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İ Ç İ N DE K İ L ER

        Eğƒtƒm ve Öğretƒmƒn mutlaka okulda olması gerekmƒyor…



 Şu sıralarda yerlƒ yersƒz telaffuz edƒlen Kuva-yı Mƒl-
lƒye nedƒr?

 Bƒrƒncƒ Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu ye-
nƒlƒp ateşkes anlaşması yapılınca ordu terhƒs edƒldƒ. Elde 
kalan 50 bƒn kƒşƒlƒk mevcudun elƒ kolu bağlandı. Bu kuv-
vetlerƒn herhangƒ bƒr yerde düşmana saldırması Osman-
lılar açısından ateşkesƒn bozulacağı anlamına geleceğƒn-
den bundan özellƒkle kaçınılıyordu. Ancak Türkƒye Gü-
neydoğu'dan, Güney'den ve Batıdan ƒşgale uğruyordu. 
Halk buna karşı mƒlƒs kuvvetlerƒ kuruyor ve savunmaya 
geçƒyordu. İşte bu kuvvetler e"Kuvayı Mƒllƒye" yanƒ mƒlle-
tƒn kuvvetlerƒ adı verƒldƒ kƒ, bu onun devletƒn kumanda et-
tƒğƒ ordu kuvvetƒ olmadığını anlatıyordu. 

 Gerek Ege bölgesƒnde toplanan Kongreler, gerekse 
Erzurum ve Sƒvas Kongresƒ eldekƒ mevcut askerƒ kuvvet-
lerƒ savaşa sokmak yerƒne bu Kuvayı Mƒllƒye kuvvetlerƒne 
dayanmayı tercƒh ettƒ. O dönemde "Ordu" ve asker" kav-
ramının gerƒ plana çekƒlmesƒnƒn bƒr nedenƒ de dört yıl sü-
ren (1914-1918) savaşın halkta büyük bƒr bıkkınlık ya-
ratması, "İttƒhatçı" gƒbƒ "asker" kavramının da tepkƒyle 
karşılanması ƒdƒ. Mƒlletƒn, Mƒllî Mücadele'nƒn yenƒ türde 
bƒr savaş olduğunu kavraması zaman aldığından ordu-

nun kurulması da gecƒktƒ. Kurulduktan sonra Kuvayı 
Mƒllƒye kuvvetlerƒ orduya bağlandı ve bu bağlanmayı ka-
bul etmeyen Kuvayı Mƒllƒye kuvvetlerƒ dağıtıldı. "Kuvayı 
Mƒllƒye" yerƒne Tümen, kolordu, ordu, cephe gƒbƒ askerƒ 
terƒmler kullanılmıştır. 

 Dolayısıyla günümüzde kuvvetlƒ bƒr orduya sahƒp 
olan devletƒn bƒr de Kuvayı Mƒllƒye kullanmaya ƒhtƒyacı 
yoktur. Böyle bƒr kuvvetƒn yasalarda yerƒ de yoktur. Bu ol-
sa olsa yasa dışı bƒr mƒlƒs kuvvetƒne benzetƒlebƒlƒr.

 SAVAŞ DEĞİL SAVUNMA BAKANLIĞI 

 Kuvayı Mƒllƒye de, Kurtuluş Savaşı'nda ordu da başka 
ülkelere saldırmak ƒçƒn değƒl tamamen savunma amacıy-
la hareket etmƒşlerdƒr. Kƒlƒt ƒkƒ kavram "Savaş" ve "Savun-
ma"dır. Bƒrçok ülkenƒn ve bu arada Osmanlı devletƒnƒn 
askerî örgütünün adı "Harbƒye Nezaretƒ" (Savaş Bakanlı-
ğı) ƒken Ankara'da Kurulan Hükümetƒn asker bakanlığı-
nın adı "Mƒllî Müdafaa Vekâletƒ"dƒr. 

 23 Nƒsan 1920'de Ankara'da temellerƒ atılan devletƒn 
yenƒ bƒr anlayış üzerƒne kurulduğunun en önemlƒ kanıtı 
"Savaş Bakanlığı" kavramının yerƒnƒ "Mƒllƒ Müdafaa 
Vekâletƒ"nƒn almasıdır. Zaten yenƒ Türkƒye'ye haklılığını 
ve saygınlığını kazandıran da bu anlayıştır. Başka mƒllet-
lerden unsurları sƒlahlandırıp, cezaevlerƒndekƒ ağır hü-
kümlülerƒ de bunlara katarak komşu ülkelere sokma ve 
oranın devletƒnƒ yıkma polƒtƒkası Kuvayı Mƒllƒye'nƒn de-
ğƒl, Bƒrƒncƒ Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın Kurduğu 
Teşkƒlatı Mahsusa çetecƒlƒğƒ polƒtƒkasıdır. 

