmini hazırlayan okulumuz 
resim öğretmeni  ve o dönem okulda verilen Gül Diri
eğitimin niteliği hakkında bilgi veren, okul mezunu 
Okan Yüksel'e saygı ve sevgiler sunarım.

                                                      *
Arka kapak yazısı:

1970 'l i y ıl larda,  Kurtu luş 
Savaşı'nı yaşamış olanlardan henüz 
toprağa karışmamış olanlar, 70 yaş ve 
üstünü sürüyorlardı ve bunların 
sayıları o kadar da az değildi. 
Kaçımız elimize kalem-kağıt veya bir 
ses alma cihazı alıp bu insanların 
kapısını çaldık? Kaç öğretmen hayat 
bilgisi ve tarih derslerinde veya okul 
avlularında törenle kutlanan milli 
bayramlarda tarih kitaplarından 
ezberlenmiş sayfalar okumak yerine, 
onları davet edip konuşturarak hem 
dersimizi ve törenimizi canlı hale 
getirdik, hem onların gönlünü aldık?

Elinizdeki kitap bu sorularda 
vurgulanan eksik liği  giderme 
ç a b a l a r ı n ı n  a z  r a s t l a n a n  

örneklerindendir.
Kitap içinde yer alan görüşmelerden örnekler: 
“BİZ KARŞILARIZ”
 Sene 1914, 1. Dünya Savaşı'nın ilk yılı idi. Ben o 

sırada Irak'taki Osmanlı birliğinde yedek subay 
olarak bulunuyordum. Bizim kumandanımız Nurettin 
Paşa, İngilizlerinki ise General Tavsent'ti. Birliğimiz 
süvari birliği olup, Arap süvari birliğiyle ortak 
hareket ediyordu. Sonraları Arap süvari birliği. 
İngilizlerin kendilerine para yardımı sözüyle bizden 
koptular.

Düşmanımız mühimmat bakımından bizden hayli 

Osman Gazi OKTAY*

oktaygazi35@gmail.com

Bir Kitap:  “Yastığımız Mezar Taşı,
Yorganımız Kar Olsun” …                     

 “Yaşayan Gazilerle Röportaj” 
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üstündü. Üstelik askerleri hava şartlarına uygun 
olarak kıyafetler giyiyordu. Hava sıcaklığı 50 
derece idi. Bu şartlarda bile her saldırımızda bir 
İngiliz birliğini esir ediyorduk.

Bir gün bir İngiliz Tayyaresi, birliklerimizin 
açtığı top ateşiyle düşürüldü. İçindekiler esir alındı. 
Kısa süre sonra bunlara, İngiliz cephesinden diş 
fırçası, macun, sabun ve havlu gönderildi.

Nurettin Paşa, gönderilenleri ''Osmanlı 
hükümeti esirlerinin her türlü ihtiyacını 
karşılamaya muktedirdir.'' notunu da iliştirerek 
derhal geri gönderdi.

Ali Güler
İstanbul-1896 doğ

SIHHIYECİLER
 Balkan Savaşı'nda, Silivri Çiftliği'nde, Birinci 

N i ş a n c ı  A l a y ı  M i t r a l y ö z  
Bölüğü'nde, sıhhiye onbaşısı idim. 
Sol cenahımızdaki 9. Alay,  
Bulgarlarla savaşa girmişti. Bizim 
alaydan bir takım ve mitralyöz 
bölüğümüz yardıma gitti.

Savaş yerine vardığımızda, 
Bulgarlar sığınaklarından çıkmış, 
ilerliyordu. Bizim gelmemizle 
to p a r lan an  ve  m an ev iy a t ı  
kuvvetlenen askerlerimiz, yaylım 
ateşi başlattı. Düşman mitralyöz 
ateşimiz karşısında büyük kayıplar 
vererek çekilmeye başladı. Fakat 
yine de ateşlerine devam ediyorlardı. Yağmur 
mevsimiydi. Hava sürekli olarak yağışlı ve ortalık 
pek fazla çamurlu idi. Kurşunlar sağımıza solumuza 
düşüyor, çamura saplananları ise, sıpır şıpır sesler 
çıkarıyordu. Üzerimizden aşanlar da ıslık çalarak 
ilerliyorlardı. Biz sıhhiyeciler, bir sırtın gerisini 
siper almıştık. Sıhhiye sedyecilerinin getirdikleri 
yaralıların ilk yardım ve tedavisini yapıp, geriye 
sevk ediyorduk.

Bir gün yine siperde bir yaralının yarasını 
sarıyordum. Sürekli olarak gelen yeni yaralılara da 
bir an evvel yetişmek, iniltilerinden belli olan 
acılarını biraz olsun azaltabilmek için, çok acele 
ediyordum. Bu nedenle sargı sararken bir ara 
kolumu, siperden bir parça dışarı çıkarmak zorunda 
kalmıştım. Düşman kurşunu ile yaralandım. 

Yardımına geldiğimiz alayın durumu düzelip, 

düşman geri çekilince, tekrar kendi nişancı alayımıza 
döndük. Bizim döndüğümüz gece sabaha karşı 
düşmana süngü hücumu yapılmış, düşman 
sığınaklarından sökülmüştü. Bu sığınaklara 
gittiğimizde karşılaştığımız manzara şuydu: Bizim 
erler süngüyü batırmış, fakat çıkaramamış. Düşman 
bir tarafa, erlerimiz bir tarafa düşmüştü. Çünkü 
geridekilerin tepeye kurduğu mitralyözle, süngü 
hücumunu yapan kahraman erlerimiz kırılmıştı. Türk 
askerinin bununla da yılmadığını gören düşman, 
selameti kaçmakta bulmuştu. O gün şehitlerimizi 
toprağa verdik.

 Ertesi gün acı bir haber duyuldu. Düşman 
Trakya'yı istila etmişti. Geri çekilme emri aldık. 
Ortalık ana baba gününe dönmüştü. Ayağına güvenen 
yürüdü. Yaralılardan alınabilen alındı. "Beni de alın." 
diye yalvaranın haddi hesabı yoktu. Büyük cepheye 
kadar geldik. Burada çekilme durduruldu. Askeri 
topladılar. Yaralıları İstanbul'a gönderdiler. Tabii ben 

de vardım bunların arasında. Bir 
aya yakın hastanede yattım

   “OLUR MU BÖYLE?”
Yemen'e  gönderi lmişt im.  

Orada 3 yıl kaldım. Dayanamayıp 
kaçtım. Dağlarda yaşıyordum artık. 
Nihayet Birinci Dünya Savaşı'na 
katıldım.

 A n n e m ,  Ye m e n ' d e n  
döndüğümü duymuştu. Fakat ne 
ben onu, ne de o beni görebilmişti. 
Diğer iki evlâdı da Yemen'de 

kalmıştı.
Şüphesiz çok özlemişti beni. Ben de onu 

özlemiştim. Fakat yıllardan beri görüşmemiştik.
Afyonkarahisar'da bir dağ eteğinde nöbet 

tutuyordum. Hiç unutmam günlerden cumartesiydi. 
Annem beni görmeye gelmiş. Uzaktan görünce; 
''Oğlum, Oğlum...'' diye bağırmaya başladı. Ben ise 
annem kılığına girmiş bir düşman olarak niteledim 
onu. Üç defa ''Dur''dedim. Ancak o, ” Oğlum burada 
seni de görmek varmış.'' diyerek ilerliyordu... Üç el 
ateş ettim. Hemen yere düştü koşan canlı. Vardım 
baktım, annemdi. Dünya tepeme çökmüştü. 
Hıçkırıklarla ağladım, ağladım…

Enver Beşkardeş
Afyon, 1891 doğ. 

İzmir, Nisan-1972   
İzmir, Kasım-1971



-39-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

Teyzesi telefon etti: “Ahmet'im!”  
Tey zes i  on a he p “A hm et ' i m”  d erd i.  

Söylediklerine göre teyzesinin, iki kızın ardından, 
onca hacı hocaya gidip kitaba baktırdıktan, muskalar 
yazdırıp okuttuktan, dedelere, yatırlara adaklar 
adadıktan sonra bir oğlu olmuş. Ahmet'miş adı. 
Teyzesi Ahmet'i bir buçuk yaşında kuşpalazına 
aldırınca çıldırmış. Mehmet, teyzesinin tam 
çılgınlıktan başını alıp kendini dağlara vuracağı 
günlerde doğmuş. 

Teyzesi koşup gelip tutturmuş: 
“Adı Ahmet olsun!” 
Annesi istermiş adının Ahmet olmasını. Biricik 

kardeşinin hatırını kıracak değil ya! Fakat babası... O 
istememiş. Ağırlığını koymuş: 

“Olmaz,” demiş. “Olamaz! Bir adamın ilk 
oğlunun adı, olsa olsa dedesinin adı olabilir ancak! “ 

Dedesinin adı Mehmet'miş. Böylece adı Mehmet 
olmuş. Fakat gel de bunu teyzeye anlat… O bildiğini 
okumuş: 

“O benim de oğlum sayılır,” demiş. “Anne 
yarısıyım şunun şurasında. Size Mehmet'se bana 
Ahmet. Ahmet'im!” 

Teyzesinin, her “Ahmet'im” deyişinde ağzından, 
bir “Ahmet'im” daha çıkardı… 

Bu nedenle çocukluğu iki evle iki kadın arasında 
geçmişti: Bir yanında teyzesigillerin evi – teyzesi; 
öteki yanında annesigillerin evi – annesi. Uzun yıllar 
iki kadından hangisinin teyzesi hangisinin annesi 
olduğunu ayırt edememiş, karıştırmıştı. Annesine 
“teyze”, teyzesine “anne” dediği çok olmuştu. 
Birkaç yıl önce annesini yitirince tek teyzeyle, tek 
anneyle kalmıştı. O günden beri teyzesini görünce 
annesini görmüş gibi oluyordu. Sesini duyunca öbür 
dünyadan annesi seslenmişçesine seviniyordu.

Yine öyle oldu. Annesini anımsayıp duygulandı 
birden. Dinlemeye hazırlandı:

“Buyur teyze!”
“Nevin'e söylesen de bizim Osman'ı kırmızı şeye 

aldırsak…”
Bilmece gibi konuşuyordu teyzesi. Çözmek 

onun hünerine kalıyordu artık. Osman'ı biliyordu. 
Teyzesinin küçük kızının oğlu, yani torunu… On bir 
on iki yaşlarında. Gözleri doğuştan özürlü... 

Doktorlara bakılırsa nazlısı, gözbebeği sıvı bir surla 
kaplıymış. Tazeyken alınamazmış. Gelişmesi 
beklenmeliymiş. Ameliyatı Ankaralar, İstanbullarda 
yapılabilirmiş ancak. Ona da ağırlığınca para 
gidermiş.

Damadının ağzı var dili yoktu. Aileyi teyzesi çekip 
çeviriyordu. Kıraçta bir iki parça tarlaları vardı. 
İç inden kaldırdıkları karınlarını doyurmaya 
yetmiyordu. Eksiklerini gediklerini, ona buna 
karakullukçuluk ederek tamamlamaya çalışıyorlardı. 
O nedenle Osman, yaşamı boyunca sakat göze 
mahkûmdu. Fakat o, yine de şanslı sayılmalıydı. Allah 
ona güzel bir ses, bir o kadar da yetenek vermişti. 
Küçüklüğünden beri kendi kendine bağlama çalıp 
türkü söylüyordu. Son zamanlarda düğünlere 
çağırmaya başlamışlardı. Çaldırıp söyletiyor, üç beş 
kuruş tutuşturuyorlardı eline. 

Te yz es i g il l er  sev in i yo r,  am a b un u nl a  
yetinmiyorlardı. Osman neden sanatçı olmasındı? 
Kaset doldurup... 

Bunlar teyzesigillerin hayalleri… Mehmet kaç kez 
dinlemişti. 

Nevin, Mehmet'in kızıydı. İstanbul'da özel bir 
anaokulunu yönetiyordu. Teyzesigiller Mehmet'e, 
Mehmet kızına söyleyecek, kızı da işini gücünü 
bırakacak, İstanbul'da Osman'a kaset yapacak birini 
arayacak… 

Mehmet can sıkıntısıyla, “Yine aynı terane!” diye 
geçirdi aklından.

Bunlar tamamdı da  neydi?kırmızı şey
“Şey canım,” dedi teyzesi. “Şey işte, şey... 

Televizyonda çıkıyor...”
Kızının yönettiği anaokulunun adı “Kırmızı 

Balon”du. Bir ara, kanalın birinde bir anlığına 
görünmüşlerdi. Sakın bunlar onu görmüşler de 
anaokulunu özürlüler okuluyla karıştırıp Osman'ı 
oraya aldırmak istiyor olmasınlardı.

Şu kırmızı şeyi biraz açmasını isteyince teyzesi 
bocaladı. “Ben daha fazlasını bilemeyeceğim.” deyip 
telefonu kızına verdi.

Kız, kem küm ederken sonunda bildi:
“Mahsun Kırmızıgül yok mu canım, işte o!”
Mehmet, Mahsun Kırmızıgül hayranı biri değildi. 

Hiç dinlemez, izlemezdi onu. Hatta biraz küçümserdi o 

saffetozcan@outlook.com

“KIRMIZI ŞEY” 
Öykü
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ve onun gibileri. Sanatçıdan saymaz, sayanları alaya 
alır, “Memleket onun gibilerle dolu,” derdi. “Rastgele 
yakala birini, eğit biraz, sür piyasaya… Çoklarından 
güzel okumazsa namerdim! Örneğin Osman...”

“N'olmuş Mahsun Kırmızıgül'e?”
Teyzekızı afalladı. Konuşurken sesinin tonuyla 

şunu demeye çalışıyordu. Ya da teyzekızı bir şey 
demeye çalışmıyordu da yatkınlığı nedeniyle o böyle 
anlıyordu: Koskoca Mahsun Kırm ızıgül… 
N'olduğunu insan bilmez mi hiç? Sen ne biçim 
okumuşsun?

Teyzekızı, sesi düzelince saf saf, güzel güzel 
anlattı:

“O bir okul açmış...”
“Eee…”
“Yetenekli çocukları yetiştirip...”
“...!”
“...sanatçı yapıyormuş.”
Aklı varıverdi. Aklının varıvermesiyle birlikte 

kanı beynine sıçradı:
“Anladım! Nevin, Mahsun Kırmızıgül'e rica 

edecek...”
“Evet…”
Bu kadarı fazlaydı. Kestirip attı:       
“Nevin o işi yapamaz!”
Teyzesi, kızının yanı başındaymış, telefonu çekip 

aldı. Heyecanlı heyecanlı:
“Biz de kendimiz gideriz!” diye bağırdı.
“Siz de kim?” 
“Ben, Osman, annesi...”
Çıldırmış olmalılardı.
“Neyle? Nasıl?”
“Satarız tarlanın birini. Katarız cebimize parayı. 

Atlarız otobüse. Varırız İstanbul'a. Sora sora Mekke 
bulunurmuş. Buluruz Mahsun Kırmızıgül 'ü. 
Kapanırız ayaklarına...”

“Teyze, teyze!”dedi. “Aklınızı başınıza toplayın. 
Oturun oturduğunuz yerde. Siz, kadın başınızla... 
Tövbe estağfurullah! İstanbul'a gitmeyi, Mahsun 
Kırmızıgül'ü bulmayı, bulabilirseniz görüşmeyi, 
çocuk oyunu mu sanıyorsunuz? İstanbul koca bir 
denizdir, sizi anında yer yutar be! Siz tarlayı satıp ona 
buna yedireceğinize, eliniz varıyorsa satın da 
oğlunuza harcayın. Verin doktora, gözlerini açtırın.  
Bir daha bu konuda beni rahatsız etmeyin, aramayın 
beni…” 

Telefonu çat kapattı. 
Kapattı ama...            

iyice görüyorum artık düzeni.
orada, bir avuç insan oturuyor yukarıda,
aşağıda da bir çok kişi.
ve bağırıyor yukardakiler aşağıya:
"çıkın buraya gelin ki,
hepimiz olalım yukarıda."
ama iyice gözlediğinde görüyorsun,
neyin saklı olduğunu
yukardakilerle, aşağıdakiler arasında.
bir yol gibi gözüküyor ilk bakışta.
yol değil ama.
bir tahta bu.
ve şimdi görüyorsun açıkça;
bu bir tahterevalli tahtası.
bütün düzen bir tahterevalli aslında.
iki ucu birbirine bağımlı.
yukarıdakiler durabiliyorlar orada,
sırf ötekiler durduğundan aşağıda

ve ancak;
aşağıdakiler, aşağıda oturduğu sürece
kalabilirler orada.
yukarıda olamazlar çünkü,
ötekiler yerlerini bırakıp çıksalar yukarı.
bu yüzden isterler ki;
aşağıdakiler sonsuza dek
hep orada kalsınlar,
çıkmasınlar yukarı.
bir de, aşağıda daha çok insan olmalı yukarıdakilerden.
yoksa durmaz tahterevalli.
tahterevalli
evet, bütün düzen bir tahterevalli.

TAHTEREVALLİ

Bertolt Brecht'ten
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Eylül ayı. Yağmur, daha yeni yağdığı için 
ağaçlar gerçek yeşil hallerindeler. Önce çam, 
sonra da sedir ağaçlarının arasından kıvrılarak 
yukarıya doğru çıkıyor arabamız.  Yüzyıllardır 
hep aynı yerde duran, görkemli Babadağ'ın 
zirvesine yakın bir yer burası. 

Mete ve Melih etrafa bakınırken, Ayşen, 
gözleriyle hisset, der gibiydi. Uzun uzun aşağıdaki 
dağları, tepeleri, koyları, köyleri ve hemen orada 
duran Akdeniz'i seyrettik. Ortam, kimseler 
duymadan bizi içine aldı. Farkında olmadan 
mutluyduk. Işıklar ülkesinin onurlu dağı bize 
öyküler anlattı. Var olmanın, insan olmanın, 
doğayla bütünleşmenin hazzını tattırdı. Sanki çok 
yaşlı, ama görünüşü genç.  Barındırdığı 
zenginliklere rağmen alçak gönüllü. Yalnız 
farkında olanların duyduğu, geçmişin seslerinden 
süzülüp gelen derin bir sessizlik hüküm sürüyor 
burada. 

Bu kadar yüksekte olmak insana uçma isteği 
veriyor. Ve bu mevsimde pek çok insan hoş 
manzaranın tadını çıkararak, aydınlık bir yüzle 
uçuyor. Uçuyorlar. Sonsuzluk güzel. Her biri, birer 
kuş, birer kelebek, birer renk.  Ve günlük dertlerim 
arasından çekip çıkarılan bir tadım mutluluk. 
Çıkılan yükseklikten aşağıya, denize doğru uçarak 
inmek, o hazzı tatmak, hayatı farklı algılayanların 
seçimi. Hem hız,  hem heyecan, hem huzur ve 
muhteşem bir panorama. 

Oradan ayrılıyoruz. Rehberimiz bizi daha uç 

noktalara taşımak niyetinde. Biraz tedirgin olarak 
zirveye tırmanıyoruz. Ve işte tepedeyiz. Rakım 
1900 m. Küçük bir kulübe. Gizemli bir dünyaya, 
müthiş bir duygu yoğunluğu ile girdik. Her taraf 
mavi.  Hem yeryüzünde, hem gökyüzündeyiz şu 
anda. Mavinin içinde kaybolarak var olduk. 
Tanpınar'ın; 

  “Ne içindeyim zamanın 

 Ne de büsbütün dışında.” dizelerinin yanına 
ben de, 

“Ben içindeyim mavinin 

Hem de büsbütün içinde.”  dizelerini 
yazıyorum. Okşayarak saran hava nefes oluyor. Her 
taraf bir renk cümbüşü içinde uçuşan yamaç 
paraşütleri ile dolu. Şenlik var. Bir maviden, bir 
maviye zevkle uçuyorlar. Zaman ve mekân huzur 
dolu. Bu ortamdan, şimdiye dek tanıdığım güzel 
yürekli insanların gönüllerine minicik huzur topları 
gönderdim. 

Küçük kulübede çaylarımızı yudumlarken, 
orada iki küçük mavi gözle bizi izleyen kedi 
yavrusunu gördük. Altı aylık, sevimli bir kedi. Bu 
koca dağın tepesinde minik bir nokta, bir can. Hoş. 

“Babadağ” ne zamandan beri buradasın? Nasıl 
oluştun, hangi efsanelerde yaşadın,  hangi 
uygarlıklara eşlik ettin, biz bilmiyoruz. Bildiğimiz 
tek şey iyi ki varsın. Biz de senin farkındayız. Tüm 
haşmetinle dünya durdukça dur ve canlılara can 
ver… 

BABADAĞ

Bilge ATAY (Koyuncu)

mcan1724@windowslive.com

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

BAĞIŞLARINIZ
İÇİN

DERNEĞİMİZİN
HESAP NUMARALARI
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Bir keresinde babam hastalandı, evde yatıyor. 
Bakkaldan öteberiyi almak, pazardan alış veriş 
etmek de bana düşerdi böylesi günlerde. Pazarın 
dağılım saatlerinde her şey biraz daha ucuzlardı. O 
nedenle akşamüstleri geç vakitte çıkardım pazara. 

Ekmeği fırından alırdık. Her gün kaç ekmek 
almışsak, veresiye defterine yazardı fırıncı. 
Paramız olunca da borcumuzu toptan öderdik.    

 Bir gün: “  dedi Baban iyileşmedi mi daha?”
Recep Amca. Anladım ki para istiyor. Boyun büküp 
geldim eve. Yol boyunca her adım atışımda daha da 
ağırlaştı elimdeki ekmek torbası. Boğazımda hiç 
inmeyeceğini sandığım bir düğümle doğru mutfağa 
geçtim. Elimdeki torbayı 
masanın  üs tüne  b ırakıp  
oturdum sandalyeye. “Ne 
demek istemişti Recep Amca?” 
Kafamın içindeki gel-gitlerle 
yorumlam aya  çal ı şı rken  
annem çıkageldi yanıma. Göz 
göze gelmemeye çalıştım. 
Baktı ki betim benzim atmış. 
Göz kapaklarımı sıksam yaşlar 
boş alacak . . .  Bakışlar ımı 
uzaklaştırmaya çalışsam da 
durumu anladı annem: 

“Ne oldu oğlum, niye 
üzgünsün böyle? Bir şey mi 
diyen oldu, yoksa birileriyle 
kavga falan mı ettin?” dedi. Kısa bir süre bir şey 
diyemedim. Birkaç kez yutkundum. Başım önde 
gözlerimi annemden kaçırmaya çalıştım, hep başka 
yerlere bakındım. Bir ileri “yazık” dese 
gözyaşlarıma hâkim olamayacaktım. Baktım, 
böyle olmayacak, kaldırdım başımı:

 “Anne...” dedim. O sevecen bakışlarıyla her 
zamanki gibi gözleri üzerimdeydi. “Ne var 
oğlum?” dedi yumuşak bir ses tonuyla. Ben yine 
konuşmadım, daha doğrusu konuşamadım. Bir suç 
işlemişim de onun altında eziliyordum sanki. Beni 
böyle üzgün görünce önemli bir şeylerin 

yaşandığını anladı kadıncağız. Yanıma yaklaşarak 
elini omzuma koydu, öbür elinin parmaklarıyla da 
başımı okşayarak sevdi beni! Göz göze gelince ısrarlı 
bakışlarla “Ne oldu oğlum?” dedi. Yüzünün rengi 
değişmişti onun da. Gözleri çukurundan çıkacak gibi 
olmuştu sanki. Ben de: 

“Şey... Fırıncı Recep babamı sordu bugün. 
Borcumuz epeyce birikti ya… Ondan sordu 
herhalde…”  Kısa bir sessizlikten sonra; “yarın 
ekmek vermezse ne yaparız anne?” dedim. 

 Pek bell i etmemeye çal ışsa da çok 
üzgünolduğunu anladım annemin. Gözleri dolar gibi 
oldu. Kendi kendine söylenerek, çıktı gitti 

mutfaktan, odaya geçti. Ben de 
arkasından gittim.  Divanın 
kenarına ilişmiş o ağlamaklı 
gözlerini bir noktaya dikmiş, 
öylece kalakalmıştı. Bir ara 
derin bir sessizlik oldu. Öyle ki 
sinek vızıldasa sesi duyulacak. 
O sırada aklından neler  
geçtiğini, neler düşündüğünü 
bilmesem de az çok tahmin 
edebiliyordum.

 İkimiz de bir çıkmazın 
iç indeydik  s ank i .  Olup  
bitenlerden babamın ve diğer 
kardeşlerimin haberleri yoktu 
henüz .  Durumu babama 

söylesek bir türlü, söylemesek başka türlü... Zaten 
hasta yatıyor! Üzülürse, hastalığı daha da artar mıydı 
acaba? “Hadi katıktan vazgeçtik de ekmek bari 
eksilmeseydi soframızdan...” diye konuştuk 
annemle.

“Fırıncı amca yarın ekmek vermezse ne 
yapardık?” düşüncesiyle yatınca o gece uykularım 
kaçtı, döndüm durdum yatakta. Bir ara uyur gibi 
olmuştum. Arkasından, kâbus görmüş gibi irkilerek 
uyandım. Başımı kaldırıp bir süre yatakta oturdum. 
Sonra tekrar başımı koydum yastığa. Uyuyabilirsen 
uyu hadi bakalım. Sabahlar olmak bilmiyor, gözlere 

FIRINDA
Ali KAYA

alikayadikili@yahoo.com

Öykü
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de uyku girmiyor. Nasıl etmeli, ne yapmalı, 
bilemedik. Yapılacak başka bir şey var mı ki? Ertesi 
gün, yine gittim fırına. Bir suçlu gibiydim sanki. 
Recep Amcanın yüzüne bakamıyordum. Oysa bu 
işte benim bir suçum yoktu ki… Aslında ortada suç 
diye bir şey de yoktu. Borcumuzu inkâr da 
etmiyorduk. Ödeme gecikmişti sadece, hepsi bu.

 “Ben mi fazla alınganlık göstermiştim 
acaba?”diye kendi kendime düşündüm. Alışık 
değiliz ya böyle şeylere. Kim bilir, belki de benim 
yorumladığım gibi düşünmemişti adamcağız. İyi 
niyetle sormuş olamaz mıydı peki? Ben de niye 
üzerime alınıp alınganlık gösterdim bilmem ki…

Başım önde, ürkek, çekingenve sıkıntılı 
olduğumu görünce bir şeyler olduğunu sezer gibi 
oldu Recep Amca. Zannedersem dünkü hatasını 
anlamıştı. Gönlümü almak için olsa gerek, 
gülümseyerek baktı yüzüme. Bir gün önce babamı 
sorduğuna pişman olmuş gibiydi.

 Güngörmüş adam ne de olsa... El etti bana, 
yanına çağırdı. Yanaştım. Ekmekleri torbaya 
doldururken kulağıma doğru eğildi: “Bu da 
benden” dedi, fazladan bir ekmek daha koydu 
torbaya. Anladım ki gönlümü almak istiyordu. Bir 
gün önce kalbimi kırdığını anlamıştı sanki. Bu 
davranışı sevindirdi beni. İçimden bir “oh be!” 
dedim. Yine eğildi  kulağıma,  kimsenin  
duymayacağı bir sesle fısıldar gibi: 

—Ben bir çırak arıyorum. Yanımda çalışmak 
ister misin? dedi. Dondum kaldım. Sevinsem mi 
üzülsem mi bilemedim! Gözlerimin önünden neler 
geldi geçti o anda.

 Fırıncı Recep Amcanın aklından geçenleri, 
çocuk halimle ben bile anlamıştım. “Borcumuzun 
karşılığı olarak beni burada çalıştırmayı 
düşünüyor” diye geçirdim içimden. Başka türlü 
parayı kurtaramayacağını mı sandı ne… “Bizi 
batakçı falan zannetti herhalde!” dedim kendi 
kendime… Bu beklenmedik teklif karşısında 
şaşı rmışt ım! Biraz duraksayıp  kendimi  
toparladıktan sonra;

—Çalışırım, çalışmaya da... Ne iş yapabilirim 
ki ben burada? Benim gücüm yeter mi, 
bilmiyorum? Okulum da var...

Öyle ya, ufak tefek çelimsiz bir çocuğum daha! 
Etim ne, budum ne. Hem fırıncılık ağır iş...             

—Fırından çıkan ekmekleri ellemeden –zaten 

çok sıcaktır elleyemezsin- gözlerinle sayıp bir kenara 
yazacaksın. Sonra da hangi bakkala kaç ekmek gitti, 
onları veresiye defterine yazacaksın hepsi bu… İşin 
erken biter, okulundan da kalmazsın. Hem çalışır 
hem okursun, fena mı, deyince baktım kolay iş; 

— İyi mademki; olur, dedim. Yalnız annemle 
babama da sormam gerek. Onlar ne derler bu işe 
bilmiyorum. Hele onlara da bir danışayım. “ Olur ” 
derlerse gelir çalışırım Recep Amca, dedim. 

—Yalnız, erken kalkman gerekecek, hem de çok 
erken... Kalkabilir misin?

— Tamam, “kalkarım…” dedim.
Dedim, demeye de… Eve gelinceye kadar bu 

“erken kalkma” işi beynimi yordu. Yol boyunca hep 
onu düşündüm. “Kalkabilir miydim acaba…” 

 Dönüşte evdekilere açtım konuyu. “Fırıncı 
Amca; böyle böyle dedi” dedim. Annem pek 
kıyamaz bana. Bu yaşta çalışmama gönlü razı 
olmadı. Babam, o ölgün sesiyle: 

—Sen b ili rsin  oğlum. Okuluna enge l 
olmayacaksa eğer, çalışmak da istiyorsan bi' dene 
bakalım. Ne yapalım, sırtında yumurta küfesi yok 
ya… Olmazsa bırakırsın, dedi.    

Belki de ilk kez, hastalandığına bin pişman 
olmuştu adamcağız. Bir suçlu gibi ezikti sanki. 
Gözlerinden süzülen o iki damla gözyaşını 
göstermemek için yattığı yerden yüzünü öbür tarafa 
çevirerek sırtını bize döndü. Boğazındaki düğümü 
çözmek için öksürür gibi sesler çıkardı birkaç kez. 
Arkasından kısık bir sesle: “Hastalanmanın sırası 
mıydı be adam!” dediğini duyar gibi oldum.

İşte babamın bu son sözleri bir ok gibi saplandı 
ciğerime. Saklamaya çalıştığı o iki damla gözyaşı, 
sanki sel oldu aktı yüreğime. 

Böylesi bir ortamda daha fazla boğulmamak, 
aileyi de sıkıntıya sokmamak için, boyumu da 
gücümü de aşan bu fırıncılık işinde başladık biz 
çalışmaya. 

  Sabah ezanıyla uyanıp doğru fırına giderdim. 
Sokaklar boş denilecek kadar tenha. Başıboş sokak 
köpekleriyle, kediler dolaşırdı geçtiğim sokaklarda. 
Akşamdan aç oldukları, çöp bidonlarının  
çevresinden ayrılmayışlarından belliydi. Kimileri bir 
çöp torbasını parçalayıp, içinden yiyecek aramakla 
meşgul, kimileri de kuyruk sallayarak sıranın 
kendilerine gelmesini bekler gibiydiler. Fırından 
gelen taze ekmek kokusu, sanıyorum bu hayvanları 
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buraya çeken başlıca nedendi. 
Sürü halinde gezen bu köpekler korkuturdu 

beni. Sabahın kör karanlığında sayıları 5–10'u bile 
geçmeyen, çoğu 70'ini aşmış yaşlı kimseler 
benimle birlikte yollardaydılar. “Gecelerin en koyu 
karanlığı şafak sökümüne en yakın saatleridir” 
denilir ya... Beni korkutan da bu koyu karanlıklardı. 
O nedenle yaşlı da olsa bu insanlar sayesinde 
korkularımı aşmaya çalışırdım. Nereye gittiklerini 
pek bilmediğim bu gece yolcularının yanımda 
olması ürküntümü azaltırdı elbette. Birkaç gün 
sonra da alışmıştım karanlığa, korkularımı da biraz 
olsun yenmiştim.     

Kimilerinin yaşı gereği elinde baston, 
sırtlarında palto ya da pardösüye benzer uzun 
giysileri, başlarında örme takkeleriyle bu yaşlı 
kimseler sabah yürüyüşüne çıkmışçasına hızlı 
adımlarla bir yerlere yetişmek ister gibiydiler 
sanki. 

İlk günler anlayamamıştım bu saatte, hem de 
böyle aceleyle nereye gittiklerini. Caminin önüne 
gelince öğrendim gerçeği. Meğer onlar sabah 
namazı için yollara düşen cami cemaatindenmiş. 

 İlk günlerde beni de kendileri gibi camiye 
giden biri sanmış olacaklar ki yakın davrandılar 
bana. Hatta birkaçı sırtımı sıvazlarken kimin oğlu 
olduğumu bile sormuştu. Böyle hayırlı evlat 
yetiştirdikleri için hem aileme hem de bana “aferin” 
bile demişlerdi. Caminin önüne varınca onlar 
camiye girdiler, ben yoluma devam ettim. Bir kaçı 
arkamdan bakakaldı. Hatta arkamdan laf edenler 
bile oldu. İşte böyle bu yaşlı adamlarla yollarımız 
ayrılınca biraz bozulur gibi oldular.

   *
Erken kalkmak için, erken yatmam gerekirdi. O 

nedenle akşamüstü okul çıkışında, doğru eve 
gelirdim. Önce, yarın işleyeceğimiz konulara şöyle 
bir göz atardım ki; öğretmenimiz

anlatırken kolay anlayayım, konulara yabancı 
kalmayayım… Sonra da ödevlerimi yapardım.      

Yemekten sonra da fazla geç olmadan 
cumburlop, yatağa.

Çalışmak hoşuma giderdi de... Sabahın kör 
karanlığında daha ortalık ağarmadan kalkmak yok 
mu, en çok o zoruma giderdi. Herkes uyurken ben 
alaca karanlıkta kahvaltı falan da yapmadan, doğru 
fırına…

Fırında çalışanların hemen hepsi benim gibi aç 
gelirlerdi işe… Aç gelirdik ama aç kalmazdık. Biraz 
sonra fırından çıkacak sıcacık ekmeğin içine bir 
kaşık margarini tıkardık. Anında erirdi margarin. 
Yanında kara zeytin, birer parça da en ucuzundan 
beyaz teneke peyniri, mevsimine göre domates, 
salatalıkla neiştahlı olurdu o sabah kahvaltısı! Kalın 
su bardaklarıyla demli kara çay da yanında olunca… 
Oh, değmeyin artık keyfimize...

Karnı aç olan sadece bizler değildik. Günde bir at 
arabası meşe odunu yediği halde bir türlü doymak 
bilmeyen fırın, bizden daha da açtı sanki... Ne kadar 
da odun yerdi bu kocaman ağızlı şey. Sönmesin diye 
sürekli odun atardı Recep amca.Bir mağara ağzına 
benzeyen bu kara fırın odun yiyip ekmek çıkartırdı. 
Sonra da yanan onca odundan bir el arabası kül 
kalırdı geriye. Ama koskoca mahalleye yetecek 
kadar da çok ekmek alırdık fırından

                                    *
İşim bitince eve bile uğramadan, doğruca 

okuluma giderdim. O nedenle çantamı hiç 
ayırmazdım yanımdan. Azıcık bir boşluk bulsam, 
hemen açardım kitaplarımı. Arkadaşlarla oyun 
oynamayı falan da çoktan unutmuştum zaten. Hem 
harçlığımı çıkartırdım, hem de “ekmekler şirketten” 
hesabı… Eski borcumuzu da çoktan ödemiştim bu 
arada.

“Oh, iyiymiş bu iş be!” dedim içimden. “El âleme 
muhtaç olmaktansa, çalış… Onca işsiz iş 
bulamazken bu yaşta iş bizim ayağımıza geldi bak” 
diye kendi kendimi teselli ederdim. Bir de şu sabah 
erken kalkması olmasa, belki de fırıncılıkta kalır 
giderdim valla...

 Şimdi nasıl bir hayatım olurdu, ne gibi işler 
yapardım, bilmiyorum. Okumasam da fırıncılıkta 
kalıp gitseydim, belki de ileride iyi bir fırıncı esnafı 
bile olurdum. Kim bilir, zengin bile olurdum belki de 
belli mi olur…

Şu insanoğlunun yaşamı nasıl da rastlantılara 
bağlı, öyle değil mi? Okumayı kafamdan silmiş 
olsaydım. Ya da -Allah korusun- babamın başına o 
günlerde bir iş gelmiş olsaydı, şimdi beni kim tanır, 
kim bilirdi. Hembu kadar kitabı kim yazardı o zaman.

Hani, hep derler ya; “Ailevi sorunlar nedeniyle 
okuyamadım...” İleride biz de buna benzer bir bahane 
bulurduk sanırım…
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Gitmez! . .  Bu durum,böyle gi tmez! . .   
Gitmemeli... Gitmemesi gerekir daha doğrusu. 
Zaten, giderse doğanın yasalarına aykırı olur. 
Dedem  derdi. “Görünen köy, kılavuz istemez.”
Bu olgunun da böyle gitmeyeceğini, kılavuza gerek 
duymadan  gösteriyor.“görünen köy”

Yaşamda, canlı-cansız her şeyin bir başlangıcı, 
gelişimi ve zirveye ulaşımı ile sonu vardır. ”Çan 
Eğrisi”ndeki plato(zirvedeki düzlük), ne denli 
uzun süreçli olursa olsun, yine de inişe geçiş 
kaçınılmazdır. Ataların dediği gibi; “Her çıkışın 
(yokuşun),bir inişi vardır. Ömür biter, ama yol 
bitmez. Her şeyin bir sonu vardır.” Hatta Kur'an-ı 
Kerim'deki, Ali İmran Suresi'nin 185.ayetinde; 
“Her canlı ölümü tadacaktır… Yaptıklarınızın 
karşılığı size, tastamam kıyamet günü 
verilecektir… Dünya hayatı, aldatıcı metadan 
(çıkar ve zevkten) başka bir şey değildir…”  diye 
yazar. Yine, Ankebut Suresi'nin 57. ayeti de “ Her 
can ölümü tadacaktır...” der. Öyleyse, buna göre 
sonsuzluk sadece Allah'a aittir. Doğada, başka 
hiçbir şey sonsuz değildir. Sınırsız bir yaşam söz 
konusu olamadığı gibi, sınırsız bir görev, mevkii-
makam, iktidar, şöhret, nam, sağlık, varsıllık… gibi 
nitelikler de sınırlıdır. Hepsi bir gün biter. Gün olur-
devran döner.

Hasta olmadan önce sağlığın, yoksullaşmadan 
varsıllığın, hayata veda etmeden önce yaşamın, 
acıdan önce sevincin, işsiz kalmadan çalışmanın, 
yitirmeden önce makam ve yetki sahibi olmanın 
değerini bilmek gerekir. Özellikle, yüksek 
mevkidekilerin kibirli olmaları “ yüksek dağları 
kendilerinin yarattığını” sanmaları sonlarını daha 
çabuk getirir. Önemli olan, görevleri zirvede 
bırakmaktır. Başka bir deyişle nin ,”Çan Eğrisi”
platosunda. Ancak, bu zirvenin cazibesine kapılıp, 
kendilerini  , yetkilerini Everest'te görenler (!)
kötüye kullananlar, halkın sevgi ve ilgisiyle 
şımaranlar, bir gün mutlaka “Everest'ten” aşağı 
“tepe-takla”  düşerler. “Çan Eğrisi”nden hızlı bir 
iniş trendine geçerler.                             

         Devlet yöneticilerinin de egemenlik 
anlayışı, iktidar olma niteliği, yönetim biçimi, 

görev ve yetkilerini kullanış şekli, yönetilenlere 
bakış açısı toplumun sosyolojik ve psikolojik 
yapısıyla doğrudan ilgilidir. XVII. yy.ın ilk yarısında, 
Fransa tahtında 72 yıl tahtta kalarak, en uzun süre 
krallık yapmış olan unvanlı XIV. Lui “Güneş Kral” 
“ Diyerek, o DEVLET demek, BEN demektir.” 
dönemlerin geçer akçesi olan mutlak monarşinin en 
acımasız egemenlik anlayışını vurgularken, XVIII. 
yy.'da ise, Prusya Kralı Büyük Frederik “BEN, 
DEVLETİMİN HİZMETKÂRIYIM” sözüyle 
egemenlik ve hukuk anlayışına yepyeni ve değişik 
bir boyut kazandırmıştır. Ne mutlu Prusya Halkına. 
Bravo Büyük Frederik'e. İşte böyle  “BÜYÜK”
olunuyor. Çakma değil yani.      

Es ki  Roma 'da  imparator lar,  Osmanl ı 
İmparatorluğu'nda ise padişahlar,  özel olarak 
kendilerine; hayatlarının günün birinde sona 
ereceğini, iktidarlarının elbet bir zaman biteceğini 
a n ım s a t a n  s ö z l e r  s öy l ey e n  g ör e v l i l e r  
oluşturmuşlardır. Böylelikle; kendilerini oto-kontrol 
altına almışlar, kibirli ve gururlu olmaktan sürekli 
kaçınmışlardır. Osmanlı padişahlarının camiye giriş 
yaptıkları hünkâr kapısı, padişahın başını öne eğecek 
şekilde alçak olarak inşa edilmiştir. Şehzade 
odalarının pencereleri ise, genelde kabristan 
görüntülüdür. Tüm bunlar, yönetimdekilerin sınırsız 
bir yetki ve yaşama sahip olmadıkları gerçeğini 
özümsemeleriyle ilgilidir. Yaşamın bir sonu olduğu 
bilindiği halde, tükenmeyen tek şey hayallerdir. Her 
ışık söner, ama “umut ışığı” sürekli yanar. Umut ve 
hayaller yaşama gücü verir insanlara.  Neden, son 
yıllarda, sizce? Acaba ”bazı gerçekler hayal oldu”  
bunun nedenleri;                                                                                                                        

* Giderek yaygınlaşan hukuksuzluk ve 
güvensizlik mi?                                                                 

 * “Benim sonum ne olacak “, “Yarına nasıl 
çıkacağım korkuları mı?                                                                           “ 

 * Siyasetçilerin konuşmalarında, argo ve 
tehditkâr sözler kullanmaları mı?                           

 *Dinsel inançların siyasette yoğunlaşması ve 
çıkarlar uğruna kullanılması mı sizce?                             

 * Dindarlık adına,”dincilik” yapılması, halkın 

BU “BÖYLE“ GİTMEZ!..
   Ahmet M. EGEMEN

ahmetmegemen@hotmail.com
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dini duygularının sömürülmesi mi yoksa?   
*En mükemmel din olan İslamiyet'in 

algılanamaması mı?                                                                     
* Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bazı bağnazlarca 

yanlış yorumlanması mı?                                       
*Çağdaş ve uygar dünya yerine ortaçağ 

verilerinin örnek alınması mı?                                                                                                                                                                        
* Körüklenen, inanç, etnik köken, siyasi 

düşünce, mezhep, yaşam tarzı dayatmaları mı 
acaba?                                                                                                                                                          

* “Ulus bilinci”nin “ümmet anlayışı”na 
dönüştürülmek istenmesi mi?                                                                                 

 * Atatürk ilke - inkılâpları ve “Atatürkçülük” 
ten uzaklaşılması mı?                                                                                                                                                 

 * Tarihin, yaşandığı zamanın koşullarına  değil 
de, günümüze göre değerlendirilmesi mi ?                        

* Devlet terbiyesi geleneğinden vazgeçilmesi 
mi?                                                                                         

* Yöneticilerin, tarihi iyi bilmemeleri, kulaktan 
dolma bilgilere sahip olmaları, bilgileri olmadan 
fikir sahibi olmaları, dünyaya dar pencere ve 
ufuktan bakmaları mı ?  

Halbuki Fransız siyasetçi Alexis “Geçmiş, 
artık geleceği aydınlatmadığı zaman, ruh 
karanlıkta yürür” der. Başka bir deyişle, belleksiz 
uğraş hata yaptırır. Hatasızlığın ön koşulu, 
bellektir. Ne dersiniz?  Halkın sadece “cambaza 
bakması” “tablonun tümünü”  ve görememesi mi 
tüm bu olumsuz olguların nedeni? Hangisi ya da 
hangilerini kabul ederseniz edin.Bu böyle gitmez 
!.Doğanın kuralıdır bu. Tarihin temel taşıdır. Aynı  
“Çan Eğrisi”  gibi.         

*Yoksa asıl neden; siyasetle uğraşanların, halkı 
oyalamaları, sürekli gündem değiştirerek, halkı 
gerçeklerden uzaklaştırmaları mı? “Yalan 
konusunda uzmanlaşanlar, hedef kitlelerin 
duygularına çağrılar yaparak, onları her şeye 
inandırmak amacı taşırlar. Temel nokta, sadece 
yalan söylemek değildir. Hislere dayalı; vatan, 
bayrak, din-iman, gazi-şehit… gibi yüce 
kavramlar hep dillerindedir. Ayrıca; terör, kriz, 
dış güçler, üst akıl, şer odakları, savaş… vb. 
benzer korkutucu sözcükler de bu kavramlara 
eşlik eder. Böylece; kitlelerin dini inançları, milli 
duyguları ve değerleriyle oynamak suretiyle, 
onları uyuşturmak, gerçekleri önemsiz hale 
getirip, kitleleri yalana inandırmak isterler… 

Hitler'in propaganda şefi Goebbels “Hakikat, 
devletin en büyük düşmanı” demiştir. Keles de “ 
Eğer yalancılık norm haline gelirse toplum çöker” 
der.” Diyor Soner Yalçın.    

*Ya da; dış politikada “ ”nin diplomasi geleneği
yitirilmesi mi? Dış politika, sadece iç politikaya 
yönel ik  olarak , kahramanlık duygular ın ı 
kamçılayan, cesur söylemlerle ve “meydan okuma” 
biçiminde olmamalıdır. Dış politikaya ilişkin 
söylemlerde; iç politika ve seçmenlerin duygularına 
hitap edilmemeli, oy devşirilmemeli, sanal 
düşmanlar yaratılmamalıdır. Konuşmalarda, 
verilecek mesajlar, akıl-mantık içeren, sözcükleri 
özenle seçilmiş tümcelerden oluşmalıdır. “Mantık, 
doğru düşünmenin bilimidir. Doğruyu, yanlıştan 
ayırt etmenin ölçüsüdür. Bizim gerçekten nasıl 
düşündüğümüzü değil, nasıl düşünürsek, doğru 
düşünmüş olacağımızı araştırır. Mantık olmadan, 
sağlıklı akıl yürütme yapılamaz, safsata başlar. 
Mantık en çok, Ortaçağ'da dibe vurdu. Safsata 
iktidara egemen oldu. İnsan aklı neden 
safsatalara kapılır? Bilgi eksikliğinden. Ön 
yargılardan. Hırsından. Maddi ya da manevi 
çıkar elde etmek için. Manipülasyon isteğinden. 
Böylece, sahte, yanlış, yalan olan her şey gerçeğin 
yerine geçer. Hileli mantık, kuyuyu zehirlemektir.  
Mantık cinayetidir”. Diye devam ediyor Soner 
Yalçın.     

Devletlerin dış politikası süreklidir. Bir ilkedir. 
Kişilere ve belirli bir zaman içinde yönetimde  
olanlara göre değişmez . Devletler in  dı ş 
politikasında; devlet yönetimi ve “diplomasi 
geleneği”ni bilen, psikolojik harpten anlayan, plan, 
taktik ve strateji geliştirmede yetkin,”ileri görüşlü 
devlet adamı” niteliğindeki diplomatlar yer 
almalıdır. Dış politikada aşırı sevgi ya da kin ve 
saldırgan tutum sakıncalıdır. Devlete zarar verir. 
Seçimlerde galibiyet kazanmak uğruna dış politika iç 
siyasete ya da iç politika diplomasi geleneğine 
kurban edilmemelidir. Salt seçim kazanmayı 
amaçlayan, ona-buna çatarak sürekli düşmanlar 
yaratanlar “devlet adamlılığı” niteliği taşıyamazlar. 
Siyasetçi ile devlet adamı arasında çok fark vardır. 
Önemli olan, hem politikacı, hem de devlet adamı 
olabilmektir. Maharet budur. Nitelikli olmak 
böyledir. Tarihte bunu başaran ve örnek alınması 
gereken  pek “siyasetçi-devlet adamlarımız”
çoktur.      
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Adabelenli bir yıldız daha kaydı, 1961 mezunumuz ve dergimiz 
yazarı M. Cevat TURAN'ı kaybettik… Derin üzüntü içindeyiz. 

Ailesine ve tüm Adabelenlilere baş sağlığı diliyoruz…Işıklar içinde olsun…

SAVAŞ UTKU MU? 

Bağdat bize çok mu ıraktır?
Irak bir sonraki duraktır
Savaşlara barış diyen yüz
Ne çirkin, iğrenç bir surattır…

Vurulanlar düşüp serilir
İnsan olan bundan yerinir
Savaşta herkes zarardadır
Tek varsıl olanlar semirir…

Mehtap arayan boşa bakar
Işık yerine ölüm kusar
Garibanın gözünden yaşlar
Tacirlere dolarlar akar

Hoca der savaş bir tutku mu?
İşgalciye yardım katkı mı?
Yoksulu sevindirmek varken
Öldürüp, ağlatmak utku mu?
(2000- M. Cevat Turan)

Cevat Turan'ı, gelecek 48. sayımızda yeniden sözkonusu edeceğiz.    
Yakınlarının ve arkadaşlarının yazılarını bekliyoruz.                               
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PULLUK TEKERİ 

  Ekrem ERKAN 
ekrem.erkan@msn.com

   Dokuz, on yaşlarındaydım. Çobanımızı annesi 
götürmüştü. Bir süre koyunları gütmek bana kalmıştı.

Sabahın erken saatlerinde, o tatlı uykuyu bırakıp, 
koyunların peşinden kır, bayır dolaşarak, onları zarar, 
ziyan ettirmeden gütmek, pek de kolay değildir. Hele 
içlerinde “durdan, çüşten” anlamayan yaramaz koyunlar 
olursa, işiniz daha da zordur. Bu tür koyunlardan bizim 
sürünün içinde de vardı. Örneğin : “Akkulak” adında bir 
koyunumuz vardı; onu herkes tanırdı. Nerede bir ekin 
tarlası, nerede bir sebze bahçesi var, Akkulak oradadır. 
Sürüyü terk eder, yalnız başına kaybolur giderdi. Onu 
bulmak için, binbir zorluk çekerdim.  Çok ziyancıydı. 
Rahmetli babam, ne zaman bir çan alıp, boğazına taktı; 
işte o zaman biraz rahatlamıştım. En azından geldiği, 
gittiği yerleri biliyordum.

Akkulak, o pisboğazlığı yüzünden, bir şeftaliyi 
yemek isterken, çekirdeği boğazına takılıp ölmüştü!

Dedim ya, koyun gütmek kolay değildir. Kır, bayır, 
düz, dere-tepe demeden oradan, oraya 
hep dolaşırsın. Bir gün, bu dolaşmalar 
sırasında çiftçilerin, “işe yaramaz ” 
diyerek attığı bir  pulluk tekeri 
bulmuştum. Gözlerimin içi gülmüştü. 
Bir hazine bulmuş kadar sevinmiştim. 
Sanki dünyalar benim olmuştu! 

O pulluk tekeri, beni niçin bu kadar 
çok mutlu etmişti? 

Bu tekerle bir araba yapacaktım. 
Onunla çocukluğumu yaşayacaktım. Evet, onu bir el 
araba sı yapma kta ku llanac akt ım . Haya limde  
oluşturduğum arabanın tasarımını hayata geçirecektim. 
Nitekim öyle de oldu. Küçük ağaç parçaları, çiviler ve 
bir miktar da tel ile tasarladığım arabayı yapmıştım. Bir 
arabam olmuştu. Artık çok mutluydum.

Çocukluğumun, ilk yaratıcı ürünü olan, bu el 
arabasını, hiç bir zaman unutamıyorum.   

Küçük yaşlarda koyun gütmenin sorumluluğu ile 
“çocukların iç dünyası” içindeki hayaller ve arzular, 
yalnız bana özgü bir durum değildi. Benim yaşıtlarım ve 
daha öncesi büyüklerimiz, çocukluklarını belki koyun 
güderek geçirmediler ama hep buna benzer süreçler 
yaşadılar. Oyuncaklarını genellikle kendileri yaptılar. 
Topaçlarını, çemberlerini, toplarını, düdüklerini, 
uçurtmalarını, sapanlarını, arabalarını hep kendileri 
yaparak mutlu oldular.

Günümüz çocuklarının, bu konuda çok şanslı (!) 
olduklarını düşünüyorum. Ailelerin varsılı da yoksulu 
da hazır oyuncaklardan satın alarak, çocuklarını mutlu 
etmeye çalışıyorlar. Belki kısa bir süre çocuklar, bu 
oyuncaklarla eğlenip mutlu olabiliyorlar. Ama daha 
sonra bu oyuncakların, bir kenara atıldığını görüyoruz. 
Demem o ki, bugünkü çocukların kendi oyuncaklarını 
yapmak gibi bir dertleri yok! Yok, ama bu ne kadar 
doğru?

Doğru olduğunu söylemek olası değil. Eğitim 
Bilimleri uzmanları, çocukların, belli yaş gurupları 
arasında, onların psikolojisine ve gelişimine uygun 
olarak, “yapıcı ve yaratıcı” davranışlar kazanmalarını 
sağlama konusunda, isteklendirilmelerini öneriyorlar…

Bu bağlamda, çocuklarımıza “yapıcı ve yaratıcı" 
olma konusunda yardımcı olunmalı, onlara fırsatlar 
yaratılmalıdır. Yaşlarına ve psikolojilerine uygun, 
sorumluluk almalarına da olanak verilmelidir. Aileler ve 

eğitimciler bu konuda gereken özeni 
göstermelidirler.