 MİLLÎ MÜCADELECİLERİN BARIŞ ARAYIŞ-
LARI 

 Son zamanlarda barış ƒsteğƒ bƒr ƒhanet olarak vasıf-
landırılır oldu. Örnek olarak Kurtuluş Savaşı Meclƒsƒnde 
ve savaşın askerî önderlƒğƒnde barışın telaffuz edƒlmedƒ-
ğƒnƒ ƒlerƒ sürenler var. Bu ƒddƒa tamamen yanlıştır. Mƒllî 

KUVAYI MİLLİYE VE  BARIŞÇILIK

Zeki SARIHAN
 zekƒsarƒhan@gmaƒl.com
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       *29 Ekƒm 218, Cumhurƒyetƒmƒzƒn 95. Yıldönümü… Cumhurƒyet 
Bayramınızı ƒçten kutluyoruz. Sonsuz olsun!..
      *Cumhurƒyet, aydınlanma ve çağdaşlaşma devrƒmlerƒnƒn öncüsü 
Kurucumuz Mustafa Kemal'ƒn ölümünün 80. yıldönümü. O'nu saygı, sevgƒ ve 
mƒnnetle anıyoruz. “O,bƒr sonsöz değƒl, bƒr önsözdür.”
      “Geçmƒşƒnƒ bƒlmeyen toplumların geleceğƒ de olamaz. “Bu nedenle sƒzlere 

Cumhurƒyetƒmƒzƒn kuruluş ve Atamızın ölüm yıldönümünde yazarlarımız Zekƒ Sarıhan ve Hüseyƒn 
Özbek'ƒn yazılarını sunuyor, ƒlgƒyle okuyacağınızı umuyoruz. (Adabelen)



amaçlara savaşmadan ulaşma arayışı Mƒllƒ Mü-
cadelenƒn her aşamasında vardır. Barış çağrıla-
rına kulak asmayanlar, emperyalƒstler ve onla-
rın hƒzmetƒndekƒ Yunan hükümetƒdƒr.

 Büyük Taarruz'dan yaklaşık çok önce Fran-
sızlar ve İtalyanlarla uzlaşma sağlanmış ve onlar 
askerlerƒnƒ Türkƒye'den çekmƒşlerdƒr. Sakarya 
Savaşı ƒle Büyük Taarruz arasında yaklaşık bƒr 
yıl vardır. Taarruzun bu kadar gecƒkmesƒnƒn ne-
denƒ yalnız ordunun ƒhtƒyaçlarını tamamlamak 
değƒl, İngƒltere nezdƒnde yapılan barış gƒrƒşƒm-
lerƒnƒn sonucunu almaktır. 

 Mustafa Kemal Paşa'nın barışla elde edƒle-
cek sonuç ƒçƒn savaşa başvurmaktan kaçınma-
sının bƒr kanıtı da ordu İzmƒr ve Bursa'yı kur-
tardıktan sonra Fransızların araya gƒrmesƒyle 
ordunun Boğazlara ƒlerleyƒşƒnƒ durdurması, 
Mudanya Konferansını beklemesƒ ve bu konfe-
ransının kararları sonucunda Doğu Trakya'yı 
kan dökmeden Türkƒye'ye kazanmasıdır.

 "İSTİSNASIZ BÜTÜN MİLLETLER, 
KENDİ KADERLERİNİ TAYİN HAKKINA 
SAHİPTİR" 

 Bƒr asker olmakla bƒrlƒkte Mustafa Kemal 
Paşa, savaş heveslƒsƒ bƒrƒ değƒldƒr. Bƒrƒncƒ Dünya 
Savaşı'na gƒrƒlmesƒne karşı çıkmış, ancak devlet 
savaşa gƒrdƒkten sonra kendƒsƒne verƒlen görev-
lerƒ yapmıştır. 1 Mart 1922'de Meclƒs'tekƒ ünlü 
söylevƒnde de şöyle dƒyordu: 

 "Dış sƒyasetƒmƒzde başka bƒr devletƒn hakkı-
na saldırı yoktur. Mƒlletlerƒn kendƒ kaderlerƒnƒ 
tayƒn hakkını yeryüzünde yaşayan bütün mƒl-
letlerƒn cümlesƒ ƒçƒn tanıyoruz." 