Çocukluk dönemime ait bir anımı 
sizlere anlatarak, uzunca bir giriş 
yaptım. Umarım sıkıcı olmamıştır. 
Bi l iyorum  geç miş i ,  bugün i le  
kıyaslamak, çok da doğru olmaz. 
Genellikle toplumumuzda yaygındır, 
derler ki :” İşte efendim  bizim 
zamanımızda çocuklar şöyleydi , 
böyleydi… Şimdikiler şöyle, böyle…” 

Bu tür kıyaslamaları suçlama anlamında doğru 
bulmuyorum. Doğaldır ki, geçmiş ile günümüzdeki 
olanaklar ve koşullar, aileler ve çocuklarımız için eşit 
olmayabilir. Bu nedenle her durum ve olaya, kendi 
gelişim süreci içinde, akılcı ve bilimsel gözle bakıp, 
doğru değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Yazımı, o koyun güttüğüm yılları, pulluk 
tekerleğinden araba yaptığım o güzel günleri, 
anımsayarak, gülümseyerek sizlerle paylaşmak istedim. 
Dilerim çocuklarımız, kendi oyuncaklarını, kendileri 
yapmakla kalmazlar, el becerilerini ve yaratıcılıklarını 
geliştirerek, ailelerine ve topluma karşı sorumluluk 
taşıyan, iyi birer insan, iyi birer yurttaş olarak, toplumda 
yerlerini alırlar.                                                               

   Haziran 2018/ Alaşehir   
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“TEŞBİHTE HATA OLMAZ”
Elmas BALIM*

  elmasbalim@hotmail.com

 TDK   “Teşbihte hata olmaz (veya olmasın)”
sözünü , “ yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir 
benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava 
verilmesi, saygısızca bir davranış değildir, kimse 
bundan alınmamalıdır” anlamında kullanılan bir 
söz, şeklinde açıklıyor.

Ben bu açıklamayı yetersiz hatta yanlış 
buluyorum. Gelelim nedenlerine: Öncelikle “Teşbih” 
kelimesi üzerinde duralım. Bilindiği gibi “Teşbih” 
(Benzetme)   biz söz sanatıdır. Açıklaması da şöyledir: 
Teşbih (Benzetme), anlatımı güçlendirmek amacıyla, 
aralarında ortak nitelikler bulunan iki varlık ya da 
kavramdan, ortak nitelikler yönünden güçlü olandan 
zayıf olana aktarma yapılmasıdır.

Bizim edebiyatımızda teşbih, güzel  
ve üstün olduğu düşünülene doğru 
yapılır. Yani benzetmede   üstünlük  ve 
güzellik peşindedir sanatçı.  Teşbih 
sanatında  incelik, zarafet ve güzellik 
söz konusudur.

Edebiyatımızda sevgili, nazı ve 
uzun boyu sebebiyle “servi ağacı”na 
benzetilir. Hiçbir zaman narinliği ve 
uzun  boyu sebebiyle  sevgili “kavak 
ağacı”na veya sıradan bir varlığa 
benzetilmez. Neden? Teşbih hata kabul 
etmez de ondan. Edebi eserler  hatalı 
teşbihi bünyesinde barındırmaz. 
Reddeder. O yüzden teşbihte hata 
olmaz. Yani hatalı teşbih yapılmaz 
edebiyatımızda.

Tokat yöresine ait Kul Abbas 
mahlaslı ve Anadolu'da yaygın olarak “Abbas ile 
Gülkız'ın Hikâyesi”nden esinlenilerek yakılmış bir 
türküde:

“Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.” diyor ozan.
Bu ezgide sevgili kavak ağacına veya sırdan bir 

uzun tahtaya değil uzun boyu ve salına salına nazlı 
yürüyüşü sebebiyle “servi ağacı”na benzetilmiştir.  
“Servi” dilimizde “selvi ” olarak da ifade ediliyor. 
Anlamdaş olan bu kelimelerin her ikisi de 
kullanılmaktadır. Türk sinemasının unutulmazları 
arasına girmiş olan ” Selvi Boylum Al Yazmalım.” 

filmini hatırlayınız. 
Halk ozanlarımız genellikle  “servi boylu” yerine 

“selvi boylu” şeklindeki kullanımı  tercih 
etmektedirler.

Diğer yandan “Gözleri çok güzel kadın” 
anlamında “ahu gözlü” benzetmesi edebiyatımızda 
kullanılmaktadır. Bilindiği gibi güzel gözlü, güzel 
kokulu ve ürkek olduğu için sevgiliye benzetilen ahu,   
esas amacıyla sevgiliyi anlatmak, sevgilinin  
ürkekliğini ve güzel gözlerini ifade etmek için 
şiirlerimizde çok sık bahsi  geçen bir kavramdır. Bu 
yüzden sevgili “ahu”ya benzetilir. Sevgilinin gözleri 
için “ahu gözlüm” benzetmesi yapılır. Oysa eşeğin de 

iri ve dikkat çekici gözleri vardır ama   
“ahu gözlüm”  yerine “eşek gözlüm” 
benzetmesini yapmamış ozanlarımız. 
Hiçbir türküde hiçbir şiirde “Teşbihte 
hata olmaz.” ifadesine sığınılarak  
“eşek gözlü yârim, eşek gözlü 
sevgilim.”  şeklinde bir teşbih  
yapmamış ozanlarımız.

TDK'nin “Teşbihte (benzetmede) 
hata olmaz.” sözü için öngördüğü  -
ama benim bir türlü içime sinmeyen-    
“ yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir 
benzetme ile anlatıma daha etkili bir 
hava verilmesi, saygısızca bir davranış 
değildir, kimse bundan alınmamalıdır”  
şeklindeki açıklama şöyle bir anlam da 
içermektedir. ” Benzetmedir, uydur 
uydur söyle. Kafana göre takıl, 
istediğin gibi benzetme yap. Yaptığın 

teşbih, kabalık ve küstahlık içerse bile, atalarımız ne 
demiş? “Teşbihte hata olmaz.”  Oldu mu şimdi?

Bu şekilde olmaz. Bu sözün özü :” Hatalı teşbih 
yapma, teşbih hata kaldırmaz, teşbih yapacağın zaman 
bin düşün bir söyle.” şeklinde  bir incelik içermeli 
bence.   O yüzden, “Teşbihte hata olmaz.” yani kaba 
ve hatalı teşbih yapma! Teşbih hatayı kaldırmaz. Bu 
sözü bu anlamda değerlendirmeliyiz bence. Yoksa 
kızdığımız birine: “Kurbağa gibi gözlerini pörtletip 
bakıyorsun yüzüme!” deyip arkasından :”Teşbihte 
hata olmaz.”  sözünün arkasına sığınmak ne derece 
doğrudur?
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SAKAR TRAKTÖR 

Mülayim, daha bebekken annesi rahmetli 
olmuştu. Köyün yerlisi olmayan babası da bu, elin 
köyünde, bir anda kendini yapayalnız hissetmiş; 
minik oğlu Mülayim'i dedesine emanet edip 
Kirazköy'ü terk etmiş, kasabaya çekip gitmişti. 
Dedesi tarafından büyütülen Mülayim, köyünde okul 
olmadığı için okuyamadı. Tüm çocukluğu çobanlık 
yaparak, tarla işlerinde çalışarak geçti. Okuma, 
yazmayı da ancak askerlikte öğrenebildi. Babası, oğlu 
Mülayim'i hep aramış, kol kanat germiş,  
askerliğinden sonra da evlendirip iş, düzen kurmasına 
destek olmuştu. Çalışkan Mülayim'in en büyük 
hayali, sürücü ehliyeti alıp,  motorlu taşıt 
kullanabilmekti.

Köyde yıllar sonra okul açılmıştı. Öğretmen 
gelmişti köye. İlk kez eğitimli, 
bilgili biriyle bu kadar yakın 
olabilmişti Mülayim. Dünya 
görüşü alabildiğine geniş, iç 
dünyası böylesine derin bir 
insanın yakınında bulunmakla, 
kendisinin çok şanslı olduğunu 
düşündü. Öğretmenin uduyla 
çalıp söylediği şarkılarla da mest 
oluyordu adeta… Saygıyla 
yaklaştı, çok sevdi öğretmeni, 
arkadaş oldu, boş zamanlarında 
yanından hiç ayrılmadı. Köy 
kahvesinde ne kadar da güzel konuşuyor, etkileyici, 
yararlı ve iyi sözler söylüyor, yanlış inanışları, 
bilgisizliği, cehaleti nasıl da sabırla düzeltmeye 
çabalıyordu öğretmen. Öylesine güçlü ve vakur 
duruyordu ki tüm sorunları bilgeliğiyle, kararlılığıyla, 
sabrıyla aşıp geçiyordu. “Karanlığa küfretmektense, 
bir küçük ışık yakmak daha iyidir.” diyordu. Okuması 
için Mülayim'e kitaplar veriyor ve ekliyordu: “İyi söz 
söyleyenler, herkesten fazla okuyanlardır.” 

Artık kitap okuyordu Mülayim, uzun kış 
gecelerinde. Öğretmenin desteği ile ilkokulu 
dışarıdan bitirme sınavlarına girip diploma aldı. 
Ardından da bir şoför kitabı edinip aylarca çalıştı, 
soruları ve yanıtlarını ezberledi. Sınavlara birkaç kez 
girip çıkarak başardı, çok istediği sürücü belgesine de 
kavuşmuş oldu. Kasabadaki babası onu destekledi, 
peşinatını ödeyip bir traktör almasına yardım etti. 

Traktörü ile sıkı çalışmak ve taksitleri ödemek de tabii 
ki Mülayim'e kaldı.

   *
Karlı, soğuk bir kış sabahıydı. Güneş o gün 

Kirazköy'deki herkese küsmüş gibiydi. Gökyüzünün 
tamamını doldurmuş olan bulut ordusunun arkasına 
gizlenmişti, yüzünü hiç göstermiyordu. Gecenin 
ayazı ile her yer donmuştu. Berbat, soğuk esen rüzgâr, 
insanların yüzünü, kulaklarını, ellerini ısırıp 
geçiyordu. Aşağı mahalleden Rahim erkenden 
varmıştı arkadaşı Mülayim'in kapısına. Acil bir iş için 
traktörünü römorku ile aşağıya evinin önüne 
getirmesini istemiş, gitmişti alelacele! Arkadaşıydı, 
köylüsüydü, gitmemek olmazdı.     

Çarçabuk giyindi, hiçbir şey yemeden evden 
çıktı. Kış sabahının bu erken 
saatinde soğukla harmanlanmış 
bir loşluk her yana çökmüştü. 
Ortalığı kasıp kavuran, ısıran 
dondurucu bir rüzgar karşıladı 
Mülayim'i. Sokakları, yerleri 
t a ma me n ka pl aya n b uz  
tabakasına korkuyla baktı. 
“İnşallah traktörü bir yere 
kaydırmayız!” diye söylendi. 
Evinin hemen üst başındaki, 
küçücük bahçede duran yepyeni 

traktörüne sevgiyle baktı. Köyün tek traktörüne sahip 
olduğunu düşündü, gururlandı. Bir baba şefkatiyle 
okşadı traktörünü, üzerine bindi ve besmele çekerek 
çalıştırdı. Motorun gürültüsü her yana yayıldı. Bir 
süre motorun ısınmasını bekleyen Mülayim, bildiği 
duaları etti. Kazasız, belasız bir gün diledi ve yürüttü 
traktörünü.

Düzlükteki sokaktan üç yüz metre kadar yavaş 
yavaş ilerledi. “Her şey yolunda gider, bir sorun 
çıkmaz inşallah!” diye söylendi. Hacı Nuri'nin bakkal 
dükkânının önündeki küçük meydandan sağa dönerek 
aşağı mahalleye yöneldi. İşte, iniş başlamıştı. Daracık 
sokak, sola doğru sert bir virajla aşağı iniyordu. 
Meydanda devamlı akan çeşmenin suları, inişin ve 
virajın başladığı yerde, yolun her yanına dağılıyordu. 
Gecenin ayazında sular tamamen donmuş, her yer 
kalınca bir buz tabakasıyla kaplanmıştı. Bir kayak 
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pistini anımsatıyordu. Buz tabakasının üzerideki 
traktör, arkadaki römorkun itmesiyle yavaş yavaş 
kaymaya başlamıştı bile! Virajda direksiyonu sola 
doğru hızla çeviren Mülayim, kontrolü yitirmeye 
başladığını duyumsadığında panikledi, sertçe frenlere 
bastı. Traktör tamamen kontrolden çıktı, kayarak 
sağdaki kayanın üzerine tırmanmaya çabalarken önce 
yana devrilir gibi oldu, ardından tekerlekleri yukarı 
gelecek şekilde yattı ve öylece hareketsiz kalakaldı. 
Mülayim ise son anda kendini traktörün üzerinden 
atmış, altında kalıp ezilmekten, feci bir ölümden kıl 
payı kurtulmuştu. Düştüğü yerden kalkıp, üzerindeki 
buz parçacıklarını ve çöpleri silkeleyen Mülayim, 
yerdeki hareketsiz, sessiz traktörüne baktı, baktı ve 
“Sakar Traktör!” diye söylendi. Kalbi küskünlükle, 
kırgınlıkla doldu. Kendisini ele güne karşı rezil 
eden(!), küçük düşüren(!) traktörü; tuş olmuş bir ağır 
siklet güreşçisi gibiydi. Belki de sırt üstü yatıp dört 
ayağını da havaya dikmiş, teslim bayrağını çekmiş 
dev bir ilkçağ dinozorunu anımsatıyordu. Boynunu 
büktü, başını öne eğdi, köylülerin “Kazan geçmiş 
olsun!” dileklerine, sadece başını sallayarak, sessizce 
yanıt verdi… Komşu köyden gelen traktörün ve 
köyün güçlü erkeklerinin ellerindeki kalın ve sağlam 
urganlarla yardım etmeleri sonucu, “Sakar 
Traktör(!)” yattığı yerden kaldırılıp çekildi. 
Tamircinin gerekli onarım ve doğrultmaları 
yapmasından sonra evinin üst yanındaki bahçeye 
götürüldü ve orada günlerce öylece durdu. Ta ki 
Mülayim olayın etkisinden kurtuluncaya, traktörüne 
olan küskünlüğü bitinceye değin… 

Aradan aylar, yıllar geçti. Mülayim bu sürede 
traktörü ile köyünde çok işler yaptı. Çift sürdü, 
harman dövdü, her türlü yükü taşıdı, Cuma günleri de 
ilçe pazarına köylülerini römorka doldurup götürdü 
götürdü. Çok paralar kazandı, tüm borçlarını ödedi, 
çoluk çocuk bol bol yediler, içtiler. Her şey yolunda 
gitti, haline hep şükretti…

   * 
Pırıl pırıl güneşli, ılık, çok güzel bir ilkbahar 

günü, nisan ayı ortalarıydı. Mülayim sabah erkenden 
kalkmıştı. O gün de tütün dikiminde çalışacak; 
çoğunluğu kadın, gündelikçi işçileri römorkuna 
doldurup aşağıya, ovaya götürüp getirecekti. 
Traktörünün yanına vardı. Kendi bahçesinden bir 
buçuk metre kadar yükseklikte, evinin üst başındaki 
küçücük bahçede, burnu aşağı, kendi evine dönük, her 
zamanki yerinde sessiz, öylece bekliyordu. Beş 
yaşlarındaki oğlu Veli de evden çıkmış, peşi sıra 
gelmişti. “Baba beni yukarı bindir, şoförcülük 
oynayayım, ne olur?” diye yalvarınca oğlunu güçlü 
kollarıyla kavradığı gibi kaldırıp şoför koltuğuna 

oturttu. Motoru çalıştırdı, yağa, suya, yakıta baktı, 
havalarına bakmak üzere ön tekerleklerin lastiklerine 
doğru eğilmişti ki! Nasıl olmuşsa, traktör yavaştan 
yürümüştü! Üzerinde canından çok sevdiği oğlu ile 
birlikte traktörün alçaktaki kendi bahçesine 
yuvarlanmasına ramak kalmıştı.  Şaşırmış,  
paniklemişti. Durdurabileceğini sanarak büyük arka 
tekerleğin önüne dikilip, kollarının tüm gücüyle karşı 
koydu, direndi, durdurmaya çabaladı! Ama motorun 
gücü karşısında, Mülayim çok zayıf kalmış, sırt üstü 
yere yıkılmıştı. Traktörün arka tekerleği leğen 
kemiğinin üzerinden geçmiş, gitmişti. Bir metreyi 
aşan yükseklikten de aşağı kendi evinin bahçesine 
önce burun üzeri çakılmış, ardından taklasını 
tamamlayıp, dört tekerleği yukarı gelince durmuştu. 
Bu arada, üzerindeki minik Veli'yi de fırlatmıştı. 
Kazanın tek sevindirici yanı da Veli'nin burnu dahi 
kanamadan, sapasağlam kurtulmuş olmasıydı. 
Mülayim ise sırt üstü yatmakta olduğu yerden hiç 
kıpırdayamamıştı bile. Üzerinden geçen traktörün 
arka tekerleği, leğen kemiklerini paramparça etmişti. 
Duyumsadığı dayanılmaz acı nedeniyle bayılmış, 
kendinden geçmişti. Evden çıkan eşi Emine'nin 
feryatları ile tüm mahalleli, köylü başlarına 
üşüşmüştü. Yüzüne su ve kolonya serperek yerde 
yatan Mülayim'i ayıltmışlardı. Kendine gelir gelmez 
de:  diye inlemişti. Oğlunu “Oğlum, Veli'm ne oldu?”
sağ salim karşısında görünce acılarla kasılan yüzünde 
buruk bir gülümseme belirdi, derin bir soluk aldı. 
“Geçmiş olsun!” diyen çevresindekilere sessizce, 
gözleriyle karşılık verdi. “Öğretmen yok mu? Haber 
verin gelsin ne olur?” diyebildi güç işitilebilen bir 
sesle.

Yeğeni hemen okula koşup, lojmanın kapısını 
çalmış, öğretmeni uyandırmıştı. Çok sevdiği 
Mülayim'in kaza geçirdiğini öğrenen öğretmen 
hemen hazırlanıp olay yerine gelmişti. Yerde 
yatmakta olan Mülayim'in üzerine bir yorgan 
örtmüşlerdi. Gözlerini yummuş, hareketsiz, sessiz 
yatıyordu.  Yanı başına çömelip, elini tuttu: “Geçmiş 
olsun arkadaşım! Ne oldu sana böyle? Nasılsın?” diye 
seslendi. Gözlerini açtı, öğretmenin gözlerine 
yalvarırcasına, kurtar beni dercesine uzun uzun baktı. 
“Sağ ol! Şükür Rabbime! Halimi görüyorsun işte! 
Benim “sakar traktörüm(!)” yaptı yapacağını, 
gösterdi yine sakarlığını! Herhalde bir daha ayağa 
kalkıp, eskisi gibi yürüyemem ben! Ama sen önüme 
düşer, hastanelere, gerekli hekimlere ulaştırırsan 
belki bir ümidim olabilir. Ne dersin? Yardımcı 
olabilecek misin? Yol gösterebilecek misin?”Nasıl 
hayır derdi? Yardım isteyen bu çok sevdiği arkadaşını 
nasıl kaderine terk ederdi? Hiç düşünmeden: 
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“Yaşamın gerçek yasası, bireylerin birbirleriyle 
yardımlaşmasını gerektirir. Tabii arkadaşım, sen 
merak etme, sonuna kadar arkandayım. İnşallah kısa 
sürede iyileşecek, eski sağlığına yine kavuşacaksın!” 
diye yanıtladı ve sarıldı arkadaşına… İlçeden 
getirttikleri İbrahim Ağa'nın özel taksisinin arka 
koltuğuna Mülayim'i sırt üstü yatırdılar. Bacaklarını 
katlayarak güçlükle sığmıştı. Duyumsadığı 
dayanılmaz acılar nedeniyle kendini iyice sıkmış, 
kendinden geçmişti yine. Şoförün yanına da 
Öğretmen ile Almanyalı Ahmet oturdu. Öğretmenin 
önermesiyle önce ilçedeki hükümet tabibinin yanına 
uğradılar. Hekimle görüşen Öğretmen, İzmir'deki en 
deneyimli iki uzman ortopedistin isimlerini, 
telefonlarını, adreslerini de almıştı. Teşekkür edip 
ayrıldılar. Ardından da yakındaki diğer ilçede 
yaşayan, Mülayim'in Hacı babasına uğrayıp, onu da 
yanlarına aldılar, hep birlikte İzmir'in yolunu tuttular. 
Öğretmen yolculuk süresince yan yana oturduğu 
Mülayim'in babasına, hastanın tedavisi ile ilgili 
izlemeleri gereken yolu anlattı. “Özel hastane, 
alanında en uzman hekimler pahalıya patlayabilir. 
Ama tıklım tıklım dolu, olanakları kıt devlet 
hastanelerinde de, acil tedavi bekleyen oğluna bir 
böcek kadar bile değer verilmeyeceğini bilmelisin! 
Tabi son kararı baba olarak sen vereceksin!”dedi. 
Sade giyimli, çehresinde yumuşak, saf ve o ölçüde de 
ciddiyet taşıyan Hacı Baba: “Her şeyi senin önerdiğin 
şekilde yapacağız, kararım budur. Sen önümüze düş, 
gerisi benden!” diyerek görüş bildirdi. Alsancak'taki 
Özel Hastaneye gidip Mülayim'i yatırdılar. Telefonla 
görüştükleri uzman hekimin talimatıyla filmleri 
çekildi. Bir saat kadar sonra da üniversitedeki 
görevini tamamlayıp gelen Ortopedi Uzmanı, 
Mülayim'i muayene etti, çekilen filmleri inceledi. 
Hacı Baba ve Öğretmen, hekimle birlikte muayene 
odasına geçtiler, görüştüler. Mülayim on beş gün bu 
hastanede kalacak, “hamak tedavisi” uygulanacaktı. 
Ardından da alçıya alınacak, evine gönderilecekti. 
Yirmi gün alçıyla yaşayacak ve kontrole geldiğinde 
de alçısı kırılacaktı. Bir ayı aşkın bir tedavi süresi 
uygulanmış olacaktı. Hekim, çok büyük bir tedavi 
ücreti talep etmiş ve şu anda yatmakta olduğu özel 
hastanede kalmasını da şart koşmuştu.

Öğretmen, kendisinin beş aylık maaşı kadar bir 
tedavi ücreti istenmesinden dolayı büyük bir şaşkınlık 
içerisindeydi. Maddi durumu oldukça iyi olan Hacı 
Baba, çok kısa bir süre düşündükten sonra: “Tamam, 
doktor bey! Ben bu parayı öderim, ama oğlumun 
sağlığına kavuşacağına, sakat kalmayacağına 
eminsiniz değil mi?” dedi. “Siz hiç merak etmeyin! 
Tamamen iyileşecek, eski yaşamına aynen devam 

edecek! Rahat olun, endişelenmeyin!” diye yanıtladı 
hekim. El sıkıştılar, bir miktar parayı peşin vererek 
ayrıldılar. Hacı Baba, bir gün oğlu Mülayim'in 
başında kalacaktı. Diğerleri vedalaşıp, geldikleri 
taksiyle köye geri dönmüşlerdi. Çoktan akşam olmuş, 
hava kararmıştı. Yolda hepsi de bütün gün hiçbir şey 
yemediklerini, açlıktan midelerinin kazındığını 
duyumsadılar. Yol üzerindeki sahil kasabalarından 
birindeki bir balık restoranında durdular. Balık ve 
salatalara aç kurtlar gibi sessizce saldırırken, birer 
ikişer kadeh rakı yuvarlamayı da ihmal etmediler. 
Hepsi kendine gelmişti. Dilleri çözülmüştü. 
Tüttürülen sigaralar eşliğinde, koyu bir sohbet 
başlamıştı. Tabii ki konu, Mülayim ve geçirdiği kaza 
ile uygulanacak tedaviydi… Ciddi, yetenekli ve 
özgüveni yüksek, kendi esprilerine hayranlık duyan, 
tamamen argo konuşan taksici İbrahim Ağa: “Bu 
kadar çok para verip kazıklanmaya ne gerek vardı? 
Bizim ilçemizde de doktorumuz, çok iyi kırıkçı 
çıkıkçılarımız yok muydu? Zaten öyle ağır bir durumu 
da yoktu hastanın. Sadece ezik vardır. Sinirlerin, 
etlerin arasına ot, bok, y.r.k, kürek kısmıştır!” der 
demez kahkahaları koyuvermişti diğerleri. Özellikle 
de bütün gününü üzüntü ve stres içinde geçiren 
Öğretmen, alkolün etkisiyle biraz rahatlamış,  
İbrahim Ağa'nın bu enfes yorumu(!) karşısında da 
gülme krizine tutulmuştu…

Mülayim on beş gün hastanedeki odasında, 
hamakta kalmıştı. Hamak, aslında çok basit bir tedavi 
yöntemiydi. Hasta, karyolasındaki yatağında sırt üstü 
yatırılıyordu. Belinin ve kalçasının altından geçirilen 
kalın ve sağlam dokunmuş kumaş, karyolanın 
kıyılarına yanaştırılan dört metal direğe bağlanıyor ve 
geriliyordu. Hastanın kalçası yatağa değmiyor, bu 
hamağı andıran kumaşın içinde asılı duruyordu. 
Böylece leğen kemiklerindeki kırık parçalar 
birbirlerine iyice yanaştırılmış oluyor, kaynamaları 
sağlanıyordu. Mülayim, hastanede çok sıkılmıştı. Eşi, 
çocukları, arkadaşları ve bilhassa öğretmen gözünde 
tütüyordu. Çok güçlü arkadaşlık bağının yanı sıra 
sevgi ve saygıyla beslenen dert ortaklığı, 
dayanışma… Sağlıklı günlerde zevkle yaşanan 
anıların, sabahın güçlü ışıkları gibi ışıldaması, 
sağlıksız geçirdiği bu günlerde ise geleceğin, 
hayallerinin gece karanlığına dönüşmesi… 
Öğretmenin uduyla çalıp söylediği bir şarkı vardı ki 
hep kulaklarında, gönlünde yankılanıyordu. 
“Anladım ki daha dolmamış çilem! / Her günüm 
ıstırap, her günüm elem… / İçim kan ağlıyor, inan ki 
hiç gülemem! / Her günüm ıstırap, her günüm 
elem…”

Bu on beş gün süresince devasa yalnızlıklara, 
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görkemli suskunluklara gömülen Mülayim, bol bol 
düşünmüş, gelecek günlerde neler yapacağını 
planlamış, önemli kararlar almıştı. Nadide 
çiçeklerinkini anımsatan masum köy yaşamının 
kökleri bir zararlı(!) tarafından kemirilmişti. Üzünç, 
hüzün ve burukluklar sarmalında bunalmıştı. 
Yüzünde gücenmişliğin, ürkek bir şaşkınlığın 
ifadesi… Eğer, Allah izin verir ve ayağa kalkarsa, o 
sakar traktörün üzerine bir daha asla binmeyecekti. 
Traktörün ikinci sakarlığıydı bu! İlkinde köyün 
ortasında, sokakta devrilmiş, tekerlekleri yukarı 
gelmişti! Kendisini son anda üzerinden atarak canını 
zor kurtarmıştı. İkincisinde ise minicik oğlu şans eseri 
hayatta kalmış, kendisi ise bu duruma düşmüştü. 
Çekirge iki kez sıçramıştı. Üçüncüsünü beklemeye, 
denemeye cesareti de niyeti de yoktu. İki kez üst üste 
yaşadığı bu elem ve ıstırapları, bir azap olarak değil, 
ilâhi bir uyarı olarak algılamanın, hatalarından 
kurtulmayı denemenin daha doğru olacağını düşündü. 
Her karanlık gecenin ardından sabah gelir, aydınlık 
güneş doğardı. Geçmişi geride bırakmalı, yepyeni 
umutlara yönelmeliydi. Babasına sakar traktörün 
satılması için ricada bulunacaktı. Hastane ve tedavi 
ücretleri ile diğer borçlarını ödedikten sonra elinde 
kalacak parayla kendisine yeni bir yaşam kuracaktı. 
Güçlü bedenine, genç ve diri kalbine şiddetle saldıran 
acılar, yaralar açıyor, sıkıntılara sokuyordu. Issız ve 
sıkıcı çevrenin, tekdüze yaşamın yorgun düşürdüğü 
ruhu, kederlerle yüklü yüreği onu kasabalara, kentlere 
doğru sürüklüyordu.  Kader denilen ilâhi yazgının 
belirlediği yoldan gitmeyi reddetmek, dik başlılıkla 
isyan etmek, yepyeni karmaşık bir yola girmek 
denemezdi bu kararlarına. Yaşam, ilâhi buyruklara 
uyarak tüm acıları sineye çekmek, sabretmekti belki 
de… Ama aklın yol gösterici sesine kulak vererek, 
aklın yasalarına uyarak, sağlığa ve mutluluğa 
ulaşacağını da anlamıştı. Akıl, yaşam savaşımında, 
önüne dikilecek tüm engelleri aşmada dayanacağı tek 
destek olacaktı. Artık kararlıydı, iyileşir iyileşmez 
Kirazköy'den ilçeye taşınacak, bir lastikçi dükkânı 
açacaktı. Patlak araba lastiklerini yamayarak 
ekmeğini kazanacaktı.