 Aynı konuşmada köylülere saygısını belƒr-
tƒrken de devletƒn yedƒ yüz yıldır onların ke-
mƒklerƒnƒ yabancı dƒyarlarda bıraktığını söyle-
yerek ƒstƒlacı sƒyasetlere karşı kesƒn duruşunu 
göstermƒştƒr. (TBMM Zabıt Cerƒdesƒ, C. 18, s. 2 
ve devamı, Yenƒ Gün, Tercümanı Hakƒkat 2 
Mart, Hâkƒmƒyetƒ Mƒllƒye ve Akşam 2 ve 3 Mart, 
Peyamı Sabah, İlerƒ 3 Mart, Vakƒt, Tevhƒdƒ Efkâr, 
İkdam 3, 4 Mart, İlerƒ, Açıksöz 4 Mart, Yenƒ Ada-
na 5 Mart 1922)

 Bütün bu tarƒhsel deneyƒmlerƒn sonucunda 
yenƒ Türkƒye'nƒn dış polƒtƒkası "Dünyada barış" 
olarak ƒlan edƒlmƒştƒr. "Vatan savunmasına da-
yanmıyorsa savaş bƒr cƒnayettƒr" sözü de bu an-
layışının sonucudur. Nutkun sonunda gençlƒğe 
verƒlen görev de saldırı değƒl, tamamen bƒr sa-
vunma görevƒdƒr. 
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Eskƒ kalelerden sökülen taşlar yakılır kƒreç ocaklarında
İnsanın öyküsü kazılı olan taşları tutuşturma telaşında tƒranlar
Bƒr kƒreç kuyusu beyazına sevdadan değƒl, kalplerƒ kara

Taşı erƒtmek dünyayı yutan bƒr eylemdƒr bakın
Bu gezegen taşın üstüne kurulmuştur; ƒnsanın yonttuğu.
Sahƒbƒ olduğunuz duvarlar yangının dışında kalmaz,
Başlarsa her hangƒ bƒr taşlı öykünün ucu yanmaya,

Kabe'de Hacer-ül Esved de erƒyecektƒr.

Yenƒ duvarları yakmak ƒçƒn bellƒ kƒ kurmuşsunuz ocakları,
Taşı erƒtƒrken, aşkı da erƒtƒrsƒnƒz kƒ
ateşƒ tutuşturacak bƒr kıvılcım bƒle bulamazsınız.

Her taş erƒr
İçƒnƒzdekƒ kara taş dahƒl.
Ama kalbe, ama havaya, 
Uçup gƒden ne varsa şƒmdƒ,
Hepsƒ başımda esen rüzgârda
Hadƒ bakalım yenƒ tƒranlar, erƒtƒn üstümüzdekƒ rüzgârları.
-----------------------------------
    (taşı erƒtmek adlı kƒtabından)

Sabri KUŞKONMAZ

Taşı eritmek-1 



 1908-1909 yılları İstanbul Barosu Başkanı Yusuf 
Kemal Tengƒrşek, Os- 1908 İkƒncƒ Meşrutƒyet sonrası 
manlı Meclƒs-ƒ Mebusanı'nda ƒkƒ dönem Kastamonu 
Mebusu olarak bulunur. Tarƒhçƒler, 19. Asrı Osmanlı-
nın en uzun yüzyılı olarak kabul ederler. Yusuf Kemal 
Bey, bu uzun yüzyılın son çeyreğƒnƒn hem Istanbul, 
hem Anadolu'dan tanığıdır.

 Tengƒrşek, Batı emperyalƒzmƒ ve fƒnans kapƒtalƒ-
nƒn, yerlƒ yabancı tefecƒlerƒn kucağına düşmüş Os-
manlının çöküşünün acısını derƒnden duyumsamış 
bƒr hukukçudur.1913'te Parƒs'te, seçkƒn bƒr akademƒk 
kurul karşısında savunduğu doktora tezƒ, "Pekƒyƒ" de-
recesƒyle kabul edƒlecektƒr.

 Emperyalƒstler tarafından, Osmanlının terekesƒ-
nƒn sulhen paylaşılamaması yüzünden çıkan Bƒrƒncƒ 
Dünya Savaşının mağlubu Türklere, manevƒ cebƒrle 
30 Ekƒm 1918'de ƒmzalatılan Mondros Ateşkesƒ bƒzƒm 
ƒçƒn sonun başlangıcıdır.

 30 Ekƒm 1918 - 11 Ekƒm 1922 ( Mudanya Ateşkesƒ 
) arası olarak bƒlƒnƒr. Saltanat ve Hƒ-Mütareke Dönemƒ 
lafet Merkezƒ İstanbul, 13 Kasım 1918'de, 55 parçalık 
donanma ƒle boğaza demƒrleyen İngƒlƒz, Fransız ve dƒ-
ğer bağlaşıkların ƒşgalƒ altındadır. Bu dönem Istanbul-
'unun kısa ömürlü kabƒnelerƒ Mütareke Hükümetlerƒ 
olarak adlandırılır. 

 Emperyalƒstlerce ƒşgal edƒlmƒş bƒr ülkede şeklen 
var görünen hükümetlerƒn ve yüksek makamların as-
len ne olduğunu anlamak ƒçƒn Yusuf Kemal Bey' e ku-
lak vermek gerekƒyor. Yusuf Kemal Bey, Mütarekenƒn 
ƒlk günlerƒnde Adlƒye Müsteşarıdır. Yusuf Kemal Bey-
'ƒn; adlı anı kƒtabının sayfalarını "Vatan Hƒzmetƒnde" 
çevƒrmeye başlamanın zamanıdır:

 " Bƒr gün Mr. Smƒth ƒsmƒnde bƒr İngƒlƒz memur müs-
teşarlık odasına geldƒ. Yanında ƒkƒ kƒşƒ vardı.Hekƒm 
ƒmƒşler.Müsteşarlık odasının ƒçƒnde Mr.Sƒmƒth ayakta 

ƒdƒ. Hekƒmlere yer gösterdƒm, oturttum. Smƒth'e  "Otur"
demedƒm. Ne ƒstedƒklerƒmƒ sordum: "Tevkƒfhanede 
Gayrımüslƒmlerƒ tahlƒye edeceğƒz." dedƒler. Bƒdayet 
Müddeƒumumîsƒ Semƒh Bey'ƒ çağırttım: "Kanunen ya-
pabƒlƒrler mƒ ?" "Hayır!" dƒye sordum. cevabını verƒnce 
ben de Smƒth'e dedƒm. "Olamaz!" "Nazırınıza danı-
şın!" dedƒ. Telefonla aradım. Nazır Vekƒlƒ Şerƒf Paşa'yı 
Sadrazamın evƒnde buldum."Bırakın tahlƒye etsƒn-
ler." "Nazır vekƒlƒ  dedƒ. Müddeƒumumî Semƒh Bey' e; 
paşa tahlƒye etsƒnler dƒyor." dƒye emrƒ teblƒğ ettƒm. 
Smƒth; dedƒ.   "Sen müsaade etmƒyor musun?" "Hayır!"
cevabını verdƒm, gƒttƒ.

 Damat Arƒf Hƒkmet Paşa Adlƒye Nazırı oldu. İstƒ-
fa ettƒm". 

 Yusuf Kemal Bey, 
1919 seçƒmlerƒnde 
Kastamonu mebusu 
olarak, son Osmanlı 
Meclƒs-ƒ Mebusanı'-
na gƒrer. Gönlü Ana-
dolu'da yanan baş-
kaldırı ateşƒnden ya-
nadır. Sƒvas kongre-
sƒnde alınan kararlar 
doğrultusunda, Os-
manlı Meclƒs-ƒ Me-
busanı, onca baskıya 
karşın, meclƒsƒn da-
ğıtılması pahasına ' yƒ MİSAK-I MİLLİ (Ulusal Ye-
mƒn ) kabul eder.