Mülayim, köyündeki evine döndü. Gösterişsiz, 
sade evi, ıpıssız, hareketsiz ve yaşamdan kopuk 
görünüyordu. Sessizlik, yalnızlık nefes kesercesine 
bunaltıcıydı. Kış günlerinde, sobanın kıyısında 
büzülüp uyuklayan kedi gibi günlerce kımıltısız, 
hoşnutsuz, asık suratla oturan, sızlanan, hırçın 
Mülayim, birkaç ay içinde sağlığına kavuştu, ayağa 
kalktı.   Hastane odasındayken aldığı kararları da 
derhal uygulamaya koydu, ilçe merkezine taşınarak, 
kendine yepyeni bir yaşam kurdu. Birkaç yıl içinde de 
iki ilçe arasında, çok işlek bir yol üzerinde olan, yakın 

bir kasabada, kendine bir arsa satın aldı. Lastikçi 
Mülayim, kendi evini ve dükkânını inşa ederek, işinin 
ve mekânının sahibi oldu. Uzun yıllar boyunca da bir 
daha  h iç  t rak töre  b inm edi ,  onun o las ı  
sakarlıklarından(!) kendini korudu...

   Ayla Kavrukkoca TARHAN 

   hamdieraytarhan@gmail.com

Bir gün yolun düşerse, Adabelen'e
Benden selâm söyle,
Çiçek devşirdiğimiz bahçelere,
Pamuk topladığımız tarlalara.
Selâm söyle çam ağaçlarına.
Ellerimizle büyüttüğümüz 
Boy vermiş bak gökyüzüne.
Selam söyle 
Sevgiyle, dostlukla yoğrulduğumuz
Soluk aldığımız Adabelen Tepesi'ne
Selâm söyle benden
El emeği,göz nuru ile işlenen
Okul binalarına.
Selam söyle
Bilgi kaynağı Sevgili Öğretmenlerimize.
Şimdi ise sessiz viranelik
Niye!
Neden?
Bir boşluk sarmış etrafı
Duyulmuyor artık piyano, plâk sesi.
Hani Mayıslarda çınlatırdık ya Aydın,ı
Hey gidinin Efesi.
Esti bir rüzgâr, gitti
Hangi yandan bilinmedi
Anılar canlı kaldı yalnız gözümüzde.
Ama,
Adabelen sevgisini yeşerttik
Büyüttük daha da büyüteceğiz
Her Mart, ta ki düğünümüzde.
Benden selâm olsun Adabelen Tepesi'ne
Selâm olsun tüm ADABENLILERE.

ADABELEN
SEVGİSİ
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Bazen dinlenmek için bir kenara çekilip geçmiş 
dönemleri hatırlarım. Yaptığımız acemilikler, 
düşüncesizce yapılan davranışlarımız, sigara ve içki 
bağımlılığımız vb. olayları bir film şeridi gibi 
gözümüzün önüne getirdiğimde “Vay be neler 
olmuş!” diye iç çekerim.

   * 
İzmir'e her gidişimde, Basmane'de tren garından 

çıkıp Kemeraltı'na doğru yürürken geçmişi 
hatırladığım olur. Tüm İzmir ve çevresinden gelen 
TÖB-DER üyesi arkadaşlarımızla Basmane önünde 
toplanır, slogan atarak düzenli bir şekilde 
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeline kadar 
yürürdük. Kortejin her iki yanında dernek görevlileri 
olurdu. Yürüyüşün olaysız ve sağlıklı 
olması için çalışırlardı. Hiçbir taşkınlık 
ve olay çıkmadan heykele kadar gider 
ve oradaki konuşmalardan sonra 
dağılırdık. Ne güzel günlerdi o 70'li 
yıllar ! 

Ancak bu yazımda, bunlardan değil 
de başka konulardan söz etmek 
istiyorum: 

1990 yılı başlarıydı. İlkokul 
dördüncü sını f ı  okutuyordum . 
Hatırlanacağı gibi (şimdilerde ne 
yapılıyor bilmiyorum ama) Din 
Dersleri vardı. Derste hangi konuyu 
işlediğimi hatırlamıyorum ama öğle 
teneffüsünde bahçede otururken yanıma bir kız 
öğrencim geldi. Bana : ”Öğretmenim derste 
anlattıklarınızı dikkatle dinledim. Size bir soru 
sorabilir miyim ?” dedi.  

Yanıma oturmasını söyledim, ama acaba derste 
yanlış bir şey mi söyledim, diye endişe de ettim.  Sor 
bakalım, dedim.

“Öğretmenim. Siz de biliyorsunuz ki; annem 
İsviçreli ve Hıristiyan; babam ise Müslüman ve 
Türk. Ancak ben bu güne kadar anne ve babamın 
ibadet yaptıklarını görmedim. Annemin haftada bir 
kiliseye gitmesi gerekmez mi? Babamın da camiye 
gitmesi, namaz ve oruç gibi ibadetleri yapması 

gerekmez mi? Ben şimdi ne olacağım? Hıristiyan 
mı, yoksa Müslüman mı?” dedi.

İnanır mısınız o anda ne diyeceğimi ve onun 
sorularına nasıl yanıt vermem gerektiğini düşündüm. 
Yanlış bir şey söylememek için kendimi toparladım. 
-Şimdi yazıdan başınızı kaldırıp, acaba ben olsaydım 
şöyle cevap verirdim, diye düşünün. Bakalım 
düşüncelerimiz örtüşecek mi?- Ben; “Sen bu 
konuları değerlendirecek ve karar verecek yaşta 
değilsin kızım. 18-20 yaşlarına geldiğinde her iki 
dini de araştıracak ve bir karara varacaksın. Sen 
annenin ve babanın durumlarına bakma. Onlar 
ibadet yapmadıkları için “borçlu” durumdalar. Bir 
gün gelir, borçlarını öderler.” dedim.

Ancak öğrencim, benim sözlerimi 
yeterli bulmadı. Tavırlarından bunu 
sezdim. Ona; ilerdeki yıllarda bu 
konuyu değerlendirdiğince sanırım 
Müslümanlığı  seçe rsin.  Çünkü 
Müslümanlık akıl ve mantık dinidir, 
diyerek konuyu bağladım. Sonra ne mi 
oldu? Aradan 15-20 yıl geçti ve o 
öğrencimin b ir Türk genci ile 
evlendiğ ini  ve Müslüman ' lığ ı 
benimsediğini öğrendim.

İlginç bulduğum başka bir olayı da 
aktarmak istiyorum.

80'li yılların sonlarıydı sanıyorum. 
Evde haftada iki gün 4-5. Sınıf 

öğrencilerine özel ders veriyordum. Ancak bir gün 
evin kapısı çalındı. Açtım. Karşımda çekik gözlü bir 
bayan ve yanında da 8-9 yaşlarında bir kız çocuğu… 
Kadın: 

“Hocam, filan kişiler sizi önerdiler. Bu kızım 
üçüncü sınıfa gidiyor. Ona ders verir misiniz?” dedi.

Bir an durakladım. Hiç tanımadığım birisi. 
Üstelik ben, 4. ve 5. Sınıflara ders veriyordum. 
Hâlbuki bu çocuk 3. Sınıf! “Olmaz”  dediysem de 
ikna edemedim. Ders vermeyi kabul ettim.

Aileyi araştırdım. Baba turistik işyeri sahibi 
Türk... Anne ise Güney Koreli.

GEÇMİŞTEN BİRKAÇ OLAY 

 Mehmet Ali TIRAŞ 
mehmetalitiras@hotmail.com
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Aradan 3-5 ay geçti ve çocuk –benim 
görüşüme göre- normal bir üçüncü sınıf 
öğrencisi konumuna geldi. Ancak ben daha 
fazlası için çalışma yapıyordum. Hem okul ve 
hem de özel ders yüzünden çocukta bir 
yorgunluk hissettim. Annesini eve çağırarak 
durumu açıkladım. Kadın; “Hocam sizden çok 
memnunuz. Siz ders vereli çocuk okula gitmek 
istemiyor. Derse gelmek istiyor,” dedi. Bu, 
benim beklediğim yanıt değildi. Bana; “Sizi 
anlıyorum hocam. Siz daha iyi olması için uğraş 
veriyorsunuz. Ancak biz geçen yaz tatilinde 
Güney Kore'ye gitmiştik. Orada kızımın ve 
ağabeyinin aykülerini ölçtürdüm. Benim 
kızımın ayküsü (Zeka seviyesi) düşük. Boşuna 
kendinizi yormayın. Biz sizden memnunuz. Bu 
seviyede olacağını beklemiyordum.”dedi. 

Aradaki farkımıza bakınız. Bizde çocuk 
okula yazılırken; bırakın ayküsünü, görme, 
duyma, algılama vb. ölçümler yapılıyor mu? Al 
birinci sınıfa 30-35 çocuk. Onlara en kısa 
zamanda okuma-yazma öğret. O kadar.

Bir küçük anımı daha aktarmak istiyorum:
1978 yılı idi ve 5. sınıf okutuyordum. Okul 

müdürümüz teneffüs saatinde iki çocukla 
birlikte ve bir kadın eşliğinde beni odasına 
çağırarak; “Bu bayan çocukların annesi. 
Almanya'dan gelmişler. Kocası Alman imiş. 
Ayrı yaşıyorlarmış. Okul kayıtlarını inceledim. 
Beşinci sınıfta okumaları gerekiyor. Bunları al 
ve sınıfına götür.” dedi. Çocukları aldım ve 
sınıfa giderken anneleri; “Sayın hocam! 
Çocukları her gün ben alacağım. Sakın başka 
biri onlarla görüşmesin.” diye uyarıda bulundu. 
Boyları - sınıfa göre-uzun olduğundan en arka 
sıraya yerleştirdim. 

Çocuklar, bahçeye çıktıklarında ne bir kişi 
ile konuşuyor ve ne de oyunlarına katılıyorlardı. 
İkisi de sarışındı ve saçları biraz uzundu. Yani 
biraz “Alman” siması vardı. Bir Beden Eğitimi 
dersinde; kız ve erkek öğrencileri ayırmıştım. 
Baktım birisi, kızların safına geçmiş. “Oğlum 
sen oraya değil buraya geleceksin, dedim. Diğer 
çocuk ; “Öğretmenim, o erkek değil kız!” 
deyince şaşırdım. Çünkü davranışı ve görüntüsü 
erkek çocuk gibiydi. Nedenini sonradan 
öğrendim. Yabancı olduğu için sarkıntılık 
yapabilirlermiş. Burası yabancı bir ülkeymiş. 

Bilmem ki ne söylesek?..

Hüsnü ERTUNG
aykaryay@gmail.com

“BİR KALEM”

  Kalemin takıldığı yerde, durmadan,
“Ürker fincancı katırları” demeden
YAZMAK! 
“Al sana plaket ve de bir demet çiçek”
“işe alalım senin oğlanı”…
YAZMAK

Yakaladığım sahteliklere, hasetlere
Çocuk safiyetiyle gülebilmek…
 Yürek yürek!
YAZMAK…

“hata yaptım, yanıldım” diyebilmek… 
Okurla söyleşmek, arkadaş olabilmek…
Hülasaa,
YAZAR OLMAK...
                   Galiba 
İNSANA VARMAK.

“Bir Kalem”
Vatan millet ve makamla hemhal!
                   “hesaplı” yazmakta…                  

“Bir Kalem” 
       Hüsnü'nün ulaşamadığı Makamlarda…
itibarda. 

Ne o öyle?...
Puan toplayıcı susmalar?
Trumplu Putinli iddialı, 
 “Sahip'e biatlı” sırıtan cümleler?
Hesaplı gündemlerin tuzağında“
“tarafsızlığa” yatmak?
Ve puan toplamak…
“EFENDİ YALAKALIĞI”.

“Bir Kalem”…
                      İhtimaldir  
AZ VE MEÇHUL OKUYANLI,
    HÜSNÜ'NÜN Gazete “KÖŞE”sini okumayacak,
BİLMEYECEK, DUYMAYACAK dediklerini.
Kazara okursa  “manzumeyi”
Hesaplarımı biliyor “hergele”
Bir Kalem'i “faaaşş” ediyor…
                    “kim bu alışılmamış manzume”?

Robinson Adası'ndayım
Para yok!
Datdaatt! Dırdıırrr…
                      Maymun bana muz attı, 
balıklar denizde,
kuşlarkafeste değil…
“Karga, kanarya, tilki, ayı
bilumum mahlukat… Orman”
Çok sesli senfoni; müzik...
                      “Sessizlik”

 “Bir Kalem” şaşkın!
                       “Manzumenin” farkında… 



-56-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

Yaşlandıkça çocuklaştığımı hissediyorum. Ya da 
çocukluk yaşlarıma özlem duygum artıyor. Çocukken 
de çok hareketli biriydim şimdi de. Dedemin, 
babamın peşinden ayrılmaz onların maceralarının 
veya günlük yaşamlarının çoğunun içinde olurdum. 
Olamadıklarımda da ya onlara ya da kendime 
kızardım. Özellikle dedem Salı günleri Meriç'e, 
perşembeleri de Uzunköprü'ye giderdi. Beni küçük 
olduğum ve yorulacağımı düşündüğünden, benimle 
uğraşamayacağından yanında götürmezdi doğal 
olarak. Akşamdan götüreceğine söz verip erkenden 
yatırdığı halde sabah erkenden hareket eden traktör 
veya arabalarla yola çıkardı. Bu defalarca böyle oldu. 
Ben her uyandığında gülü açılmış gören bülbül gibi 
dedemi evden gi tmiş bulunca başlardım 
terennümlerime. Kendini affettirmek için elinde bir 
hediye ile öğlen saatleri dedem 
pazardan gelirdi. Ben hep bir dahaki 
salı ve perşembelere kalırdım, elime 
tutuşturulmuş hediye ile avunarak.

Yıllar önce ara sıra cumartesi 
günleri önemli alışverişler için 
Gebze'den Pendik'e pazara gittiğimiz 
bir gün küçük kızım Ecem gün boyu 
bizimle gezmişti. Dönüşte eve 
yaklaştığımızda hala dinç ve 
enerjikti. Eve girmek istemiyordu. 

 -Galiba yorulmadın, tekrar 
pazara gidelim mi? Daha gezeceksin 
galiba? dediğimizde.

  -Gidelim, gezerim. Demişti. Çocuklar mutlu 
olunca galiba yorulmuyorlar veya yorulduklarını 
hissetmiyorlar. 

Büyük kızımı da çok zaman çarşıya, pazara 
giderken yanımda götürürdüm. O da meraklıydı 
etrafında olup bitene. Fatura ödemelerinde bankonun 
öte tarafında olup bitenleri merak eder görebilmek 
için ya parmak uçlarında yükselmeye çalışır ya da 
bankonun arkasına geçecek bir kapı olup olmadığına 
bakardı. Ben ondaki bu heves ve arzuyu sezince, elim 
kolum uygun olursa alır bankonun arkasını görecek 
şekilde yukarı kaldırırdım. 

İyi ki de öyle yapmışım. Şimdi yıllardır pek çok 
işini kendi görüyor. Her ıvır zıvır işinde “Baba” deyip 

mızmızlanmıyor. 
Konunun başına dönüp asıl konumu anlatmayı 

sürdüreyim. Babamla hemen her yıl en az bir veya 
birkaç defa beldemiz olan Küplü'ye değirmene 
giderdik. Değirmene öyle her mevsimde kafanıza 
göre gidemezdiniz. Özellikle yazın. Değirmen sahibi 
Aliağalar asıl iş olarak çiftçilik yaptıklarından kırda, 
tarlada olma ihtimalleri yüksekti. Yine de işinizin 
olma -buğdayınızın un, ya da yarma olması 
mümkündü, çünkü değirmenin anahtarı bazen bir 
tanıdıklarında ya da değirmeni işletmeyi bilen bir 
elemanlarında olabilirdi. 

İşinizi sağlama alıp gitmek istediğinizde ya kulak 
kabartıp Küplü tarafından rüzgâr esiyorsa değirmenin 
motorunun egzozundan çıkan  güçlü sesi 

dinleyeceksiniz, ya da Küplü'den 
gelen birine soracaksınız :“Acaba 
değirmen açık mı?” diye. O da 
bildiğinden değil duyduğundan 
hareketle size cevap verecektir. 
Değirmenin taşlarını çeviren 
motorun çok güçlü sesi vardı. 
Kuzeyli rüzgârlarda bizim köyden 
çok rahat duyulacak kadar güçlü bir 
sesti bu. 

YouTube'de eski motorlara ait 
videoları izleyip anılara dalmamın 
keyiflenmemin sebebi kesinlikle o 
günlere ait kulak aşinalığımdır. 

Şimdiki gibi, değil cep telefonu normal ev 
telefonu bile yoktu ki arayıp işinizi garantiye alınca 
değirmene gidesiniz. 

Ambarınızdan öküz arabasına koyduğunuz birkaç 
çuval ya da seklem buğdayı değirmene götürmek için 
yola çıkarsınız. Topu topu üç kilometre yoldur. 
Değirmen kapalıysa buğdayları değirmenin önüne 
bırakır, ertesi gün gidip alırsınız. Buğdayın ne 
olacağını ya ev halkı kadınlardan kızlardan birine 
söylersiniz ya da bir kağıda yazıp çuvalların arasına 
not bırakırsınız. Buğday bir şekilde un olur. Siz 
sadece o birkaç çuval una ulaşmak, kavuşmak için 
Küplü'ye üç kilometrelik yola iki defa gitmiş 
olurdunuz. Ya da köyden birileri alıp size getirirdi. 

Bir defasında sıra gelmediği için öğütemeyip 

DEĞİRMEN
Enver ERKAN

envererkan@gmail.com
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bıraktığımız buğdayları köylümüz Hakkı Akduman 
traktörü ile ertesi gün alıp evimize getirmişti. 

Değirmen sürekli çalışmadığından biz gidince 
ustasının çalıştırdığı da olurdu. O benim için tam bir 
şölendi. Motoru çalıştırmak hayli meşakkatli işti. 
Çünkü motor 1940ların 50lerin imalatı eski model bir 
yatık motordu. Sonradan akülü, marşlı motorlar 
türedi. Bu kayıştan güç alınarak çalıştırılan bir 
motordu. Motor çalışınca kayışların önce ağır ağır, 
sonra hızlanarak dönmesi, taşları döndürmeye 
başlaması o deminki sessizliği bozup ortalığı büyük 
bir gürültüye vermesi içimi bir tuhaf coştururdu. 
Değirmenin teknesine boşaltılan buğdaylar ritmik 
hareketlerle taşın arasına dökülür ve öğütülmeleri 
sırasında çıkan ses, sıcaklık, toz ortalığı bir mahşer 
gürültüsü ve kargaşasına çevirirdi. Ben yukardan, 
balkon denilecek bölümden izlemek zorunda 
kalırdım bütün olup biteni. Sebebi çok açık makine 
dairesi denilecek alt bölümde dönen onca kayış 
tehlike arz ediyordu. Dalgınlıkla, hatayla birine 
dokunacak olsam parçalanmam işten değildi. 

Şimdi unu ya çevre fabrikaların elemanları köye 
kadar götürüp buğdayla takas ediyorlar ya da parayla 
satıyorlar. Kara un yapan değirmenlerin ekmeğini 
beğenmez oldu insanlar. Şimdi beyaz ekmeğe göre 
farklı fiyata satılıyor ve biz onu sağlıklı ekmek diye 
alıyoruz.

 Hayvan yemi için yarma yapmak da kalmadı 
değirmen çalıştıracak kadar. Kurtarmaz oldu 
değirmenciyi. Çünkü ya seyyar yarma makineleri 
köyü köy gezip halkın ayağına hizmeti götürdüler. Ya 
da basit, pratik yarma makineleri imal edildi ihtiyaç 

sahibi ve hali vakti yerinde çiftçiler alıp kullanmaya 
başladılar. 

 … lokantasında balık yemeye gittiğimde 
karşısındaki değirmenin sessiz sakin haline bakarken 
o gürültülü makinenin çalışırken, stop ederken soluk 
alıp vermeye benzer sesini duyamamak ve 
duyamayacağımı bilmek zamanın dönüşsüz akışına 
yenik düşmekten başka bir şey değildi. 

 Zamana atılmış küçük bir çentik daha oldu 
inşallah. (16.09.2017 / İZMİT

İzmit- Atatürk Ortaokulu
Enver Erkan diyor k:
02.03.1961'de doğdum. Çocukluğum Meriç İlçesi; 

Yenice Görece ve Adasarhanlı köylerinde geçti. İlkokulu 
Adasarhanlı İlkokulunda 1968–1972 yıllarında okudum. 
Ortaokulu 1. sınıfı 1973–1974 yılında Uzunköprü II. 
Murat Ortaokulunda ve 1974–1976 arasında 2.3. sınıfları 
Küplü Ortaokulu'nda tamamladım. 

Liseyi DPY'lılık sınavlarını kazanarak Edirne Erkek 
öğretmen Lisesinde okudum. 

Üniversiteyi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesinde okudum.1985 yılı Eylül'ünde mezun oldum. 
Uzunköprü'de Özel Arda Dershanesi'nde bir yıl çalıştım. 
Kısa dönem askerlikten sonra 1987 yılı 9 Eylül'ünde Ordu-
Mesudiye-Topçam Ortaokulu'nda göreve başladım. 

Halen İzmit – Atatürk Ortaokulunda çalışmaktayım. 
Evli ve 2 kız çocuğu babasıyım.

Hayata Güzelliklerini Gören Gözlerle Bakmak
Hayatı Güzel Seslerini Duyan Kulaklarla Dinlemek
Hayatı sevmek, sevdirmek… 
--------------------------------------------------------

Şanslıydık…Gördük!..
         Apollo heykeli ve 'kanlı Ay' tutulması
       27 Temmuz 2018 Cuma günü başlayan yüzyılın en uzun 'kanlı Ay' 
tutulması, görsel şölene dönüştü. Dünyanın farklı yerlerinden 
objektiflere yansıyan tutulma, Atina'da Apollo heykeliyle de 
görüntülendi. / 28 Temmuz 2018 Cumartesi, -Cumhuriyet
      Yüzyılın en uzun  tutulması, önceki gece büyük bir görsel Kanlı Ay
şölene dönüştü. Saat 20.13'te başlayan tam  , . 4 saat sürdütutulma
Türkiye'den de izlenen  tutulması, Kuzey Amerika hariç dünyanın Kanlı Ay
büyük bölümünden çıplak gözle gözlenebildi. sonra Tekrarı 105 yıl 
gerçekleşecek  , dünyanın farklı köşelerinden objektiflere yansıdı. tutulma
Aynı gecede Dünya ve Mars da birbirine en yakın konuma geldi.
       Ay tutulmasının evreleri:20.15: Gölgeli tutulma/21.25: Parçalı tutulma/22.30: Tam tutulma/23.22: Azami 
tutulma 00.14:Tam sonu/01.19: Parçalı sonu/ 02.29: Gölgeli sonu   tutulma tutulma tutulma
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Değerli Misafirlerimiz, Sevgili Arkadaşlarım;
Dört yıl önce bu okulu kazanacağımı, Ortaklar'a 

geleceğimi hiç düşünmediğim gibi geldikten sonra 
da dört yılın bu kadar hızlı geçeceğini, sonunda da bu 
konuşmayı yapacağımı hiç düşünmemiş ve 
beklememiştim. Buraya gelen ilk dönem biz 
olmadığımız gibi son mezun olanlar da bu duyguları 
son yaşayanlar da biz olmayacağız. Dolayısıyla 
herkesin b ild iği duygular ımız ye rine bu  
konuşmamda dönemimi, Ortaklar'ı ve Ortaklar 
ruhunu anlatmaya çalışacağım. 

Her şeyden önce  Daha bu Ortaklar gelenektir.
kampüsün kapısından girdiğiniz anda hissedersiniz 
yılların getirdiği birikmişliği, yaşanmışlığı. 
Ortaklar kardeşliktir. Siz hiç tanımadığınız, on 
dört yıllık kısacık hayatınızın hiçbir döneminde 
karşılaşmadığınız yedi farklı insanla bir gecede can 
dostu oldunuz mu? Biz olduk. Türkiye'nin adını bile 
bilmediğimiz, duymadığımız bir ilçesinden gelmiş 
biriyle sanki eski dostlar gibi her şeyimizi paylaştık. 
Çünkü  Senin benim yoktur Ortaklar paylaşmaktır.
burada. Verdiğimizi ne zaman geri alırız diye 
düşünmeyiz biz. Futbol ayakkabısından bardağa, 
tıraş makinesinden terliğe, yastığa, yorgana kadar 
her şeyimiz birdir bizim. Çünkü Ortaklar ortaklıktır. 
Bazen eve dönüşlerde yol ortaklığı, bazen yenen 
yemeklerde hesap ortaklığı, bazen de suç ortaklığı. 
Ama her şeyden önemlisi kader ortaklığı… Apayrı 
seyreden, onlarca yolu birleştiren kocaman bir 
yoldur Ortaklar. 

  Çünkü dört yıldır her Ortaklar alışkanlıktır.
gün anne babamızdan fazla gördüğümüz 
öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, her öğün 
yediğimiz yemeği yapan ağabeylerimiz, ablalarımız 
buradadır. Kısacası Ortaklar'da vakit geçirmiş, artık 
kendine Ortaklarlı diyen diyebilen herkes için sadece 
bir okul değil, her şeydir Ortaklar. Vazgeçilmezdir. 
Çünkü on dördünün sonlarına doğru geldiği bu eşsiz 
okula girdiği anda diğerlerine çektiği o keskin 
kardeşlik, insanlık, yaşanmışlık ve tarih kokulu 

Ortaklar tuzu, ölene dek terk etmez vücudunu.      
İşte biz bu ruhun geçirdiği değişimlerden sonra 

ald ığı  farkl ı isimler in  sonuncusunun ilk 
temsilcileriyiz. Biz Ortaklar Fen Lisesi'nin ilk 
öğrencileri ve ilk mezunlarıyız. Buraya gelirken 
ailemden ayrılmıştım, üzgündüm, korkuyordum. İlk 
gece çok ağlamıştım mesela; gerçi hepimiz 
böyleydik. 