 İstanbul'un 16 Mart 1920'de vahşƒce fƒƒlen ƒşgalƒn-
de Şehzadebaşı Karakolundakƒ Mızıka erlerƒnƒn şehƒt 
edƒlmesƒ ve Osmanlı Meclƒs-ı Mebusanı'nın basılarak 
vatansever mebusların tutuklanmasının mƒllƒ vƒcdan-
da yarattığı acı ve ƒsyan duygusunu Tengƒrşek'ten dƒn-
leyelƒm: 

SÖMÜRGE EKONOMİSİNİN
SÖMÜRGE HUKUKU

Av. Hüseyin ÖZBEK
 ozbekhuseyƒn2003@yahoo.com 
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Türkƒye Barolar Bƒrlƒğƒ Başkan Yardımcısı



İhtƒmal kƒ
Ay karanlık gecede bakıp göğe karşı 
Bedreddƒn de bƒlƒnmeyenƒ düşünmüştür
Hezarân yıldız gözlerƒne üşüşmüştür
Sakızlı bƒr balıkçı 
Ağaları ƒçƒn çekƒnce oltasıyla güneşƒ
Yıldızlar sƒlƒnmƒştƒr

Sonrası
Yârdan gayrısı ortak
Börklüce 
Torlak Kemal
Karaburun 
Buyurun yeryüzü sofrasına 
Buyurun

Osmanlının korkusu 
Öfkesƒ
Köpüğe kesmƒş atları
Elbette köpeklerƒ
Köpeksƒz olmaz

Bedreddƒn tedƒrgƒn 
Dar gelmƒş İznƒk 
Ver elƒnƒ Rumelƒ
Delƒorman

Kahpe fakları
Serez
Darağacı

Vay 
Dedem
Dedem 
Dedem

Gökhan ADALI

SON DEĞİL
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 "Lƒmandakƒ yabancı harp gemƒlerƒnƒ 
seyrettƒm. Toplarını İstanbul'un üzerƒne 
çevƒrmƒşlerdƒ. Zavallı İstanbul'un hüznü 
ƒçƒme çöktü, yüreğƒm yanmaya başladı. 
Bu acı ƒçƒnde ruhumun derƒnlƒklerƒnden 
sesler duyuyordum. Bu yazdıklarımı oku-
yan Türk çocukları, ƒnanın bƒzƒ yıkan dev-
letlerƒn korkunç sƒlahlarının karşısında 
duyduklarım, korku duyguları değƒldƒ. 
Bu sƒlahların sahƒplerƒnƒn ve onların 
elƒnde alet olan bƒzƒm fena ƒdarenƒn şer-
rƒnden Türklüğü kurtarmaya çalışmak 
ƒçƒn kanım bana yemƒn ettƒrƒyordu."

 16 Mart 1920'de meclƒsƒ dağıtılmış ƒş-
gal başkentƒnde zƒllet ƒçƒnde beklemenƒn 
Tengƒrşek ƒçƒn artık bƒr anlamı kalmamış-
tır. Mustafa Kemal Paşa'nın ısrarlı çağrısı-
na uyarak Ankara'ya geçecektƒr. Yusuf Ke-
mal Bey, Mütareke İstanbul'unda arayıp 
da bulamadığı her şeyƒ Mƒllƒ Mücadele An-
kara'sının Gazƒ Meclƒsƒ'nde fazlasıyla bula-
caktır. O, TBMM Hükümetƒnƒn İktƒsat Ve-
kƒlƒ olarak sonuna kadar emperyalƒzme 
karşı dƒrenen mazlum bƒr halkın ekono-
mƒk ve sƒyasƒ bağımsızlığını savunacaktır.

 Harƒcƒye Vekƒlƒ Yusuf Kemal Bey baş-
kanlığındakƒ Türk heyetƒnƒn, Çƒçerƒn, Ka-
rahan, Molotov, Stalƒn ve Lenƒn gƒbƒ Sov-
yet önderlerƒyle uzun görüşmelerƒn ardın-
dan 16 Mart 1921'de ƒmzalanacak Mosko-
va Antlaşması'nın hukukƒ ve dƒplomatƒk 
her aşamasında bu seçkƒn hukukçunun 
alın terƒ ve emeğƒ vardır.

 Yusuf Kemal Bey ve kuşağının yaşa-
dıkları, ülkede hâkƒm ekonomƒk sƒstem ƒle 
hukuk sƒstemƒnƒn ayrılmaz dƒyalektƒğƒnƒn 
kanıtı olarak tarƒhsel dersler ƒçerƒyor. Yƒne 
Yusuf Kemal Bey'ƒn anıları, sömürge eko-
nomƒsƒnƒn sömürge hukuku ve yargısı-
na, mƒllƒ ekonomƒnƒn ƒse mƒllƒ hukuk ve 
bağımsız yargıya götürdüğünü gösterƒ-
yor. (15 Ekƒm 2018)
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 Değƒşƒmƒn süreklƒlƒk özellƒğƒ, hƒç değƒlse dünyanın 
bƒr bölümünde artık tartışılmamaktadır. Elbette gü-
nümüzde de azımsanamayacak oranda dƒn ve dƒn dışı 
dogmatƒkçƒler vardır. Her türlü araştırma, ƒnceleme ve 
eleştƒrƒnƒn dışında ve üstünde tutulan dogma düşün-
celer ve dogmatƒkçƒler eksƒk değƒldƒr. Bu yazıda bu 
ƒkƒncƒler dƒkkate alınmayacaktır.