Şimdi buradan gidiyoruz. Ve ben ailemden 
ayrılıyorum. Üzgünüm ve gerçek anlamda 
korkuyorum. Bu hüzün ve korku 2014'ün 14 
Eylülündeki o sıcak pazar günündekinden çok daha 
fazla. Çünkü ayrıldığım ailem artık çok daha büyük. 
Gelen her döneme söylenen o meşhur sözü artık 
yaşayarak anlıyorum. 

Kaçınılmaz son geldi. Gerçekten de gelirken bir, 
giderken bin kez ağlanılıyormuş. 

                              *   
Kendine iyi bak Ortaklar Fen Lisesi!.. İlk 

mezunlarını unutma!.. 

Okulumuzun bir bakıma devamı olan
 Ortaklar Fen Lisesi mezuniyet töreninde

bir öğrencimizin  yaptığı veda
konuşmasını sunuyoruz. (Adabelen)

Levent Emre KÜÇÜKBEYAZIT
OFL ilk mezunlarından - 2018
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 1962–1966 yılları arasında üniversitede okuduk. 
Birçok üniversite okuyana göre bizim kuşak çok 
şanslıdır. Çünkü Türkiye'nin özgürlük sınırları en geniş 
o la n 1961  anayasa sı  yü rü rlükte dir.  Biz im  
öğrenciliğimizde her hafta bir fakültede günün 
konularından birisiyle ilgili bir açık oturum, panel veya 
söyleşi olurdu. Bu etkinlilere ilgi duyan öğrenciler 
katılırdı. Bu tür etkinliklerden çok faydalandık. Bizim 
oku lum uz A ta türk  l ise sinin  b ir  bö lümüne 
sıkıştırıldığından bizde bu tür etkinlikler için Atatürk 
lisesinin konferans salonundan faydalanırdık. Bu 
salonda şiir yarışmaları, folklor günleri, tiyatro günleri 
gibi birçok etkinlikler düzenlerdik. 1961 anayasasında 
özgürlükler vardı ama her şeyde o kadar özgür 
olmayabiliyordu. Biz 3. veya 4. Sınıfta iken okulda 
prof. Sadun Aren'i bir konferansa çağırmıştık. O da 
kabul etti. Konferans günü Sadun Hoca okula geldi. 
Tam o sırada Milli Eğitim Müdürlüğü bu konferans 
için  A tatürk  l isesin in konfera ns  salonunu  
kullanamayacağımızı bildirdi. Kısacası konferansı 
yasakladılar, izin vermediler. Birkaç arkadaşımla 
birlikte Sadun Hocayı karşıladık,  kantine götürdük 
çay, kahve ikram ettik ve kendisine durumu anlattık. 
Sonrada onu okuldan bir iki sokak öteye kadar 
uğurladık. Bu olaydan sonra üç dört ay birilerinin 
bizleri hep izlediklerini hatırlıyorum. Böyle ara sıra 
olan sıkıntılara rağmen başka güzellikler de vardı. O 
dönemde Ankara'daki devlet tiyatroları ve Ankara 
Sanat Tiyatrosu  (AST) ile Büyük Meydan Sahnesi gibi 
özel tiyatrolar çok güzel oyunlar sergiliyorlardı. 
Topuzlu, Buzlar Çözülmeden, Bozuk Düzen, Ayak 
Bacak Fabrikası, Sultan Gelin, Kiss me Kate  (Öp Beni 
Kate)  gibi birçok kaliteli ve güzel oyunları 
izleyebildik.

 O yıllarda Kıbrıs olayları da hareketli idi. Kıbrıs'ta 
Rumlar iyice azmıştı. Türk ordusu çıkarma yapmaya 
kalkıştı. Ama olmadı. Hatta Yunan basını Türkler kendi 
ülkelerine Mersine çıkarma yaptı gibi yazılar yazıp 
karikatürler çizmişti. İşte bu olayları protesto etmek için 
Üniversite gençliği birçok mitingler yapmıştır. Bu 
mitinglerde ' Kıbrıs Türk'tür,   Türk kalacaktır. Kıbrıs 
Rumlara mezar olacaktır '  diye bağırırdık.  Aradan elli 
yıldan fazla zaman geçti ama Kıbrıs sorunu halen 
çözülemedi.       

Okuldaki öğrenci derneği seçimleri hep heyecanlı 
o lu rd u .  1964  y ı l ı  se ç i m l e ri ne  A da be l e n l i  
arkadaşlarımızdan Özer Ergenç (Şimdi Tarih profesörü)  
bir grup kurarak seçimlere katıldı ve kazandı. Ancak 
seçimi kaybeden diğer üç grup birleşerek Özer'in 
grubuna güvenoyu vermedi. Böylece Okul Öğrenci 
Derneğinin Özer'in sol grubunun eline geçmesini 
önlediler! Sonra yeniden seçim yapıldı ama biz o seçime 
ilgi göstermedik.    

Yıllar hızla akıp geçerken bir baktık ki son sınıfa 
gelmişiz. Son sınıfta derslerimi toparlayabilmek için 
hummalı bir çalışma içine girdim. Dördüncü yılın 
sonundaki haziran döneminde iyi derece ile Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesinin Matematik – Astronomi 
bölümünden mezun oldum. Ankara Yüksek Öğretmen 
Okulundaki Pedagoji derslerimi de daha önceden 
almıştım. 30 Haziran 1966 günü Ankara Atatürk 
Lisesi'ne depo tayinimiz yapıldı. Bir Temmuz 1966 da ilk 
maaşımı aldım. Daha sonra Bakanlıkta çekilen kurada 
Isparta Yalvaç Atatürk Lisesi matematik öğretmenliğini 
çektim. Ağustos ayındaki bütünleme sınavlarında Yalvaç 
Atatürk Lisesi'nde bulunmak üzere Ankara'dan ayrıldım. 
Böylece yaşamımın öğrencilik dönemi bitmiş oldu.

YAŞADIKLARIMDAN
AKLIMDA KALANLAR-IX

Ali ÇAKIR
alicakir1944@Windowslive.com

Bir fıkra
     Eşeğin sırtından para kazanma
Küçük Ali,  yaşlı bir çiftçiden 500 liraya bir eşek satın 
alır. Ama çiftçi eşeği sabah verecektir. 
Ali, sabah yaşlı çiftçiye gider, yaşlı çiftçi Ali'ye:
-Oğlum eşek dün gece öldü. Verdiğin parayı da 
harcadım, bitirdim, der. Küçük Ali çiftçiye:
-Ben eşeği yine de istiyorum, der.
Yaşlı çiftçi:
-Ölü eşeği ne yapacaksın?, diye sorar.
Ali de:
-Ölü olduğunu söylemeyeceğim, çekiliş düzenleyip 
satacağım, der.

Aradan bir ay geçer, yaşlı çiftçi Aliye rastlar ve sorar: 
-Eşeği ne yaptın? Ali de:
-Eşeği çekilişe koydum, 10 liradan 500 kişiye bilet 
sattım ve 5000 lira topladım. 
Yaşlı çiftçi merakla sorar:
-Peki, ölü olduğunu görünce kızmadılar mı?   Ali de:
 -Yok yaa!.. Sadece kazanan şarladı. Ona da 10 lirasını 
iade ettim, sevindi, der.
                                          *
    Küçük Ali büyür, eşeklerin sırtından para 
kazanmaya devam eder. Bu ülkede ne Aliler biter, ne 
ölü eşekler, ne de kolay yoldan para kazanmaya 
çalışıp bunlara parasını kaptıranlar…
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RANZA
Metin GÜVEN

metinguven48@gmail.com

Ortaklar Öğretmen Okulu sınavını kazandığımda 
evde bir telaş başladı. Anam ile ablam çamaşırlarımın 
etek uçlarına renkli iplikle  yazıyor. M. Güven
Çamaşırlarım dediysem iki üç fanila, don; iki üç tane 
gömlek, çorap ve bir de kravat. 

Tüm ailem benimle gurur duyuyor. Anam "Güzel 
çocuğum uzaklara gidiyor. " diye biraz buruk. Köyde 
sınavı kazanan tek öğrenciyim. O yüzden köyün 
konusu benim. Celal Dayı, Metin Hoca, İbram Dayı 
tespihi ile kafama vurarak: "Bunun içi akıl dolu, 
akıl!.. " diyorlar. 11 yaşımda öyle bir sorumluluk 
almıştım ki asla sıradan bir öğrenci olamazdım. 
Benimle gurur duyan köylülerimi, öğretmenlerimi, 
ailemi mahcup edemezdim. 
Çıtayı yüksek tutmalıydım. 

Muğla Sanat Enstitüsü'nde 
öğrenci olan ağabeyim tahtadan 
bavul yapmış. En az 7-8 kilo. 
Anam da bu bavulun içini 
çitlenbik, kuru üzüm, ceviz içi, 
badem ve bademli sucuk ile 
doldurunca bavul hayli ağırlaştı. 

Babam ve ablamla 5 yılımı 
geçireceğim Ortaklar'a doğru 
hareket ettik. Ortaklar'dan okula 
kadar bavulumu ablam taşıdı. Beni devletin şefkatli 
ellerine teslim ederek ayrıldılar. Arkalarından 
bakakaldım… 

Beş yıl sınıf öğretmenim olacak olan Ömer Sümer, 
yatakhanede yatacağım yeri gösterdi. Ranzanın üst 
katında yatacaktım. Bu yaşıma kadar yer yatağında 

yatan ben, bundan böyle karyolada yatacaktım. Hem 
de ikinci katta. Çıtayı yüksek tutmalıyım demiştim ya 
sanki haliyle hocam, sanki biliyormuşçasına yüksekte 
yatmamı uygun gördü. Bavulumu yatakhanenin 
yanındaki bavulhaneye koydum. Cebime bir avuç 
çitlenbik aldım. Okulun meydanında toplandık. Okul 
Müdürü bir şeyler söylerken ben köyümü ve anamı 
düşünüyordum. O yüzden pek bir şey anlamadım. 

Gece yatakhanemize gittim. Ranzaya çıktım. 
Uyumak istiyorum, ama tedirginim. Kimi başını 
yastığa koyduğu gibi uyur. Huyum kurusun, ben 
yatakla cebelleşirim. Öyle yattığım şekilde de 
kalmam. Bir sağa, bir sola döner; bazen yüz üstü, 

bazen de verevine yatarım. Hal 
böyle olunca da ranzadan düşme 
olasılığım yüksek. Neyse o 
geceyi kazasız belasız atlattım. 
Günler geçiyor ve ben okuluma, 
arkadaşlarıma ve ranzama 
alışıyordum. Bir gece rüyamda 
bir yerden düşüyordum. Meğer 
r an zad an  d üşü y orm uşu m.  
Düşerken yolda uyandım.  
Battaniyemle birlikte  öyle 
usturuplu düştüm ki komşu 
ranzadakilerden başka kimsenin 

ruhu bile duymadı. Tekrar yukarıya çıkıp yattım. 
Yatınca popom ile dirseğimin ağrıdığını fark ettim. 
Kimse görmesin diye battaniyemle başımı örttüm. 
Çünkü aklıma anam geldi, gözlerim yaşardı. Dedim 
ki, “Şu an anam olsaydı orama burama bakar ve beni 
öperdi.” Oysa yalnızlığa ve kendi başımın çaresine 
bakmaya alışmalıydım. 

Günler sonra bir arkadaşımla yerlerimizi değiştik. 
O teklif etti. Artık altta yatıyor ve düşme tehlikem 
kalmamıştı. Dilediğim şekilde yatabilirdim. Verevine 
bile. Daha sonraları pek çok arkadaşın da elma gibi 
patır patır düştüklerine tanık olduk. Pek umursamadık. 
Usturuplu düşüyorlardı. Böylece Newton'un yer 
çekimi yasası doğru mu diye defalarca test ettik.       

 Sonuçta anladık ki yasa doğruymuş. Yani 
cisimler, 9.81 m/ saniye kare ivmeyle düşermiş.
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Bir Türkiye Ütopyası

Sürücüsüz elektrikli aracım park yerine 
yönelirken ben de güzel bir İstanbul sabahının 
tertemiz havasını soluyarak ofisime yöneldim. 
Geliştirdiğimiz, yeni nesil, yüksek verimli güneş 
panelleri, ülkenin tüm enerji gereksiminin %80 ini 
sağlayan temiz ve sürdürülebilir enerji üretiminde 
önemli bir yer almıştı. İhracatımız da giderek 
artıyordu. Türkiyemizin uzun vadeli stratejik 
gelişme planının enerji üretim ve dağıtım 
h e d e f l e r i n i n  y ı l l a r d ı r  a k s a m a d a n  
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, araştırma ve 
geliştirmelerimize verilen destek, üniversitelerle 
işbirliğimizin verimliliği, hepimizin yüksek 
motivasyonla ve iddialı hedeflerle çalışmamızı 
sağlıyordu.

Öğle arasında,  havanın güzelliğinden 
yararlanarak kısa bir yürüyüş yaptım. Biricik 
İstanbulumuz ne kadar güzel ve sakindi. Gerektiği 
gibi planlanan ve yürütülen kentsel dönüşüm 
projeleri bir bir tamamlanmış, hem tarihi ve doğal 
doku korunmuş ve öne çıkarılmış, hem insanca 
yerleşim ve ulaşım olanakları sağlanmış, hem de 
olası bir depreme karşı yapılar güçlendirilmiş ve 
yenilenmişti. Şehrin yeşil alanları ciddi oranda 
artırılmış ve her mahalle çok işlevli bir parka 
kavuşmuştu. Şehir nüfusunun da böylesine 
azalabileceğini sanmazdım doğrusu.

Üretimin ve hizmetlerin tüm ülkeye yayılması, 
sürdürülebilir ve organik tarımın gelişmesi ve 
yaygınlaşması, zorunlu olarak İstanbul'a ve diğer 
büyük şehirlere göçmüş insanlarımızın gözlerinde 
tüten 'memleket'lerine geri dönmelerini sağlamıştı. 
Gereksiz ve anlamsız 'dev' projeler sonlandırılmış, 
İstanbul ormanlarına kavuşmuş, ayrılan kaynaklar 
çok daha etkin ve verimli kullanılmıştı.

Bir üretim patlaması hayali
Boğaz kıyısında yürürken, rüzgârın, gülüşen 

gençlerin ve derinden işitilen Fazıl Say bestesi bir 
ezginin seslerinden başka hiçbir deniz ya da kara 
aracı sesi gelmiyordu. Tüm dünyada olduğu gibi 
bizde de özel araçlar giderek azalıyor, toplu 
taşımacılık ön plana çıkıyordu. Fosil yakıt kullanan 
araçların yerini elektrikli ya da yakıt hücreli araçlar 

almıştı. Türkiye'nin, kompozit malzemeler, 
nanoteknoloji ve yüksek güç elektroniğ i 
alanlarındaki atılımları onu bu dallarda öncü bir ülke 
konumuna getirmişti. Bir zamanlar, nedensiz ve 
fizibilitesiz bir biçimde 'Baba Yiğitlere' yerli araç 
yaptırmaya çalışılırken, şimdi dünya araç 
üreticilerinin vazgeçemedikleri bir ileri teknoloji 
merkezi olmuştu Türkiyemiz.

İstanbul'un gürültü kirliliğinden arınmasına 
sevinirken, kızlı erkekli öğrencilerin bir arada 
şakalaşarak yürümeleri ve artık mimari estetikleri ile 
ön plana çıkan camilerden gelen hafif ve ahenkli 
ezan sesleri bana ülkemizin en önemli başarıyı din ve 
ahlak alanında sağladığını hatırlattı. 21 yüzyıl 
başındaki muhafazakâr baskı dönemi bitince, 
Türkiye İslamda reformu başlatmış ve din, tüm 
felsefesini muhafaza ederek, binlerce yıldır gelişen 
ve evrilen insanlığa ve uygarlığa uygun biçimde 
yeniden yorumlanmıştı. Özellikle, ahlak'ın, korku ve 
cezaya dayalı ve kadınların 'namusu'na indirgenmiş 
ilkel yorumundan kurtulunmuş, onun yerini, bilinçli 
ve eşit bireylerin sorumluluklarına dayalı laik ahlak 
almıştı. Ülkemize gelen huzur, güven ve refah ortamı 
hızla diğer İslam ülkelerine de örnek olmuş ve onlar 
da bu dini reformları uygulamaya başlamışlardı.

Enerji üretim çiftliği
İşe dönüp 'Güney Doğu Anadolu Güneş Enerjisi 

Üretim Çiftliği'  projesi üzerinde çalışmayı 
sürdürdüm. Bu dev proje sağlayacağı 4GW güç 
yanında, ülkenin sürdürülebilir enerjilere göre 
yenilenmiş ve tüm komşu ülkelerle bağlantılı 
elektrik şebekesi sayesinde rüzgâr ve hidroelektrik 
santralleri ile uyumlu biçimde çalışacaktı. Ülkenin 
doğusunda uzun yıllar boyunca sürmüş çatışma 
ortamı, yepyeni ve özgürlükçü bir anayasa, dengeli 
bir yerinden yönetim sistemi ve ülkenin tamamına 
yayılan eğitim ve refah sayesinde artık geride 
kalmıştı.

Ülke insanları, kökenleri ve geçmişleri ne olursa 
olsun, içlerine sindirdikleri ve üzerinde anlaştıkları 
bir sosyal kontrat içerisinde eşit ve geleceklerine 
umut ve güvenle bakan bireylerdi artık. 35 yaşındaki 
başbakanımız, ülkemizi, güçler ayrılığının en etkin 

 emusoglu@gtmail.com

Erdal MUSOĞLU
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biçimde işlediği  demokrasimizin  ve laik 
cumhuriyetimizin üzerine titreyerek yönetiyordu. 
Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden ise asla 
şaşılmıyordu.

Ve diğer düşler
İşten çıkıp evimize yaklaştığımızda çocukları 

elektrikli bisikletleri ile okuldan dönerken gördüm. 
Çevre mükemmel biçimde düzenlenmiş, yollarda 
gerekli uyarlamalar yapılmış, tüm araç sürücüleri 
gerektiği gibi eğitilmiş olduğundan iki tekerlekli 
araçlar da her yere ulaşım için güvenle 
kullanılabiliyordu. Kızım özellikle heyecanlı idi, 
çünkü gelecek haftayı Yozgat Köy Enstitüsündeki 
hocaları ve arkadaşları ile geçirecekti. Efsanevi köy 
enstitülerinin güncellenerek yeniden kurulmaları, 
ülkemizin çağdaşlaşması ve atılımının en önemli 
itici gücü olmuştu.

Enstitüler, yalnız çok yönlü, üretken ve idealist 
öğretmenler yetiştirmekle kalmıyor,  yeni 
teknolojilerin çok etkin biçimde kullanılması ile yurt 
içi ve yurt dışı eğitim ağının bir parçası oluyorlardı. 
Ayrıca, kızımızın da katıldığı, öğrenci değişim 
programları ile, özellikle büyük şehirlerde yaşayan 
öğrencilerin, küçük yaştan, Anadolu'nun doğasını, 
yaşamını ve en önemlisi güzel insanlarını tanımaları 
sağlanıyordu. Bana öyle geliyor ki, bu gidişle, 
ileride, büyük şehirlerimiz daha da boşalacaklar ....

Akşam yemeğinde, artık tertemiz olan Marmara 
denizinde avlanmış, lezzetine doyulmayan lüfer ve 
organik mevsim salatası vardı. Çocuklar, Aziz 
Sancar Araştırma Enstitüsünde genetik bilimci olan 
eşimi, babacığım ellerine sağlık, diye kutlarken, 
anneleri, ben de, ev robotumuzu programlayıp, yerli 
üretim holografik 3D TV'nin başına oturmuştum 
bile. Kanal seçimi zor olacaktı bu akşam, hepsi 
birbirinden düzeyli, eğitici, eğlendirici programlar 
arasında.

Tekdüze küresel kültüre direnen Türkiye, köklü 
tarihi, derin ve özgün kültürü, sıcacık insanı, 
yaratıcılığı ve dinamizmi ile de özenilen, örnek bir 
ülke olmuştu.

Uykuya dalmadan önce, her gece olduğu gibi, 
Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkmanın, aklın ve 
bilimin önderliğini rehber edinmenin bizleri nerelere 
getirdiğini düşündüm. Huzur içinde gözlerim 
kapanırken, O'nun tebessümünü görüyordum sanki. 
(20 Şubat 2017 - Herkese Bilim Teknoloji 
Dergisi’nden)

Takamam yüzüme peçeyi
saramam bedenimi kara çarşafa
ve ihanet edemem yüce Ata'ya
ben Cumhuriyet kadınıyım.

laik yaşamak varken
şeriat diye bağıramam
ekmek özgürlük eşitlik savaşında
erkeğimle omuz omuza vuruşmak varken
boynuma zincir ayağıma pranga vurdurup
sinemem bir köşeye
ben Cumhuriyet kadınıyım.

inkâr edemem Nene Hatun'u Kara Fatma'yı
bebeği yerine mermiyi saran o yüce anayı
unutamam Çanakkale'yi Dumlupınar'ı kurtuluşu
her karışı şehit kanlarıyla sulanan vatanı
satamam ne pahasına olursa olsun
ben Cumhuriyet kadınıyım.

değer görürken öpülürken elim
satılamam pazarlarda köle misali
dünya kadınlarıyla aynı safta olmak varken
ikinci sınıf sıfatını yakıştırmam kendime
kadın erkek eşitliğini vermişken elime Ata'm
yine on adım geriden yürüyemem
ben Cumhuriyet kadınıyım.

yürümek varken ilkeler elimde
uğraşamam sultanla sarayla hanla
değişemem özgürlüğümü parayla malla
ak güvercinleri uçurmak varken göklerde
dalgalandırmak varken o ayyıldızı gönderde
bakamam kapkaranlık semaya
ben Cumhuriyet kadınıyım.

seçme seçilme hakkım varken elimde
razı gelemem haksızlıklara
savunmadan suçsuzluğumu
boynumu vurduramam canice
ben anayım ben kadınım
hayat savaşında varım yiğitçe mertçe
susamam son sözümü söylemedikçe
ben Cumhuriyet kadınıyım.

Ata'mın verdiği bunca nimeti
tepemem elimin tersiyle
göğsümü açsalar bağrımı dağlasalar
sürükleseler taşlasalar Halide Edip gibi
ölüm bile hoş gelir binlerce şehit gibi
ben Cumhuriyet kadınıyım...

BEN CUMHURİYET
KADINIYIM 

Gülseren AKDAŞ
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ÖĞRETMENLİK BAŞLADI                                                                                
Ali ÇETİN

asemlakulukent@gmail.com

Haritalarda gördüğümüz Erzincan'a gelindi. 
Merkez Atatürk İlkokulu'na depo tayini yapılmıştı. 
Bir ay kadar sonra il içi atamalar yapıldı. Ali 
öğretmen; Ilıç Ilçesi Sarıkonak (Gedenek) Köyü 
İlkokulu öğretmenliğine atanmıştı. Ilıç'a atanan beş 
arkadaşı ile gelip ilçede inceleme yapmaya 
koyuldular. Merkezde bulunan iki kahvehaneden 
birinde oturup çay istediler, çayları geldi, ama çayın 
yanında şeker ve kaşık yoktu. Birbirlerine baktılar ve 
garsona: “Kardeş çayın şekeri ve kaşıkları yok.” diye 
seslendiler.

Garson ve kahvede bulunanlar, gülerek: “ 
Nerelisiniz?” diye sordular.

“Egeliyiz,” deyince kaşık ve şeker geldi. 
Oralarda şekersiz “kıtlama” çay içilirmiş.

Ali ve arkadaşları ilk kez haritada gördükleri Ilıç 
İlçesi ve köyleri hakkında bilgiyi nerden 
alabileceklerini konuştular.

 İlçeye girerken Ali Öğretmenin Ceza evi levhası 
gözüne takılmıştı. Aklına geldi; 

“Arkadaşlar, gelin cezaevindeki komutanla 
konuşalım. Onların köyler hakkında yeterli bilgileri 
vardır.” dedi. Bu teklif kabul gördü ayağa kalkıp 
cezaevine gideceklerdi. Garsona çay paralarını 
vermek istediler.

“Biz buraya dışarıdan ilk kez gelenleri misafir 
kabul edip onlardan çay parası almayız.” dedi. 
Şaşkınlık yaşadılar, ancak hoşlarına da gitti.

Cezaevine geldiler, genç bir astsubay karşıladı. 
Odasına alıp tanıştılar. Astsubay İzmirli'ymiş. 
Köyler hakkındaki merak ettikleri bilgileri sordular, 
suç ve suçluluk durumunu sordular. Astsubay;

-Buralarda suç oranı düşüktür. Mesela 
cezaevinde hiç tutuklu yoktur, kimse ceza almaz, 
deyince, şaşırdılar. Çaylar.. sohbet..derken zaman 
daraldı ve el sıkışıp ayrıldılar.

O gün, oranın tek oteli Adını  Mecburiyet Oteli
taktığımız ilkel bir otelde sabahladılar. Kalkınca 
kahvaltılarını yapıp köylerine gitmek üzere 
ayrıldılar.

Köylere ulaşım katır sırtında yapılıyordu. Ali 
Öğretmen katırı olan bir köylü vatandaş ile 25 TL 

ücret karşılığı anlaştı ve yola koyuldular. Ilıç'tan 
Fırat'ı geçip ( ) kuzeye, Kızıldağlar'a tahta köprüden
doğru yol aldılar. Ali Öğretmen bu yollardan ancak 
katırların gidebileceğini gördü. Sağ tarafları kaya, 
sol tarafları uçurum. 2 metre yol…

4 saat yolculuktan sonra, iki mahalleden oluşan 
Sarıkonak (  ) Köyü'ne Muhtar Aziz Bey'in Gedenek
evine geldiler. Katırla getiren köylü muhtara 
seslendi; “Muhtar, Öğretmeniniz Ali Bey'i teslim 
ediyorum!..” diyerek ayrıldı.

Anadolu insanının samimi, sıcakkanlı, içten 
davranışı Aziz Muhtar'ın Ali Öğretmen'e 40 yıllık 
dostmuş gibi sarılışıyla anlaşıldı. Duyan 5-6 köylü 
ile muhtarın evinde tanışıp konuştular. Çok sevdiler 
ve sevindiler. Geç vakte kadar sohbet sürdü. 

30 hanelik 60-70 nüfuslu Sarıkonak Köyü'nün 
erkekleri İstanbul,  Ankara ve İzmir gibi 
büyükşehirlerde gurbet işçiliği yapıyor; kadınları ise 
hayvancılık ve küçük tarım işleriyle uğraşıyorlardı.

Ali Öğretmen sabah kalktı kahvaltıdan sonra 
okula geldi. 40m² ortasında yılan gibi eğrilen bir 
direk taban toprak. Çatı, mertekler üzerine ağaç 
dalları konmuş ve üzeri toprakla örtülmüş. Karlı ve 
yağmurlu havalarda her taraftan su akıyor, ortada bir 
soba. Öğretmen erken gelip sobayı yakıyor. “İşte köy, 
işte okul, işte 16 öğrenci ve birleştirilmiş sınıf. Tüm 
bu olumsuzluklar içinde eğitim öğretime devam.” 
diye düşündü Ali Öğretmen. 

Burada yaşanan olaylar detaylandırılsa kocaman 
bir roman ortaya çıkar. Avcılığı seven Ali Öğretmen 
zaman zaman kurt ve keklik avına çıkıyor ve boş da 
dönmüyordu.

Bir gün Ali Öğretmen evin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ilçeye gitti. Alışverişlerini 
tamamlayıp eve dönmeyi düşündü. Akşam olduğu 
için nde kaldı. Ertesi gün yola çıktı. mecburiyet oteli
Kar yağıyordu ve hava çok soğuktu. Pazar filesini 
tuttuğu eli donuyor, dakika başı eller ini 
değiştiriyordu. Gözlerinden yaşlar akmaya başlayan 
Ali öğretmen:

 -Aman tanrım, buralardaki rızkımı kes, bir daha 
ölümcül soğuklarla beni karşılaştırma, diye dua 
ediyordu...  Köye döndüğünde: 

Dünden bugüne…           
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  -Hocam böyle karda kışta dışarıda ne işin var? 
Böyle havalarda nasıl yalnız yola çıkarsın? İyi ki 
kurt sürüsüne rastlamamışsın; saldırırlardı. 
Tehlikeli bir iş yapmışsın geçmiş olsun.

Eğitim öğretimde bir yıl böyle geçmiş, okullar 
da tatile girmişti. Stajyerlik dosyaları ve yılsonu 
evraklarını maarif memuruna teslim eden ( 
İlköğretim Müdürü ) öğretmenler tatile çıktılar. 

Tatil bitiminde Ali Öğretmen askerliğe başladı. 
Manisa Er eğitim Tugayı'nda doğu kışla ve batı 
kışlada temel eğitimini tamamladı ve Çanakkale 
117. Jandarma Alayı'na okuma- yazma öğretmeni 
olarak gönderildi. Ayrıca 14 asıl, 14 yedek 
öğretmen olarak başladılar.

Burada her biri, kolay okuma yazma öğreten 
uzman olmuşlardı. Bir yıl Çanakkale'nin 
nimetlerinden yararlanıp çok güzel günlerde er 
öğretmen olarak görevlerini tamamladılar.   
Öğretmen olarak çeşitli yerlere atamaları yapıldı. 

Ali Öğretmen'in ise Manisa-Salihli Yeşilkavak 
öğretmenliğine ataması yapıldı…

( Gelecek yazı Yeşilkavak'ta 15 yıl …) 

Dalgalar
Müzik sesine benziyor
Bazen
Büyük ve sert
Bazen
Yumuşak ve sakin
Vuruyor kıyıya
Yok ediyor
Gamı, kederi

Dalgalar
Bazen
Geçmişe götürüyor
İnsanı.
Bir film şeridi gibi
Gösteriyor insana
Geçmişi.
Görüyorsun
Doğruları, yanlışları
Sorguluyorsun kendini.

Bazen de dalgalar,
Umutları
Doruğa çıkarıyor
Pembe gösteriyor yaşamı
En güzel düşlerini
Yakalamak istiyorsun o an,
Durdurmak istiyorsun zamanı.

Birden dalganın sesi.
Getiriyor insanı kendine.
Düşlerin yok oluyor
Dönüyorsun
Birden bulunduğun zamana
Ve dalgalar
Yine sessizce yok ediyor
Gamı kederi…

Kaniye TUNCER

DALGA SESLERİ

Duvarları prangalı,
Gülü yanık,
Dalı sarkık,
Yaprağı yarık,
Hazanda yüreğim,
Melik, melik örülmüş,
Hasreti...
Düşmüş gölet içine...
Sarmış toprak tenini, 
Gazel olmuş,
Hazanda yüreğim,
Pusu kurulmuş diyarına.,
Seherde ötmüyor bülbülü,
Dili lal, belleği yitik....
Çalmıyor, gönül bağı..
Sazı alık...
Hazanda yüreğim...

HAZANDA
YÜREĞİM 

Nahide ZEDEF
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SERÇEDEN TURNA KUŞUNA                                                                              

Tülay Bozkaya ÖLÇEK*

Bu hafta sonu Ortaklar Öğretmen Okullular 
(Adabelenliler) Derneği'nin geleneksel yemeği 
vardı Kiriş/Kemerde.
      Ne zaman  adını duysam titrer Ortaklar
yüreğim. Sevincim, neşem, hüznüm, heyecanım 
karışır birbirine. Çünkü Köy Enstitüleri 
mezunlarından tutun da Öğretmen Liselilere kadar 
herkes bu gecelere katılmak için çaba harcar. 
Öğretmeni, öğrencisiyle sevgi yumağına dönüşür 
ortamlar.

       O gün de öyle oldu.
      Akşam yemeğe geçmeden önce konuşmaların 
ardından öğretmenlerimizi davet etti sahneye 
dernek başkanımız. Her öğretmenim güzel şeyler 
söyledi, ama yüreğim Hüseyin Tankuş 
öğretmenimin: “Siz birer turna kuşuydunuz 
Torosları aşıp gelen!..” sözlerine takıldı. 
Devamını bile dinleyemedim. Gittim, ortaokula 
başladığım yıllara. Turna mıydım; yoksa yüreği 
titrek, daha uçmayı bile öğrenememiş; yuvasından 
alınıp başka bir yuvaya konulmuş bir serçe mi?.. 
      Evet evet, ben küçücük bir serçeydim. Oysa 
nasıl da isterdim turna olmayı... 
Anadolu'nun vazgeçilmezi turna
Türkülerin sözü
Sevginin özü
Özlemlerin dili
Gurbetin selamı
Aşkın durağı
Dertlerin ortağı
Göklerin sevdası
Özgürlüğün simgesi turna…
       Oysa ben henüz minicik, ürkek, titrek, korkak 
bir serçe olarak zamansız uçuvermiştim yuvadan. 
Torosların bir orman köyünden, aşarak dağları, 
ovaları Aydın Ortaklar Adabelen tepesindeki okula 
konuvermiştim.
Köylerinden daha büyüktü burası irili ufaklı 
binaları meyve sebze bahçeleri, tepesinde zeytinleri 
ovasında pamuk tarlaları İnekleri, koyunları 
tavukları ile

Palazlanamamıştı henüz kanat çırpmasını da 
bilmiyordu karnını doyurmasını da.
Saçını bile tarayamıyordu anası olmadan.
Babasız uyku olur muydu düşünememişti
Şaşkın korkak
Hüzünlü mutsuzdu.
Ağlamamak için dişlerini geçirmişti birbirine sıkı 
sıkıya.
Sınıftakiler de aynıydı.
Ürkek ürkek tanışırken birbiriyle aydın yüzlü 
sevecen biri girdi sınıfa. Şiir gibi konuşuyordu 
kendinden emin korumacı. Öğretmen zannetmiştik 
oysa son sınıfta öğrenciydi. Ablalar geldi sonra 
hüznümüzü neşeye dönüştüren.
Yatağımı yaptı ablanın biri
Diğeri çamaşır yıkamayı öğretti
Defterlerimi kapladı abilerden biri
Masal anlattı diğeri sonu mutlulukla biten
Yakan top oynattı diğerleri
Sınıf öğretmenim anne oldu bize
Sosyal Bilgiler öğretmenim baba gibiydi
Sıcacık candandı matematik öğretmenim
Sert olduğu kadar merhametli idi el işi öğretmenim
Tarım dersi öğretmenim tonton dede gibiydi
Sevgi yüklüydü fen bilgisi öğretmenim

Abiler, ablalar
Anne gibi
Baba gibi öğretmenler
Sevgiyle yoğrulmuş
Emekle şekillenmiş
Paylaşmanın keyfi
Bölüşmenin anlamıyla
Kocaman bir yuvaydı burası.
Serçe palazlanır
Kanatları açılır önce
Dili çözülür türkülerle
Uçarken özgürce gökyüzünün maviliğinde
Dönüşür allı turnaya

*Dernek Antalya Temsilcimiz 
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Şu benim uslanmaz gönlüm elinden
Vardım bir vefasız kula tutuldum
Güle figan eden bülbül dilinden
Aktı gözyaşlarım zara tutuldum

Sevdanın çilesi aştı boyumu
En başından kuruttular suyumu
Bulutlar da değiştirdi huyunu
Yağmura doluya kara tutuldum

Esti yine deli poyrazın yeli
Dağıttı bahçemi incitti gülü
Akıllıya öğüt veriyor deli
Bağlandı yollarım zora tutuldum

Kula kul ettiler hakkın kulunu
Yok saydılar görmediler halini
Haramiler kapatmışlar yolumu
Düştüm tuzaklara tora tutuldum

Ozan BAHTİYAR'ın bakın haline
Hazan düştü bahçesine bağına
Kuşlar yuva yaparıken dalına
Çalıya çepele hara tutuldum
         (14/ 07/ 2018 DİKİLİ)

Kelimeler birikti yüreğimde 
Ah dilim bir çözülse 
Gözlerim şahitken onca şeye
Suskun mutsuz

Zamanla senet imzalıyorum. 
Sevdasından yandığım
Bu afran tafran kime
Bırakıp beni dipsiz kuyulara
Hoşça kal, demek ne kolay
Acımasızca kırdığın kalbim
Şimdi dilsiz 
Suskun ve mutsuz..

Çöz sensizlik düğümünü
Bir tatlı bakışınla 
Çöz lal olmuş zaman dilimini
Hatıralarda kalmasın
Anılarımız da...

 TUTULDUM

bahtiyartakkalı@hotmail.com

Bahtiyar TAKKALI

Zaman Dilimi

Müjgan Tutan KATLAN
katlan35@hotmail.com

MAZHAR OSMAN, FAHRETTİN KERİM GÖKAY VALİ OLUNCA NE 
DEMİŞ?

      1927 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni 
kuran ve uzun yıllar Başhekimliğini yapan Ord. Prof. Dr. Mazhar 
Osman' Fahrettin Kerim Gökay'a ın vali olması sorulduğunda 
şöyle demiş:
    “Fahrentin'i iyi tanırım, benim yanımda işe başlamıştı, yetenekli 
ve hırslıydı, bir an önce yükselmek istiyordu. Sonunda ordinaryüs 
profesör oldu, ama üniversitede bunun üzerinde bir makam yok. 
      Şimdi valiliğe getirildi, yakında milletvekili, sonra da bakan 
olmak isteyecek ve sanırım ki olacak. Sonra başbakanlığa gelmek 
isteyecek, Türkiye'de bu da olasıdır.

     Siyasetin en yüksek makamı cumhurbaşkanlığı, belli olmaz, cumhurbaşkanlığına 
da getirilebilir.
      Ama sonra peygamber olmak isteyecek ki, işte o zaman onu yine bana getirecekler!”  
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Sıcak mı sıcak bir ağustos günüydü
Toplanmıştı mahallenin afacan çocukları
Kız erkek hep birlikte oynuyorlardı kaldırımda
Kaldırım gölge ne de olsa,
Güneşe çıkmaya cesareti yok kimsenin,
Park etmiş otomobiller yolun kenarına duruyor.
Bir çocuk, küçük bir süpürgeyi almış eline,
Süpürüyor kaldırımı ev niyetine,
Diğerleri ayakta alışveriş ediyorlar konuşarak,
Biri gazoz kapağı veriyor para yerine.
Satıcı da ona dondurma veriyor kâğıt külahta,
Birileri doktorculuk oynuyor dinleme aletiyle,
Bir kız çocuğu öğretmen tavırlarında,
Şarkı söyletiyor hep birlikte koroya.
İzledim bir süre bizim afacanları sessizce,
Ne de güzel oynuyorlar güle oynaya.
Çok mutlu oldukları yüzlerinden belli.
Birlikte olunca çocuklar anlaşırlar hemen.
Ne ülkedeki pahalılık ilgilendirir onları,
Ne savaşan ülkelerin attığı atom bombaları,
Ne ödenemeyen vergiler, ne taksitler, ev kirası,
Hiç etkilemez onları.
Bırakalım çocukları yaşıtları yaşıtlarıyla oynasınlar.
Unutsunlar acıları, yoklukları, sıkıntıları,
Nasıl olsa büyüdüklerinde artacak dertleri,
Bari çocukken çıkarsınlar yaşamın keyfini.
Öylesine güzel, öylesine mutlu yaşasınlar!..
                                     (18.06.2018)

Salih ERGÜL 
salihhalis@hotmail.com

MAHALLEDEKİ ÇOCUKLAR

Bilim
     Beden yok olacak, beyin kalacak

      İNGİLİZ gelecek bilimcisi Dr. Ian Pearson, 2050 yılında 
insanların ölümsüzlüğe ulaşacağını iddia etti. Pearson'a göre 
teknolojik gelişmeler sonucunda insanların bilinci 2050'den itibaren 
bilgisayara yüklenebilecek. Kişi, bu bilgisayar üzerinde yaşamını 
sürdürebilecek. 3'üncü kişilerle temas kurabilecek. Ancak bu 
teknolojiden yararlanmanın oldukça maliyetli olacağı iddia edildi.

* Direnelim dostlar. Nihayet 32 yıl kaldı. Olur mu, olur!...
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Gökhan ADALI
dilinkemigi.gokhanadali@gmail.com

İNCE “L”Yİ DOĞRU OKUTMAK
İÇİN NE YAPMALI?

Dilimizde önemli bir konu…
           

     Bu yazı, Çağdaş Türk Dili Dergisi'nin 2018 Nisan, Mayıs sayılarında iki bölümde 
yayımlanmıştır.  Adabelen okurlarına bütününü sunuyoruz. Kesinlikle okunmalı diyoruz...

Ocak ayında    sözcüğü, birkaç hafta "muğlak"
dillerden düşmedi. 

Dillerden düşmedi de doğru seslendiren kaç kişi, kaç 
haber sunucusu, kaç yorumcu?  Öyle bir söyleyişleri vardı 
ki sanki "Muğla" il adına / k / eklenmişçesine, "oğlak" 
dercesine aynı ölçüyle, aynı tınıyla söylediler: muğlak!  
Oysaki / l / ince olacak; oğlak, otlak, sulak sözcüklerindeki 
gibi kalın değil.

Muğlâk; anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, 
çapraşık; anlamı belirsiz, açık olmayan demek. Osmanlıca 
denen çorba dile Arapçadan aktarılmış, neredeyse 
unutulmak üzere olan eski bir sözcük. Sözlüklerde var, 
yazım kılavuzlarında var. Dillendiren olmasa beş on yıl 
son ra belki  de Türkçe sözlük le rden,  yazım 
kılavuzlarından çıkartılıp Osmanlıca - Türkçe sözlüklere 
bırakılacak bir sözcük. Dil bilincinden yoksun 
sunucularımızın gençlik aşılarıyla bir süre daha yaşar 
artık; oğlak der gibi, muğlak muğlak!

Günler hızla geçiyor, gündemi kaçırmamak için 
haberleri dinliyoruz. İzlediğimiz sunucular, pırıl pırıl 
gençler; birbirlerini örnek alıyorlar. Biri "oğlak" ölçü ve 
tınısıyla  dedi ya, diğerleri de son heceyi kalın / l / "muğlak"
ile laklatıp duruyorlar. Hiçbiri, bu sözcüğün Türkçesini 
kullanayım da izleyici anlasın, demiyor. 

Onlar da sözcüğün anlamını yeni öğrenmişler, belli: 
Yeni bir sözcük duyunca söz dağarcıklarına yerleştirmek 
isteyen çocuklar gibi durmadan yineleyip durdular. 17 
Ocak'ta akşam haberlerinde, birinin bu sözcüğü yanlış 
söyleyişle dağarcığına yerleştirdiğine tanık olduk: 
"  Söz dağarcığına aldı Suriye'den gelen haberler muğlak."
ya, belleğine iyice yerleştirmek için fırsatı kaçırmadı: 
Seçimlerde birlikte hareket edeceklerini açıklayan iki 
parti, oy pusulasının nasıl olabileceğini o günlerde 
belirleyememişler. 7 Şubat 2018 akşamı haber sunucusu, 
"Bu konuda liderlerin kafaları muğlak" deyiverdi; yine 
l'yi kalın söyleyerek "oğlak" tınısıyla.  

İçlerinde Türkçe sözlüklere bakanlar olmuş mudur, 
bilmiyorum; baktılarsa kimilerinde l'nin ince okunacağına 
ili şkin açıklama var. Dil Derneği 'nin ve Ali 
Püsküllüoğlu'nun Türkçe Sözlük'lerinde böyle bir 
açıklamaya gerek duyulmamışsa da birçok sözlükte var. 
Örneğin, TDK'nin Türkçe Sözlük'ünün 1988 ve 1998'deki 
8. ve 9. baskılarında madde başında " ;muğlâk s Ar."  

2005'teki 10. baskıda şöyle: ;"  sf. (muğlâk) …"  muğlak
2011'deki 11. baskısında "  sf. (l ince okunur) Ar. muğlak
…"  2007'de ilk baskısı yapılan Ötüken Türkçe Sözlük'te 
de okunuş, 2005'te basılan sözlükteki gibi ayraç içinde, 
düzeltme imli olarak verilmiş. Madde başlarında 
izledikleri yol, "Günümüz Türkçesindekiler Türk Dil 
Kurumunun Yazım Kılavuzu'na [2005] uygun olarak" 
diye nitelendirilmiş (C.1, s.18). Misalli Büyük Türkçe 
Sözlük'te (2011) sözcüğün yanına köşeli ayraç içine [l 
ince] diye yazılmış.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk iki cildi 1995'te, diğer 
ciltleri 1996'da yayımlanan 4 ciltlik bir sözlüğün ilk iki 
cildini 21 kişiye; son iki cildini de ilk komisyonda da 
görevli 9 kişiye hazırlatır.  "Orta Dereceli Okullar" için 
olduğu belirtilen Örnekleriyle Türkçe Sözlük, düzeltme 
iminin kullanılması bakımından devlete bağımlı TDK'nin 
Türkçe Sözlük'ünden ve İmlâ Kılavuzu'ndan daha cömert 
davranmış, onlarda düzeltme (^) imi olmadan yazılan 
sözcükleri şapkalandırmış: şâhit,  tâne, târih, ucûbe, 
usâre, üryân, vâde, yelpâze … "Orta Dereceli Okullar"  
sözü, MEB sözlüğü oluşturulurken izlenen yolu anlatan 
yazıda var (s. IX ).  Kitap adı değil, bölüm başlığı değil, 
özel ad da değil; niçin her sözcüğünün ilk harfi büyük 
yazılmış? Yalnız bu bile MEB sözlüğünün değeri için 
yeterli kanıttır. Türkçe sözlükte, raslantıyla, madde başı 
olarak ilk kez gördüğüm " " sözcüğünü de bu kanıta tûmâr
ekleyelim. Osmanlıca sözlük olsa anlarım, olağan 
karşılarım. Sözlüğün adı, ! Örnekleriyle Türkçe Sözlük
Lise öğrencileri, bu sözlükle Arapların "tomar"a tûmâr 
dediklerini öğrendiler ya, üstelik Prof. Dr. Hasan Eren'le 
modalanan Türkçe sözlüklere de konan  "Çeviriyazı 
(transkripsiyon) Alfabesi" yardımıyla sözcüğünün tûmâr 
Arap harflerinden te ( ile değil de tı ( ile yazıldığını ط ) ت ( 
da öğrendiler ya; artık Araplarla daha iyi anlaşabilirler!  

Arapça sevdası neler yaptırıyor!
MEB'in sözlüğünde  sözcüğünün yazımı da muğlak

ilginç: Düzeltme imi yok. Prof. Dr. Hasan Eren'in bile 
şapkasız yazdığı sözcükleri şapkalandıran MEB 
sözlükçüleri, "İmlâda esas itibariyle (…) 1993 baskılı 
İmlâ Kılavuzuna uyuldu" demişler; yine de o kılavuzda 
düzeltme imli yazılan "muğlâk"ı imsiz yazmaktan geri 
durmamışlar. Bu, Arapça aslına uydurma çabasından 
olabilir. Arapça söylenişi gayın sesinden dolayı kalın / l / 
olsa bile gayın harfini bu sözcükte yumuşak g  / ğ / olarak 
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söylediği- miz için, en az çaba ilkesi gereği,  / l / sesi bizim 
söyleyişimizde incelmiştir. 

Arapçadan aldığımız birçok sözcüğün bizdeki 
kullanımı, sesi, anlamı Araplarınkinden başka olabiliyor: 
zükâk - sokak, hinnâ - kına, hirbiz - karpuz; Hirbe - harabe  
(Arapçada harâbe "deve çalmak" anlamında); şafak, 
Arapçada akşam kızıllığı; cirâhat (Arapçada: yara) - 
cerahat (Türkçede: irin)… (bkz. Rusâfî).  Halkımız 
boşuna dememiş: "Arapça değil mi, uydur uydur söyle!" 

En azından yüz yıl geride kalmış "fesahatçi-
belagatçi" tartışmasını yeniden hortlatmak gibi bir isteğim 
yok. Buna yeltenenler de gülünç olur.               

İmlâ Lûgati, 1928'de bölüm bölüm (forma forma) 
yayımlanmış; haftada 5 bölüm halka sunulmuş (A. 
Dilâçar, Türk Dili, S.307). Yeni Türk harflerinin son 
biçimi 28 Ekim 1928'de kesinleşmiş. Bu ilk kılavuzun 
hazırlanmasına 29 Ekim 1928'de başlanmış. Dizindeki 
25.000'e yakın sözcüğün yeni Türk harfleriyle ilkeler 
çerçevesinde tutarlı bir biçimde yazımı; 390 sayfa kitabın 
basımı, dağıtımı 45 günde yapılabilmiş. İmlâ Lûgati 
yazanağındaki tarih 12 Aralık 1928. En son basılan o.  O 
günlerde Türk Harfleri'ni öğrenip bir an önce okuryazar 
olm aya , doğru ya zmaya çal ışa nların,  bütün 
öğretmenlerin, memurların, tabelacıların, gazetecilerin, 
basımcıların isteklerini karşılamak; hepsinden önemlisi, 
eyleme geçmiş gerçek bir devrimciye, Atatürk'e ayak 
uydurabilmek için böyle davranılmış.  Atatürk, yeni yazı 
için  "Ya üç ayda, ya hiçbir zaman dedi" "ve üç ayda yaptı"
diye yazar, Falih Rıfkı Atay (bkz. Türk Dili, S.39, Aralık 
1954; S. 23, Ağustos 1953).    O günlerin coşkusu, hızı 
ister istemez birtakım eksikliklere, ufak tefek yanlışlara 
yol açmış; "Acil olan ihtiyacı karşılamak için acele tertip 
edilen İmlâ Lûgati" , "acilen yazılmış olmağla", " 
unutulan bazı kelimelerle gözden kaçan bazı yanlışlar 
kitabın sonunda ilâve ve tashih edilmiştir" denerek 
eksikler giderilmeye çalışılmıştır (Rapor, s. III, VI-VII, 
XVI).                

"Muğlak" sözcüğü, "İmlâ Lûgati" dizininde imsiz 
yazılmış; sonra  (düzeltmeler) bölümünde "Tashihler"
"muğlâk" olarak düzeltilmiştir (bkz. s. 362). İlk kılavuz, 
eski yazıyla sağdan sola düzenlenmiş, sözcükler elifbaya 
göre sıralanmıştır. Sözcük dizininin elifbaya göre olması, 
eski yazıyı öğrenmeden okuryazar olan sonraki kuşakların 
bu yapıttan yararlanabilmelerini güçleştirmiştir. 1941'de 
yeni Türk harfleriyle yayımlanan ve kapağında "İmlâ 
Lûgati'nin ikinci basımı" yazan İmlâ Kılavuzu'nda 
kurallar derli toplu açıklanmış; düzeltme, kesme imlerinin 
kullanım kurallarında hiçbir değişiklik yapılmamış. Dizin 
oluşturulurken İmlâ Lûgati'nin düzeltmeler bölümünden 
pek yararlanılmamış olmalı ki   imsiz yazılmış."muğlak"

1965 yılında adı Yeni İmlâ Kılavuzu olan baskıda 
düzeltme ( ̂  ) iminin kullanılışında da kural değişikliğine 
gidilmiş, Batı kaynaklı ödünç sözcüklerdeki ince l'den 
sonraki ünlüden im kaldırılmış: klâsik, klasik; lâhana, 
lahana; fanilâ, fanila… olmuştur. Arapça ve Farsçadan 

alıntı sözcüklerde ince l'den sonraki uzun ünlülerden 
yalnızca a'ların imi korunmuş (hülâsa, ilâç, lâzım, istiklâl, 
istilâ …), u'ların imi kaldırılmış "halûk, haluk; mağlûp, 
mağlup…"olmuştur. Her ne kadar "alûde, billûr, hulûl, 
ülûhiyet" gibi yazımlar, yanlışlıkla dizinde yer almışsa da 
sonraki baskılarda imleri kaldırılmıştır. İnce  l 'den sonra 
gelen kısa a'ların üstündeki im de kaldırılmıştır: lâf, laf; 
lâkap, lakap; lâhit, lahit… olmuştur. Bu arada, ince l'den 
sonraki ünlüsü kısa /a/  olan "muğlak" sözcüğü, imsiz 
yazılmayı sürdürmüştür. 

1928 kılavuzunda "lâik"  yazılan sözcük, 1941 İmlâ 
Kılavuzu'nda "faide-fayda, fiat-fiyat" sözcüklerindeki 
gibi ünlüler arasına  /y/ konarak "lâyik" yazılmış,  Batı 
kaynaklı, üstelik de /a/ ünlüsü kısa olduğu için 1965 
kılavuzunda imi kaldırılmış, "layik" olmuş;  yine de "lâyık 
[hak eden, yaraşır]" sözcüğü ile karıştırılmaktan 
kurtulamamıştır. Biri dışında, kurallarında büyük 
değişiklik olmadan ufak tefek düzeltme ve açıklamalarla 
Yeni İmlâ Kılavuzu'nun yeni baskıları yapılmış,  1970 
yılındaki 5. baskısında adı Yeni  Yazım (İmlâ) Kılavuzu, 
1973'teki  7. baskısında Yeni Yazım Kılavuzu olmuş,  yine 
"layik" yazımı korunmuş, istenmese de  "lâyık"la 
karıştırılması sürmüştür. 

1977 yılında Prof. Dr. Doğan Aksan yönetiminde 
hazırlanan 9. baskı, geniş bir sormacadan (anketten) 
yararlanılarak oluşturuldu. 7-8 sayfalık sormaca 
kitapçığının (broşürünün) baskısı 15.000 olmuş; bu sayıya 
yakını değişik uğraşı öbeklerindeki kişilere dağıtılmış, 
yanıt için kısa süre verilmişti.  Sormaca,  daha önce 
belirlenmiş 43 yazım sorunuyla ilgiliydi. Katılacaklara 
her soru için birkaç seçenek sunulmuştu (bkz. Doğan 
Aksan, Türk Dili, S. 307, Nisan 1977). Sunulan 
seçeneklerin dışında görüşü olanların önerilerini 
yazabilecekleri boşluklar da bırakılmıştı.  

Türk Dili dergisi sürdürümcüsü olduğum için bana da 
sormaca belgesi gönderilmişti. Bulunduğum lisede Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmeni 10 kişiydik. Arkadaşlarımı 
bilgilendirdim. Toplantılar yaparak sormacayı ortaklaşa 
yanıtladık, saptadığımız görüşlerimizi bildirdik. Yazım 
kuralları belirlenirken düşüncelerinin alınması, 
öğretmenlerin çok hoşuna gitti. Türk Dili dergisinin 
sürdürümcüsü olmayanlar, oldular. 

Öğretmekle görevli olduğumuz kimi kurallar sıkıntı 
yaratıyordu.  Bunlardan biri, sonunda 3.  kişi iyelik eki 
bulunan sözcüklere ek olarak bağlanan "ile"nin ünlü 
uyumuna uydurulmadan yazdırılmasıydı. Ünlü 
uyumunun, kullandığımız sözcüklerin Türkçe olup 
olmadığını belirlemede ilk ölçü olduğunu söyleyerek 
büyüğünü, küçüğünü öğrenmelerini istiyor; sonra 
" ka p ı y l a "  y a z a n  ö ğr e n c i l e r e  " k a p ı s ı y l a "  
yazamayacaklarını, "kapısıyle" yazmaları gerektiğini 
anlatmak zorunda kalıyorduk. Kaldı ki 10 öğretmenin 
çoğu, 1965'te ilk baskısı yapılan Yeni İmlâ Kılavuzu'ndan 
"ile" sözcüğünün,  ekleştiği her yerde ünlü uyumuna göre 
yazılması gerektiğini öğrenmişti (s. 16 ve Önsöz, s. XI). 
Ömer Asım Aksoy'un, eski İmlâ Kılavuzu ile Yeni İmlâ 
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Kılavuzu karşılaştırmasını anlattığı bu Önsöz, Türk Dili 
dergisinin 1 Ocak 1965 tarihli 160. sayısında "Bu yazı, ay 
sonuna değin çıkacak olan Yeni İmlâ Kılavuzu'nun 
önsözüdür" açıklamasıyla yayımlandığı gibi, 1972'de 
TDK yayını Dilbilgisi Sorunları II adlı kitapta, 1965'te 
nasılsa öyle yayımlanmıştı (s.11-26). Oysa yeni kılavuzun 
1965 sonrası baskılarında yazılanla kitaptaki çelişiyordu.  
Nedense 1965'te getirilen bu yeni ve uygulanabilir, 
gerçekte kendiliğinden uygulanan kuraldan çok çabuk 
vazgeçilmiş, Yeni İmlâ Kılavuzu'nun 1966'daki 2. 
baskısından başlayarak eskisine dönülmüştü. 1965'teki 
gibi olsun istiyorduk. Anımsadığım bir diğer yakınmamız, 
tarih yazımlarında ay, gün adlarının büyük mü, yoksa 
küçük harfle mi başlayacağına ilişkindi. İkili kullanım 
istemiyorduk; öğretimi zorlaştırıyordu. Yakındığımız ikili 
kullanımlardan biri de şuydu: Birden çok sözcüklü kişi 
adlarından oluşmuş yer adlarının bitişik mi ayrı mı 
yazılacağına nasıl karar verecektik? Kurala göre o yer adı 
ya z ı  de vr im in de n  ö nc e  ko nm uş s a  b i t i ş i k  
(Kocamustafapaşa), 1928'den sonra konmuşsa ayrı 
(Mithat Paşa Caddesi). Bir posta gönderisinde, duyduğu 
adresi doğru yazabilmesi için kişinin tarih bilgini olması 
yetmez, uzmanlık alanının da "yer adlarının tarihi"  olması 
gerekirdi. 1965'ten başlayarak 1977'ye değin 8 baskı 
yapmış kılavuzdaki kuralları belirleyen Dilbilgisi Kolu 
Başkanı Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu'nun da bu durumdan 
sıkıntı duyduğunu Türk Dili dergisinde "Dilbilgisi 
Sorunları" başlığıyla okur sorularını yanıtladığı 
bölümden anlıyorduk da bu, kılavuza yansıyamıyordu 
(Bknz. Türk Dili, S. 226).  Ne yazık ki bu ikilik, "yazımı 
devletçe belirlenmiş" gerekçesiyle şimdi de sürüyor.  
Sıkıntı veren sözcüklerden biri de  sözcüğünün "layik" laik
biçimindeki yazımıydı. Düzeltme iminin kullanım 
kurallarının sık değiştirilmesinden yakındığımızı da 
anımsıyorum.               

Atatürk'ün, yazı devrimi sırasında canlı olarak bire bir 
uygulamalarından sonra 1928'den bu yana yapılanların en 
büyüğü olan bu sormacada (ankette)  süre çok kısa, 
yanıtlanması istenen soru sayısı çoktu. Sormacaya 3621 
kişi yanıt vermiş ya da verebilmiş. Birçok yakınmamızda 
yalnız olmadığımızı, görüş belirtenlerin neredeyse yüzde 
seksenin kimi sorunlarda görüş birliğinde olduğunu, 9. 
baskıdaki düzenlemelerin buna göre yapıldığını Prof. Dr. 
Doğan Aksan'ın Türk Dili dergisindeki yazısından 
öğrendik (agy ); sonra sonucu Yeni Yazım Kılavuzu'nun 9. 
baskısında da gördük, sevindik.

Yeni Yazım Kılavuzu'nun 9. baskısında ince l'den 
sonraki uzun a'lara da düzeltme imi koymak kaldırıldı, 
"istiklâl, istiklal; istilâ, istila; lâle, lale; lâyık, layık; lâzım, 
lazım; meselâ, mesela…" yazılır oldu. "layik" de 36 yıl 
sonra yeniden  "laik" oldu. 

Arapçadan dilimize bulaşan bağıntı (nispet) -i'sinden 
de im kaldırıldı: milli, siyasi, insani, hukuki…

Yeni Yazım Kılavuzu'nun 10. ve 11. baskıları çok 
küçük değişikliklerle 1980 ve 1981'de yayımlandı. 

Kenan Evren anayasasına dayalı bir yasayla 1983 
yılında kuruma el kondu. Devletleştirilmiş Türk Dil 
Kurumunun başkanlığına Prof. Dr. Hasan Eren getirildi.

Prof. Dr. Hasan Eren'in başkan olduğu dönemden 
başlayarak 1985, 1988, 1993 yıllarında hazırlanan her bir 
İmlâ Kılavuzu'nda; 1988 yılında hazırlanan Türkçe 
Sözlük'te; daha sonra 1996'da, 2000'de basılan iki İmlâ 
Kılavuzu'nda; 1998'de çıkan Türkçe Sözlük'te bağıntı -
i'lerine;  yabancı dilden alınan ödünç sözcüklerdeki ince 
l'den sonraki  a'ların hepsine (^) düzeltme imi koydular, 
u'ları da unutmadılar: flâş, ilâç, ilân, klâsik, klâvye, lâik, 
lâzım, lûmbago, ulûfe, üslûp… Unutulmayanlar içinde 
Farsçadan aktarma dil bulaşığı olan "bî-" öneki de vardı: 
bîçare, bîgâne, bîhaber, bîkes, bîtaraf… Nedeni, 
Arapçadan alınma bihakkın, bizatihi, bilumum gibi kimi 
sözcüklerdek i k ıs a söy lene n "b i-" önek iy le 
karıştırılmaması. Oysa bu sözcükler, artık böyle 
kullanılmıyordu: umarsız / çaresiz, ilgisiz, habersiz, 
kimsesiz, tarafsız, hakkıyla, kendiliğinden, bütün / hep / 
hepsi diye konuşuluyor ve yazılıyordu. 1928'de Atatürk, 
bunlara şapka koymamıştı. Çünkü bu sözcüklerin 
ekleriyle birlikte yok olacaklarını biliyordu. Gidiş, o 
yöneydi.

1983'ten sonra devletleştirilmiş TDK ise, Türkçe 
Sözlük ve yazım kılavuzu değil de sanki yeni Türk 
harfleriyle "Lûgat-i Hasan" hazırlıyordu! 

Kapağında "Hazırlayan: Prof. Dr. Hasan Eren" yazan 
İmlâ Kılavuzu, kapağından başlayarak öğretmenlere, 
aydınlara itici geldi. Okurlar, o güne değin yayımlanan 
kılavuzların hiçbirinde görmediklerini gördüler: Kapakta 
tek kişinin adı; üstelik  değil,  . Yine "Yazım" "İmlâ "
kapakta  değil,  Yanlışlıkla böyle "Basımevi" "Basım Evi".
yazılıp yazılmadığını anlamak için  "İmlâ Kuralları" 
bölümüne baktılar, 67. maddede nin ayrı, "aşevi"
"yemekhane"nin  bi tişik yazılması gerekt iğ ini  
öğrendiler(s.19). Gerekçe:  Türkçe,  Farsça!  Ev hane
Sözcük dizinine baktılar  yok,  var (s.55"aşevi" "aşhane" ).  
"Giriş" bölümünü okumaya başladılar, daha dördüncü 
satırında  diye basımı ve dağıtımı "1929'da çıkan bu lûgat"
1928 yılında bitirilmiş İmlâ Lûgati'nden söz edildiğini 
gördüler. Yanlış bilgi belki bununla sınırlıdır deyip 
okumayı sürdürünce bu kez çarpıtılmış bilgiyle 
karşılaştılar: "İmlâ Kılavuzu'nun Yazım Kılavuzu adını 
alan son baskılarında düzeltme (inceltme, uzatma) 
işaretinin kaldırılması, yazıda ve söyleyişte büyük 
sorunlara yol açmıştır"(s.3)… Düzeltme imi, 1928'den bu 
yana hep kullanıldı, hiçbir zaman bütünüyle kaldırılmadı 
ki!  Bu imin ince / k / , / g / ünsüzlerinden sonra gelen 
a'ların, u'ların üstüne konması, 1928'de nasılsa öyle kaldı; 
hiçbir zaman o kurala dokunulmadı.       

Prof. Dr. Hasan Eren, 1985'te yazım kurallarında 
yaptığı değişikliklerle ve özellikle birleşik sözcüklerin 
yazımında getirdiği yerleşmiş kurallara aykırı, üstelik 
tutarsız yeniliklerle tepki yaratmış (bkz. Sevgi Özel ile 
arkadaşları, Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası, Bilgi 
Yay. , 1986); gazeteciler, yazarlar, aydınlar önceki 
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kurallarla yazmışlar; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaman zaman genelgelerle 
uyarılarına karşın, Atatürk'ün kurduğu Türk Dil 
Kurumu'nca basılan Yeni Yazım Kılavuzu'ndaki (9, 10, 11. 
Baskı) kuralları öğretmeyi sürdürmüşlerdir. 

O güne değin son baskılarını edinmemiş olanlar, 
kitapçılarda Yeni Yazım Kılavuzu'nu aramaya başladılar. 
Bulunmaz oldu. Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nda 
kol başkanı ya da uzman olarak çalışmış on dilci, Ömer 
Asım Aksoy'un başkanlığında Ana Yazım Kılavuzu'nu o 
sıralarda hazırladı. Kitabın arka kapağında şöyle yazıyor: 
"Ana Yazım Kılavuzu, eski Türk Dil Kurumu'nun ortadan 
kalkmasıyla satışına son verilen 'Yeni Yazım Kılavuzu'nun 
yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır." 

Ana Yazım Kılavuzu'nun giriş bölümünde Prof. Dr. 
Hasan Eren'in hazırladığı İmlâ Kılavuzu'na "Eleştiriler" 
de vardır. Yedi buçuk sayfalık eleştirilerin üç sayfası 
düzeltme imi, bunun yarısı da imin l'yi inceltmede 
kullanılmasına ilişkindir. Bir çürütme yazısı (reddiye) 
sayılabilecek bu bölümde ödünç sözcüklerde / l / sesinin 
ince okunması gerektiğinin kulaktan öğrenilebileceği, 
l'den sonra gelen / a / ya da u'lara  "^" koymanın yanlış 
okumalara yol açabileceği,  bu imin uzatma görevinin de 
bulunduğu, bu yüzden kısa a'ların da gereksiz uzatıldığı, 
Fransızca laik'in Arapça layık okunmasına yol açtığı ileri 
sürülüyor ;  "inceltme ve uzatmayı im kullanmayla değil, 
işitmeyle öğrenmeye bağlamak en gerçekçi ve kestirme 
yoldur" deniyor (s. 20-22).

1987 yılında Adam Yayınları'ndan çıkan kılavuz çok 
sattı, yok sattı.  88'de ikinci 89'da üçüncü basımı yapıldı. 
Kimi yıllar birden çok baskı yapılarak 2012 yılında 30. 
baskısına ulaştı. 1989'da Dil Derneği'nin Yazım Kılavuzu 
da yayımlandı.  Bu iki kılavuzun birçok baskısı yapılarak 
gelenekselleşmiş yazım biçimimiz büyük oranda 
korundu.  Dil Derneği Yazım Kılavuz'unun 10. baskısı 
2018'de yapıldı. Devletleştirilen Türk Dil Kurumu ise, 
1928'de basılan İmlâ Lûgati'nden başlayarak Atatürk'ün 
Dil Kurumu'nda yapılmış 19 baskıyı 18 sayıp  -1942 
baskısı unutuluyor- 1985'ten 2012'ye değin yapılanları da 
üstüne ekleyerek 27. baskıya ulaştığını belirtiyor  (bkz. 
TDK Yazım Kılavuzu, 27. Baskı, Sunuş, s.III ). 
Devletleştirilmiş Türk Dil Kurumu'nun son başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, gazetecilere "İmla kılavuzunu 
kaldıracağız. İmla kılavuzunun önündeki bilgileri sözlüğe 
koyacağız" demiş (bkz. Kaynakçadaki bilgisunar adresi). 
Gerekçeleri içinde, devletleştirilmiş TDK'nin Yazım 
Kılavuzu'nun pek aranıp istenmediği de olabilir mi, diye 
düşünmekten kendimi alamadım. 

Gelenekselleşmiş yazımı altüst etmeye çalışan Prof. 
Dr. Hasan Eren'in 20 Eylül 1993'te sonlanan Türk Dil 
Kurumu başkanlığından sonra Prof. Dr. Ahmet B. 
Ercilasun başkanlığında 1996'da çıkartılan ve sonraki 
baskısı 2000'de yapılan "Genişletilmiş ve gözden 
geçirilmiş yeni baskı"  İmlâ Kılavuzu yayımlanır. Bu 
kılavuzun Türk Dil Kurumu imzalı  "Sunuş" yazısında, 
kulaktan dolma diyebileceğimiz bilgilerle, Prof. Eren'in 

yaptığı gibi, 1965'teki Yeni İmlâ Kılavuzu suçlanmış, 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti de adı anılmadan İmlâ 
Lûgati'nin eksikliklerini gidererek yeni kılavuz 
çıkarmadığı için eleştirilmiştir. Bu yazıda İmlâ Lûgati'nin 
basımı 1929 gösterilmiş, ayrıca Yeni İmlâ Kılavuzu'nun 
1965 baskısında değişen "ile"nin bitişik yazımı 
kuralından 1970'te vazgeçildiği yazılmış. "Sunuş"u 
yazanlar, İmlâ Lûgati'ni de Yeni İmlâ Kılavuzu'nun 1966, 
1967, 1969'daki baskılarını da görmemişler ya da 
gördüklerini unutmuşlar. "Sunuş"u yazarlarken 
kapaklarını açıp da içlerine bakmamışlar.  Baksalardı İmlâ 
Lûgati'nin iç kapağında 1928 yazdığını, diğerinin de 
1970'te değil 1966'da olduğunu görürlerdi. 

1996'da basılan İmlâ Kılavuzu'nda bir yenilik (!) 
yapılmış, o güne kadar kılavuzlarda görülmeyen   / W/ 
başlığı, sözcükleri için de olsa / V / "walkman, western" 
harfinden sonra dizinde yerini almış (s.411). / W / bölümü, 
1998'de yeni baskısı yapılan Türkçe Sözlük'te yok; 2000 
baskılı kılavuzda 451. sayfada var.  Baktım, / P / bölümünü 
/ Q / izlemiyordu; / X / bölümü de yoktu.  Niçin / W / 
kılavuza alınmıştı, anlayamadım. 

1996 ile 2000 kılavuzlarında yapılanlardan iyi olanlar 
da yok değil.  İnce / l / için incelerken rasgele gördüğüm 
kimi sözcüklerde gelenekselleşmiş yazıma dönülmüş: 
Prof. Dr. Hasan Eren'in ayrı yazdığı bugün, akkefal, 
ebegümeci, ahududu, okuryazar bitişik yazılmış. Bir 
umutla ,  sözcüklerine de baktım; ayrı. basımevi aşevi
Boyunbağı öyle.  da Darısı 1985'te ayrılan diğer 
sözcüklerin de başına, dedim; / l / ile başlayan sözcükleri 
incelemeye başladım. 

Önlerinde /a/ bulunan sözcüklerin pek azında 
düzeltme imi kullanılmamış. Kimilerinde yanlışlık var: 
Örneğin, şapkalı da  neden şapkasız? Lâz, Lâzca Lazlık
Yansıma olan  neden langır lungur ikilemesinde langır 
imsiz de yakın benzeri olan  imli?  Türkçede ince / l lângırt
/ yok, bu nedenle bu sesin bulunduğu her sözcük yabancı 
dilden alınmıştır, diyoruz. Yansıma sözcüklerin dışında / l 
/ ile başlayan Türkçe sözcük de yoktur.  Yansıma 
sözcüklerini başka dillerden alan ulus var mıdır? Yok ise  
lâp, lâp lâp, lâppadak, lârp, lârpadak sözcükleri neden 
düzeltme imli yazılır? Bu, söyleme bozukluklarına yol 
açmaz mı?

Yansıma sözcüklerin imli yazılması, yalnızca 1996, 
2000 yıllarının kılavuzlarına ilişkin değildir, öteden beri 
böyledir.  Halk, "lap lap yürüdü", "larpadak düştü" der; 
ince / l / ile kibarlaşmayı okullarda öğrenir. Oysa biz, 
sesçil abecemizle övünüyoruz.

Yansımalardaki a'ların bile üstüne şapka oturtulduğu 
"İmlâ Kılavuzu"nda " " yazılı olduğunu belirtmeye muğlâk
gerek var mı, bilmiyorum.  Kim ne derse desin,  "muğlâk"
sözcüğündeki a'yı 1928'den sonra şapkalandırma onuru, 
Prof. Dr. Hasan Eren'indir! Ancak bu onurun sonsuza dek 
sürmesi, yine TDK'ce engellenmiş; 2005'teki "Yazım 
Kılavuzu" ile l'lerden sonra gelen a'ların ve kimi 
sözcüklerdeki u'ların şapkaları kaldırılmıştır. Böylece, 
düzeltme iminin kullanılışında, 12 Eylül'den önceki 
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TDK'nin yazım anlayışına büyük oranda dönülerek Dil 
Derneği ile görüş ayrılığı azaltılmıştır. 13 yıldır l'lerin 
önlerindeki a'lara, u'lara im koydurtulmuyor. Bîçare, 
bîtaraf biçare,  gibi eskimiş sözcükler de 1928'deki gibi 
bitaraf  biçiminde şapkasız yazılır oldu. Bağıntı [nispet] -i 
'lerinin üstüne im koymayı, "karıştırma" ile sınırlayıp 
sürdürüyorlar.  2005 kılavuzunda yeniden Basımevi, aşevi
bitişik yazılmaya başlandı.  şimdi de ayrı.Boyunbağı

1985'ten 2005'e… Arada yiten onlarca yıl… 
Devletleştirilmiş Türk Dil Kurumu, yazım birliğini 
yıprattıktan sonra gelenekselleşmişe azar azar dönüyor. 
Dileğim, yazımda çokbiçimliliğin sona ermesi, birliğin 
sağlanmasıdır. Bu, şimdilik biraz uzak görünse de 
sağduyulu dilseverlerin çabalarıyla en aza indirilebilir. 
1985'te Prof. Dr. Hasan Eren'le kılavuzun adındaki 
"yazım" sözcüğü "imlâ" yapılarak övünce dönüştürülen 
Osmanlıcacılıktan vazgeçilip yeniden  Yazım Kılavuzu
yazılması, Türkçemiz için güzel kazanımdır. Kılavuz, 
onlarca yıllık duraklama döneminin yadırgatıcı 
kalıntılarından arınmalıdır. Bu kalıntıların neler olduğu, 
başka bir inceleme konusu yapılabilir. Şimdilik, şapkalı 
yazılan sözcüğünü gösterelim. 1941'den, belki hükûmet 
öncesinden  diye söylenen ve yazılan sözcüğü, hükümet
1985'ten beri devletleştirilmiş TDK kılavuzlarına bakarak 
hükûmet yazan, söyleyen var mı? Yok. Osmanlı çağında 
kapıkullarının, şevketli sözcüğünü  şevketlû, haşmetli 
sözcüğünü  yazmaları gibi bir saygı gösterme haşmetlû
kuruntusu da değilse niçin bu diretme? 

Türkçenin söylendiği gibi yazılan, yazıldığı gibi 
okunan bir yazısı var, diye övünüyoruz. Ölçünlü dilde 
birleşilsin, herkes birbirini kolayca anlasın istiyoruz. 
1928'de ulusa armağan edilen yeni Türk harfleri, 
anadilimizin sözcüklerini yazmaya son derece uygun. 
Sıkıntı ve kavga, ödünç sözcüklerin yazımında. O yıllarda 
yabancı sözcüklerin yazımına kolaylık olsun diye alınan 
yardımcı iki im var: Düzeltme ile kesme. Kesme imi, 
günümüzde sözcük içinde kullanılmıyor; öyle 
kullanımları anan bile yok. Düzeltme imi de uzatılan ya da 
inceltilen her ses için kullanılmıyor; o sözcüklerin doğru 
seslendirilmesi işitmeyle öğrenmeye bırakılmış.  O 
zamanlar l'nin de yerine göre ince okunması gerektiğini 
belirtmek için önlerindeki a'lara, u'lara şapka konmuş da 
lokum, lokanta, lokal… incesözcüklerindeki  l'den sonra 
gelen o'lara konmamış; işitmeye bırakılmış. Yoksa 
TDK'nin 2011 baskılı Türkçe Sözlük'ündeki " a. lokma  
(lôkma) Ar." maddesinde  ayraç içinde okunuşunu yazdığı 
gibi o'lara da şapka koyacaktık. Lokma, lokum 
sözcüklerinde kulaktan öğrenilen ince / l /, diğerlerinde de 
öğrenilebilir. Bu yüzden l'nin önünden imin kaldırılması 
yerinde olmuştur. Gelecekte / l / önündeki a'lara, u'lara 
şapka konduğunu da anan olmaz.

Sonuç ve Öneri:
Muğlak sözcüğünün yanlış söylenmesinden yola 

çıkarak özellikle ince l'li ödünç sözcüklerin yazım 
değişimlerini konu edinirken yazımızın son 90 yıllık 
s er üve n in i  de  öz e t le me ye  ç a l ış t ım .  Ya zı m 

değişikl iklerinde kimi davranışların daha iyi  
anlaşılabilmesi için / l / dışındaki konulara da değindim. 
Bunlar daha önce anlatılmıştı. Aradan çok zaman geçti. 
Yine anlatanlar var. Kulaktan dolma, yalan yanlış 
bilgilerle gençler yanıltılmasın diye bildiklerimi ilk 
kaynaklardan yeniden yeniden gözden geçirerek kısaca 
aktardım. Arada eleştirilerim de oldu. 

İkinci kılavuz ile başlayan öğrenciliğim, Yeni Yazım 
Kılavuzu ile sonlanmıştı. Sonrasında öğretmen oldum. 
Kırk yılı aşkın süre lise öğrencilerine Türkçe öğrettim, 
onların üst okul sınavlarına girecekleri gerçeğini hep önde 
tutarak her yazım kılavuzunu çıkar çıkmaz edinmeye 
çalıştım. Çocukken yapraklarını karalayıp eksilttiğim 
1941 baskılı İmlâ Kılavuzu ile 1928 baskılı İmlâ Lûgati'ni 
sahaflardan edindim. Artık bir yazım kılavuzu derlemecisi 
(koleksiyoncusu) idim. Onları okudum. Eleştirilerimi bu 
yetki ile yaptım. Bu eleştirilerime şu yakınmamı da 
ekleyebilirsiniz: Öğretmenlik yaparken şapkadan 
çektiğim kadar hiçbir yazım kuralından çekmedim. Prof. 
Dr. Hasan Eren'in birleşik sözcükleri bile -değer 
verilmediği için-  o denli çektirmedi. Nasıl değer verilsin; 
ilkokul sözcüğünün yazımı, öğrencilere ilk iki sınıfta 
bitişik olarak öğretilecek, üçüncü sınıftan başlayarak ayrı 
yazılması gerektiği anlatılacaktı. Böyle bir genelge bile 
vardı. Gel de gülme!

Muğlak oğlak  sözcüğünün, tınısıyla söylendiğinden 
yakınarak başladık söze.  İnce l'li olup da yanlış söylenen 
tek sözcük bu değil: Bir profesörümüz  diyor mal etmek
ulamasız, sözcükler arasında durarak.  sözcüğündeki Mal
l'yi sözcüklerindeki gibi söyleyerek. Bir kal, bal, dal, yal 
tarihçimiz sözcüğünü kalın / l /, kısa / a /  ile  istila 
söylüyor. Küçük küçük televizyon kanalları olmasa hiçbir 
zaman ekranda görünme şansı olmayan bir genel yayın 
yönetmeni, çıktığı ekranda gündemi yorumlarken der gaf 
gibi ikide bir diyor. yerine  kullansa "laf demişti" Laf söz
gaf olmayacak. Daha önce de yazmıştım, bir yazar, ne 
yapılması gerektiğini   sözündeki  "kümesteki kazım" kazım
sözcüğünün ölçüsüyle, tınısıyla diye lazım, lazım 
yineleyip duruyor. Bir televizyon habercisi, adı  olan Lâle
sunucu arkadaşına iki üç cümlede bir der gibi kalın / l kale 
/, kısa / a /  ile deyip duruyor. Orhan Murat Lale 
Arıburnu'nun şiiri geliyor aklıma. Bu haberciye her Lale 
gün bu şiiri okutmalı: "Laleli'm/ Laleli'de oturur / Laleli 
lale kokar Laleli'mden / Laleli'den geçilir / Laleli'mden 
geçilmez!”

Eğer lale adını arkadaşına seslendiği ölçüyle, tınıyla 
söylerse ya şiirden vazgeçersiniz ya laleden.    

Şaka bir yana, söyleyişleri (telaffuzları ) sorunlu 
olanlara örnek gösterdiklerim hem yüksek eğitimli hem 
40 yaşlarının üstünde kişiler. Öğrenim çağlarında TDK 
İmlâ Kılavuzu'na göre ince l'ler hep şapkalı yazılıyordu. 
Demek ki ince l'yi doğru söyletmek bir yazım imine bağlı 
değil. 

Onca eğitimlerine karşın kişilerin yöresel dillerini 
değiştirememiş olmaları da ilginç. Bu eksikliği eğitime 
yazalım. Yazalım da, eğitim deyince yalnızca okullar, 
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öğretmenler düşünülmesin. Onca televizyon kanalında 
çalışıp da ekranda görünenlerin, sinemacıların, 
tiyatrocuların, tanıtım ( reklam ) yazarlarının hiç mi payı 
yok, bozuk söyleyişte? Türkçesini ölçünlü dile 
uyduramayanları öğretmen yapmazsanız, dilini 
düzeltememiş iletişimcilerin ekrana çıkmalarına izin 
vermezseniz söyleyiş aksaklıklarını büyük ölçüde ortadan 
kaldırabilirsiniz.  

Yanlışlıklar, büyük oranda, başka dilden dilimize 
giren sözcükleri söylerken, yazarken yapılıyor. Türkçe 
konuşulur, yazılırsa en aza indirilebilir. Yeni duyduğu, 
anlamını yeni öğrendiği eskimiş sözcükleri bozuk 
söylemle yineleyen sunuculara yayın sırasında ileti 
gönderip yanlış yaptıklarını, Türkçesini kullanarak 
bundan kurtulabileceklerini bildirirsek Türkçeyi 
güzelleştirmeye yararımız dokunur. Böyle davranmaya 
hakkımız vardır. Sunucular,  akıllı telefonlarını, tablet 
bilgisayarlarını gözlerimizin içine soka soka giyimleri 
için yazılan iletileri, ipe sapa gelmez eleştirileri 
okuyorlarsa dilseverlerin eleştirilerini, önerilerini de 
okusunlar. Uyarmadan yakınmak, bir yarar sağlamaz. 

"Sonuçta birey olarak herkese sorumluluk 
düşmektedir. Dile ve dolayısıyla kimliğine sahip çıkan 
herkes kendi dil kullanımına özen gösterdiği gibi, kitle 
iletişim araçlarındaki yanlış kullanımlar karşısında 
gerekli duyarlığı göstermelidir."(Ahmet Kocaman, Kitle 
İletişiminde Dil, Aktaran: Sevgi Özel, Dil Kiri El Kiri, 
s.55)

----------------------------------------------------
* Bu yazı, Çağdaş Türk Dili Dergisi'nin 2018 Nisan, 

Mayıs sayılarında iki bölümde yayımlanmıştır.
Adabelen okurlarına bütününü sunuyoruz.
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 İnsanlığın beş duyusu ile başladığı merak 
yolculuğu, günümüzde atom altı parçacıklardan 
ışık yılı boyutuna uzanan bir uzamda devam ediyor. 
Okyanus la rı n  de ri n l i k ler i nde n  uza y ın  
sonsuzluğuna kadar her noktaya merakla bakmaya, 
araştırmaya, sorularına yanıt aramaya çalışıyor 
insanoğlu.

29 Nisan 2016'da kozmolog Stephen 
Hawking'in de katılımıyla "Breakthrough Starshot” 
isimli bir projenin duyurusu yapıldı. Milyarder 
yatırımcı Yuri Milner'in finanse ettiği 100 milyon 
dolarlık ve on yıl süreli projenin amacı, Güneş'ten 
uzaklığı 4,37 ışık yılı olan Alpha Centauri yıldız 
sistemine 20 yılda ulaşacak çok küçük ve hafif bir 
robot uzay aracının geliştirilmesi.

Süper-ince yelken olarak tanımlanabilecek 
uzay aracı uzaya bir taşıyıcı ile çıkartılmasından 
sonra bir lazer ışını ile itilmesiyle ışık hızının yüzde 
yirmisi bir hıza erişebilecek. Böylece aracın Alpha 
Centauri'ye yirmi yıl sonra ulaşması öngörülüyor 
(günümüzün itki sistemiyle 30.000 yıl). Bu 
y ı l d ı z l a r a r a s ı  y e l k e n l i ,  t a ş ı y a c a ğ ı  
minyatürleştirilmiş iletişim lazeri, kamera, 
bilgisayar, nükleer pil ve gerekli donanıma sahip 
bir yonga ile gezegenlerin fotoğraflarını ve pek çok 
bilimsel veriyi gönderebilecek.

Bu duyurunun yapıldığı günün, kozmonot Yuri 
Gagarin'in insanlığa uzay çağını açan uzaya 
çıkışının 55. ve NASA'nın ilk uzay mekiği 
(Columbia) uçuşunun 35. yılı olması insan 
merakının kesintisiz devamının bir göstergesi olsa 
gerek.

En yakın 100 galaksi araştırılacak
20 Temmuz 2015'te duyurulan ve “dünya dışı 

yaşamları-extraterrestrial life” araştırmak için 
başlatılan Breakthrough Listen projesi ise Stephen 
Hawking'le Milner'i bir araya getiren bir başka 
proje.

Bu projede Milky Way galaksisinde bir milyon 
yıldız ve 100 kadar en yakın galaksinin 
araştırılması hedefleniyor. Dünyanın en büyük iki 

teleskobunu - West Virginia'daki Green Bank 
Teleskobu ve Avustralya'daki Green Bank 
Teleskobu bir araya getiren proje ile daha önce 
SETI Programı (University of California, 
Berkeley'de Mayıs 1999 yılında başlatılan ve 
“dağıtık bilgisayar” ağı üzerinden dokuz milyon 
gönüllünün! katılımıyla yürütülen ve dünya dışı 
canlılarla iletişimi amaçlayan program) ile 
kapsanandan 10 kat daha geniş bir uzay alanını 100 
kat daha hızlı gözlemlemek olası olacak. Bu proje 
ile toplanacak saniyede 10 GB veri topluma 
erişilebilir kılınacak.

University of California, Berkeley'den 
astronom Geoffrey Marcy “Teleskopları her 
dinleyişimizde 88 değil 10 milyon tuşu olan 
kozmik bir piyano dinliyoruz” diyerek ifade ediyor 
duygularını.

Bir yandan gözünü kulağını uzayın ve evrenin 
derinliklerine uzatan insanoğlu diğer yandan kendi 
beyninin gizemini çözmenin peşinde bilimsel 
çabalarını yoğunlaştırıyor. Yaklaşık 100 milyon 
nöron ve 100 trilyon bağlantısı ile beyin hâlâ 21. 
YY bilim ve tıp dünyasının en gizemli konusunu 
oluşturmaktadır. ABD (BRAIN-Brain Research 
through Advancing Innovative Neurotechnologies 
Initiative) ve AB (The Human Brain Project) insan 
beyninin gizemlerini öğrenmeye ve sinirbilim, 
bilişim ve beyinle ilgili tedavi alanlarında 
bilgilerimizi arttırmaya ve beyne benzeyen bir 
“bilgisayar” oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu 
yarışa en son katılan ülke Rusya (Large Scale Brain 
Research Project, 22 Ekim 2015).

Binlerce bilim insanı dünyanın dört bucağında 
bunlara benzer pek çok bilimsel çalışmanın içinde 
insanlığın geleceği için çalışmaktalar. İnsanlığın 
geleceği laboratuvarlarda biçimleniyor dersek 
abartmamış oluruz sanırım.

Peki, bütün bunlar ne işe mi yarayacak? Merak 
işte…

(22 Mart 2018-Herkese Bilim Teknoloji'den)

Merak yoksa hiçbir şey yoktur…                                                                     
Müfit AKYOS
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 Değerli Adabelenliler,
Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) 

Derneği yönetim kurulu olarak hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyoruz.

2001 yılından beri var olmanın önceliği örgütlü 
olmaktır, ilkesini benimsemiş Adabelenlilerin 
kurduğu derneğimizin Adabelenliler adına yürüttüğü 
önemli etkinliklerini hatırlayalım.

*Her yıl Mart ayı içinde öğretmen okullarının 
kuruluş yıldönümlerini okulumuz mezunlarıyla 
okulumuzda kutlamak amaçlı kuru fasulye-pilav 
günü düzenliyoruz.

*Okulumuz mezunlarını senede bir gün 
düzenlediğimiz konaklamalı büyük dernek gecesinde 
buluşturuyoruz.

* Adabelenlilerin ses bayrağı ADABELEN 
dergimizi üç ayda bir yayımlıyoruz.. Basım ve yayım 
giderlerini karşılıyoruz..Temsilc ilerimize ve  
Adabelenlilere ulaştırıyoruz.

* İn t e rn e t  o r t a m ı n d a d e rn eğ i m i z e a i t  
www.adabelenlilerdernegi.com adlı web sayfamız 
ve Adabelenliler Dernek adlı facebook sayfamız ile 
2.000'in üzerinde Adabelenli ile iletişim kuruyoruz.

* Atatürk ve cumhuriyet sevgisi yüklü üniversite 
öğrencilerine  buluyor ve  burs kaynakları
oluşturuyor, Adabelenliler ve Adabelen dostlarının 
derneğimiz yönetimine verdikleri yönlendirme yetkisi 
i l e   b u  ka y n ak l a r ı  e n  i sa be t l i  ş ek i l d e  
değerlendiriyoruz.. 

* Derneğimiz  ile tiş im sis temi ile  sms
okulumuzdan mezun olmuş tüm Adabelenliler ile 
iletişimi ve haberleşmeyi sürdürüyoruz.

* Derneğimiz öncülüğünde uygun zamanlarda 
Adabelenliler arasında diyalogu geliştiren kültür 
gezileri düzenliyoruz.

*Adabelenliler olarak yerel ya da bölgesel eğitim 
ve kültür etkinliklerine katılıyoruz.

*Derneğimiz temsilcileriyle örgütlülük bilinci 
içinde sürekli iletişim halindeyiz ve zaman zaman 
bölge toplantıları ile bu bilincin sürdürülebilirliğini 
pekiştiriyoruz.

*Son yıllarda gelenekselleşen dönem ya da sınıf 
bazındaki gecelere dernek yönetimi olarak katılıyoruz 

ve bu buluşmaların sürmesini destekliyoruz
*Adabelenlilere Atatürk ve vatan sevgisini 

aşılayan değerli öğretmenlerimizle iletişimimizi ve 
diyalogumuzu sürdürüyoruz.

*Okulumuzun bir tarih ve kültür mirası gibi 
korunması amaçlı her türlü girişimi  ve yapılan 
girişimleri destekliyoruz..

Bu binalarda bir yaşam alanı   oluşturmak amaçlı 
onarım ve düzenleme  çalışmalarına maddi ve manevi 
destek veriyoruz..

*Adabelende yetişen kültür ve sanat insanlarını 
tanıtıyoruz ve destekliyoruz.

*Derneğimiz Fethiye temsilciliği tarafından 2016 
yılında başlatılan geleneksel Fethiye belgesel 
günlerini düzenliyoruz..

*Ülkemizin aydınlanma hareketinin meşaleleri 
köy enstitüleri kültürüne sahip çıkıyoruz, ilgili dernek 
ve vakıflarla işbirliği yapıyoruz.

*Ülkemizde çağdaş ve laik eğitim sisteminin 
kurulması yolunda düşünce üretiyor ve cehalet 
düzeniyle mücadele ediyoruz.

*2018 yılında Okulumuz binalarından Revir 
binasının alt katını Ortaklar Fen Lisesi'nde öğrenim 
gören kardeşlerimize bir yaşam alanı oluşturmak 
amaçl ı onar ım çalışm aları nı baş la tt ık ve 
sürdürüyoruz. Revir binamızın çok amaçlı bir anı evi 
olması için çabalıyoruz.

Değerli Adabelenliler, bizler senede iki kez 
olmak üzere dernek adına büyük buluşma 
gerçekleştiriyoruz:

Birincisi Mart ayı içinde yaptığımız öğretmen 
okullarının kuruluş yıldönümü kutlaması ve kuru 
fasulye pilav günümüz.

İkincisi Nisan ayı sonlarında yaptığımız 
geleneksel büyük dernek gecesi.

Bu buluşmalarda Adabelenliler, derneğimize 
önemli oranda bir maddi güç katkısı veriyorlar. Bu 
katkı derneğimize ileriye yönelik en az bir yıl yaşama 
gücü sağlıyor.

 Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi 2018 yılı Mart ayındaki kuru 

fasulye pilav günümüz Aydın valiliğince 
Olağanüstü hal kapsamında iptal edildi. 

VAR OLMANIN
ÖNCELİĞİ...



-76-

ADABE L EN
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT-AKTÜALİTE

Okulumuzda buluşamadık.
35. büyük dernek gecemizde de beklediğimiz 

sayıda katılım olmadı. 
Bu nedenle Derneğimizin 2018 yılı gelirleri 

beklenenden düşük olmuştur.

Değerli Dostlar,
Derneğimizin olağan giderleri ve harcamaları 

bütünüyle dernek üyelerinin yıllık aidatları ve 
bağışlarıyla karşılanmaktadır. Ancak dernek 
üyelerimizin yıllardan beri süre gelen zamanında 
aidat ödememekten kaynaklanan eksiklikleri 
vardır.

 500'ü aşkın dernek üyemizin yarısı, yıllık 40 TL 
olan aidatlarını zamanında öderken, 200 kadar üyemiz 
yıllık aidatlarını zamanında ödememekten dolayı 
derneğimize önemli oranda borçludurlar.

Derneğimizin 2018 genel kurulunda alınan karar 
gereğince bu üyelerimizle iletişime geçerek 
bilgilendirmeler yaptık ve çözüm önerilerimizi 
sunduk.

Ancak bazı üyelerimiz çözüm yerine dernek 
üyeliğinden ayrılma yolunu seçtiler. Bu durum bizleri 
son derece üzmektedir. Bunun yanında borcunu 
tümüyle kapatıp sağlık nedenleriyle  dernek 
üyeliğinden affını isteyen üyelerimiz de var.

     Bunun yanında sevindirici olan en güzel yanı 
da kendisi üye olmadığı halde dernek üyesi kardeşini, 
eşini, babasını, annesini, hatta dedesini kaybettikten 

sonra  “Ben bu anıyı yaşatmak için derneğe 
katkılarımı sürdüreceğim,” diyen Adabelenli 
dostlarımız da var.

Dernek üyelerimizin yıllık aidatlarını zamanında 
ödememekten oluşan dernek gelir kaybını dikkate 
aldığımızda derneğimizin önümüzdeki yıllarda maddi 
sıkıntılarla karşılaşacağımızı söylemek zorundayız.

Dernek yönetimi olarak özveriyle ve emek yoğun 
ağırlıklı verdiğimiz bu çabalar karşısında siz 
Adabelenlilerden sadece beklediğimiz örgütlenme  
duyarlılığı ve moral  destektir. Gücümüzü 
birliğimizden aldığımız ve bir büyük aile bilincinde 
olduğumuz  sürece  Adabelen ruhu var olacaktır.

Sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da 
Adabelenlillik bilincini yaşatmak  görevimizdir..

Bu bilinçle üyelerimizden 2018 yılı ve öncesi 
aidat borçlarını yıl sonunu beklemeden ödemelerini 
bekliyoruz. Dönem ve sınıf bazında yapılacak 
Adabelenli gecelerde mutlaka derneğimize katkı 
oluşturmanızı diliyoruz. 

Tüm Adabelenlilere ve Adabelen dostlarına 
sevgiler, saygılar...

SELAM OLSUN YÜREĞİNİN YERİNİ 
BİLENLERE!..

ADABELEN İMECESİ SÜRÜYOR
(Revir Binamızın Onarımında Son Durum)

Derneğimizin Hesap Numaraları:
Posta Çeki Hesap No: 5364820

Banka Hesap No: İş Bankası 3422-0477385
IBAN: TR59 0006 4000 0013 4220 4773 85
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ADABELENLİ TRT SANATÇIMIZ MAKBULE KAYA EMEKLİ OLDU:
 Makbule Kaya,  1980'de çalar söyler bantlarla 

başlayan,1983'te de kadrolu olarak devam eden TRT ses 
sanatçılığını, emekliye ayrılarak sonlandırdı. “Yüzlerce 
programı, yurtiçi yurtdışı görevleri, acı tatlı binlerce anıyı 
yüreğimde taşıyıp gidiyorum. Güzel şeyler yapmanın huzuruyla 
ayrılıyorum.” sözleriyle emeklilik yaşamına “merhaba”  dedi. 
TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇIMIZ ve DERNEK ÜYEMİZ 
MAKBULE KAYA'ya Adabelenliler olarak sağlık ve huzur dolu 
uzun yıllar diliyoruz. Elbette sanatçılığın emekliliği olmaz. 
Sürdürecektir sanatçılığını…

 TİYATRODA ADABELEN İMZASI VAR
Tiyatro bir ihtiyaçtır ve insanı insana, insanla anlatmak 

için vardır. Adabelenli 1961 Mezunumuz HÜSNÜ ERTUNG 
da  bu uğurda emek veriyor, alın teri döküyor. AYKARYAY 
TİYATRO GRUBU'unca oynanan ve Hüsnü Ertung tarafından 
sahneye konulan "LATMOSA RAHMET GELDİ" adlı oyun, 
2. KUŞADASI BELEDİYESİ TİYATRO FESTİVALİ'nde  
GÜZELÇAMLI'da  belediye düğün salonunda  oynandı ve 
alkışlandı.

Yazarımız H. Ertung ve ekibini yürekten kutluyoruz.

AZERİ HALKIYLA TANIŞAN BİR ADABELEN DERGİMİZ YAZARI VAR:
Bakü'de dergimiz yazarı SABRİ 
KUŞKONMAZ “'ın GECEDEN 
GÜNDÜZE” adlı şiir kitabı Azerbaycan 
Türkçesiyle yayımlandı. Azeri yazar 
NAZİLA GÜLTAÇ tarafından çevrilen 
kitaptan bir alıntıyı sizlere sunuyoruz: 
    “Yalanlara, pis əməllərə qarşı vuruşan 
hüquqşünas Səbri bəy ürəyinin səsiylə, 
şeirləriylə insanın estetik dünyasına baş 
vurur, gerçəklərin təməlinin necə 
qoyulduğunu israr edir. Səsin uca yaradanın bir 
möcüzəsi olmasını, Tanrının səsi özünə dua üçün 

yaratmasını söyləyir:
Səsləri insana verdi 
Tanrılar!/Yalvarışlar Tanrıya 
əsa./İnsan dağlara səs saldı,
dağları, dünyayı,/kainatı səsiylə aşdı.
      zamanın daş Səbri Quşqonmaz,
yaddaşını əridir şeirlərində.Yazır ki, daş 
təqvimlərə həkk olunur insan ömrü. Hər 
bir insanın, ömrünün sonuna atacağı tək 
bir daşı var. Daşın ağlında qalan unvan, 

insanın son unvanıdır.”
     Yazarımızı en içten duygularla kutluyoruz.

 ADABELENLİLER BOZDOĞAN ARAPAPIŞTI KANYON GEZİSİ: 

İzmir çıkışlı bu geziye katılan Adabelenliler, 
Bozdoğan-Kemer Barajı'ndaki 'nun Arapapıştı Kanyonu
dünyanın 8. harikasına aday olabilecek güzellikte olduğunu 
gördüler. Doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden 
kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği 
muhteşem bir alan olan Arapapıştı Kanyonu, 380 metre 
yüksekliği, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa 
harikasıydı.
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 ADABELENLİLER KIBRIS
 KÜLTÜR GEZİSİ YAPILDI:

9 -10-11 Nisan günleri, bir grup Adabelenli, KKTC 
deydi. Girne'deki şehitlikleri ve Girne kalesini, Magosa 
Kalesini, Lefkoşa'daki sınır bölgesi ve tarihi mekânları 
gezen Adabelenliler, Kıbrıs tarihi hakkında önemli 
gözlemlerde bulundular. 

BİR ÖDÜL: 

Aydın kültür sanat ve Aydın tarihine katkı koyanlara 
ödül vermek amaçlı Aydın Valiliği'nce düzenlenen törende 
Adabelenli arkadaşımız  ve AYTEN CAN TUNALI
dergimizde zaman zaman yazan, yazar AHMET ZEKİ 
MUSLU'ya ödül verildi. Arkadaşlarımızı gururla 
kutluyoruz.

ORTAKLAR ÖĞRETMEN OKULU TARİH ÖĞRETMENİMİZ
KAZIM ÇAVDAR'IN ANISI YAŞATILIYOR:

Öğretmenimiz Kazım Çavdar okulumuzdan sonraki görev yeri olan 
İzmir Namık Kemal Lisesi'nde öğrencilerine 1971-1972 yıllarında   
“yaşayan gazilerle röportaj” ödevi verdi. Dergimiz yazarı ve İzmir 
Namık Kemal Lisesi Emekli İngilizce öğretmeni Osman Gazi Oktay ise, 
bu ödevlerin kitap olarak yayınlanmasını ve kalıcığını sağladı.Yazısı iç 
sayfalarımızdadır. Yazarımıza teşekkür ediyoruz.

1979 MEZUNLARIMIZ 39 YIL SONRA İLK KEZ FETHİYE'DE BULUŞTU:
   28 Nisan Cumartesi günü, ve Ümit Dilsiz Aynur 

Öncü Ararat  arkadaşlarımızın öncülüğünde 1979 
mezunlarımız ilk kez buluştular.

Adabelenli olmak, okulumuzun adını duyunca 
yüreğinin heyecanla atmasıdır. Nerede bir Adabelenliyle 
karşılaşsan kardeşini görmüş kadar sevinebilmek, aynı 
dili konuşmak, aynı şeyleri hissetmek, tekrar tekrar 
geçmişi yaşamak, özlemek olsa gerektir. Buluşmaya 
katılıp hep birlikte kucaklaşarak, birbirlerine ve tüm 
Adabelenlilere moral olan arkadaşlarımıza sonsuz 
teşekkürler…
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AKSU KÖY ENSTİTÜSÜ RESİM
 VE SERGİ SALONUNU GEZDİK

35. Büyük dernek gecemiz için Antalya'ya  giden 
Adabelenlilerden bir grup  gece sonrası  Antalya kültür sanat  
merkezinde açılan ”Düşünen tohum konuşan toprak” adlı Aksu köy 
enstitülerine ait resim ve anılardan oluşan sergi salonunu gezdi.

Sergi salonu defterine Öğretmenimiz Serpil Tankuş hepimiz 
adına: ““Böylesine değerli bir serginin oluşmasında emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürler.

Öğretmen okulu mezunuyum. Kapatılmış olmasına karşın,ruhu 
dimdik ayakta duran Pamukpınar öğretmen okulunda,Ortaklar 
öğretmen okulun da uzun yıllar öğretmen olarak çalıştım. Yüreğim bir 
yandan kıvançla dolarken, bir yandan da bir yanım kan ağladı.
Bu değerli kurumların bir parçası olmaktan sonsuz bir mutluluk 
duyuyorum. Bu kurumların tezgahından geçmiş herkese selam olsun.” 
yazdı.

1963 MEZUNLARI DA KUŞADASI'NDA
 BULUŞTULAR:

1963 mezunları bu kez  arkadaşımızın öncülüğünde Ertuğrul Düzgün
Kuşadası-Dabaklar Otel'de buluştular. Adabelen çınarının köklerinden olan 
mezunlarımız, gecede marşlar söylemenin ve zeybek oynamanın yanında, 
Ertuğrul Düzgün'ün şarkılarıyla coştular. 'ün köy enstitülerini Esat Ersöz
konu olan şiiri coşkuyla dinlendi. Gecenin onur konuğu dernek başkanımız 
Mustafa Özmen'di. Böylesi buluşmaların sürmesi dileğimizdir!..

ADABELENLİLERİN SÜREN BİR BAŞARISI: 
Derneğimizle Fethiye Temsilciliğimizin öncülüğünde 

başlattığımız, ana teması KADIN olan FETHİYE BELGESEL 
GÜNLERİ etkinliğinin ikincisi tam bir imece elbirliği ile başlatılıp 
gönül birliği içinde bitirildi. Adabelenli sanatçımız Makbule 
Kaya, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde Fethiyeli’lere 
muhteşem bir konser verdi. Derneğimizin Fethiye temsilcisi 
Abdullah Taşçıoğlu Sabri Kuşkonmaz ve 'ın bu konudaki ortak 
yazılarını iç sayfalarımızda okuyabilirsiniz

         35. BÜYÜK DERNEK GECEMİZ ANTALYA'DA YAPILDI: 
Adabelenlilik bilincinin yaşatılması amacıyla her yıl 

düzenlenen geleneksel büyük dernek gecemiz 28 Nisan Cumartesi 
günü Antalya-Kemer İlçesi, Daima Biz Otel'de yapıldı.Gecemize 
300  üzerinde adabelenli katıldı. Özlemlerin giderildiği bu gecede 
onur konuklarımız öğretmenlerimiz SerpilTankuş, Hüseyin Tankuş, 
Ünal Yurtçu, Gonca Yurtçu ve Rüstem Çağlar oldular. Gecemize 
katılan tüm Adabelenlilere ADABELEN dergimizin 46. sayısı 
dağıtıldı.

Gecemize Almanya'dan, Muş'tan, Artvin'den, Ankara'dan, 
İstanbul'dan, İzmir'den ve Türkiye'nin her yerinden Adabelen'i 
yüreğinde taşıyarak gelen tüm Adabelenlilere sevgi ve selamlarımızı 
sunar ız .  B u buluşmayı  f ı r sa t  bi lerek AN TA LYA LI  
ADABELENLİLER ile dernek bölge toplantısını yaptık. 
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  ORTAKLAR FEN LİSESİ İLK MEZUNLARINI VERDİ: 

Mezuniyet törenine derneğimiz adına Mustafa 
Özmen ve Cemil Güçlü katıldılar. Başkanımız Mustafa 
Özmen, toplantıda okulumuz tarihi ile ilgili bilgiler verdi 
ve: “Aynı havayı farklı zamanlarda solumuş, Ortaklar 
tozu yutmuş. aynı saksıda yetişmiş Adabelen 
çiçekleriyiz. Kimlik ve kişilik kazandığımız yer. Insan 
olduğumuz, birey olduğumuz yer. Düşünmeyi, 
sorgulamayı ve karar vermeyi öğrendiğimiz yer. Ana 
kucağı gibi sıcak, baba ocağı gibi güvenli, kan bağın 
olmasa da kardeşlerinle birlik olduğun yer. Adı ne olursa 
olsun orası hep Ortaklar Köy Enstitüsü. Çünkü o ruhu 
silemezler. Bizden önce var olan ADABELENLİ ruhu 
bizden sonra da var olacak. AYRIMIZ GAYRIMIZ 
YOK! KARDEŞLERİMİZ DE ADABELENLİDİR.” 
diyerek sözlerini tamamladı ve mezunları kutladı. 

     Onların yolları açık olsun!..

  2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA DA BURS SİSTEMİMİZ SÜRÜYOR. 
Atatürk ve Cumhuriyet sevgisiyle dolu, üniversite 

öğrencilerimize Adabelen’liler ve Adabelen dostları 
2006 yılından beri burs vermektedir.

Yönlendirme yetkisinin derneğimize verildiği bu 
sistemde 2017-2018 öğretim yılında 76 üniversite 
öğrencisine burs verdik. 

Burs katkısı koyan ve bundan sonra katkıda 
bulunacak olan dostlara yürekten teşekkür ederiz.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE İÇİN GENÇLERİMİZE 
SAHİP ÇIKALIM

Nurettin Tamay 
Öğretmenimiz

Cevat Turan
1961

Hasan Serdar
1963

Tezel Çulhaoğlu Özen
1969

Serdar Sarı
1976

Özcan Bayırlı
1972
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