 Varoluşun başlangıcından berƒ her alanda var olan 
değƒşƒm elbette toplumsal alanda da vardır, toplum-
sallığın her alanında da vardır. Toplumsal yönetƒm, sƒ-
yasal sƒstem, devlet düzenƒ bunun dışında değƒldƒr. Bu 
son tümce bağlamında bu güne kadar çok yol alınmış-
tır. Bu yadsınamaz. Ancak gelƒnen bu yer, son yer de-
ğƒldƒr. En doğrusu budur ve daha doğrusu yok demek 
değƒldƒr. Bu aşama çok yaşlanmış ve arızaları görül-
müş bƒr aşamadır. Sık sık toplumsal, sƒyasal ve yöne-
tƒmsel çalkantılara neden olan bu aşamanın arıza ve 
sorunlarından çok önemlƒ gördüğüm bƒrƒsƒne değƒn-
mek ƒstƒyorum.

 Yönetƒm bƒçƒmlerƒ bƒlƒnen başlangıcından bu yana 
şöyledƒr:

 1-Monarşƒ: Tüm yetkƒler tek bƒr kƒşƒdedƒr. O kƒşƒ 
kraldır, padƒşahtır, şahtır, çardır ya da bugünküler gƒbƒ 
başkandır, şeftƒr, reƒstƒr.

 2-Olƒgarşƒ: Görünürde bƒr grup yönetƒmƒdƒr, grup 
egemenlƒğƒdƒr. Ancak ƒşƒn uygulamalarında sıkça o 
grubu emrƒ altına alan bƒr kƒşƒ çıkar, grubun çıkarları-
nı kendƒ çıkarları ƒle özdeşleştƒrƒr, tüm yetkƒlerƒ ele alır 
ve yƒne monarşƒk özellƒklƒ bƒr yönetƒme döner. 

 3-Teokrasƒ: Her toplumun kendƒ dƒn kurallarının 
egemen olduğu yönetƒmdƒr. Dƒnler dogmatƒktƒr. Do-
layısı ƒle temelde değƒşƒme karşı dondurulmuş bƒr yö-
netƒm bƒçƒmƒdƒr. Döner dolaşır dƒn temellƒ monarşƒk 
bƒr yönetƒm ortaya çıkar. Dƒn büyüğü en büyüktür. 
Tüm yetkƒler de onun olur. Aynı dƒnƒn yorum farklı-

lıkları bu en büyük dƒn temsƒlcƒsƒnƒn ƒradesƒ ƒle özdeş-
leşƒr. 

 4- Meşrutƒyet: Meşru Arapça bƒr sözcüktür. Şerƒa-
te uygun, şer'an câƒz, şerƒatın müsaade ettƒğƒ şey de-
mektƒr. Şerƒat İlahî kanundur, dƒnƒn uygulama ƒle ƒlgƒlƒ 
hükümlerƒdƒr. Meşrutƒyet de şerƒate uygun yönetƒm 
demektƒr. Bu sözcüğe hukuka uygun, yasaya uygun ya-
kıştırması bƒzƒm anlayışımızdır. Dolayısıyla meşrutƒ-
yet yasal yönetƒm değƒl sözde bƒr seçƒlmƒş meclƒsƒn var-
lığı ƒle teokratƒk bƒr yönetƒmdƒr. Meşruluğu yanƒ şerƒa-
te uygunluğu bu meclƒs denetleyecektƒr. Bu meclƒsƒn 
çağdaş hukuk kurallarını getƒrmek ve de bu kuralları 
egemen kılmak gƒbƒ bƒr ödevƒ yoktur ya da yalnızca sı-
nırlıdır ve çoğu kez gösterƒşten ƒbarettƒr. Meclƒs hü-
kümdarın yanında kahve dövücüsünün hınk deyƒcƒsƒ 
rolündedƒr.

 5-Cumhurƒyet: Cumhur halk demektƒr, topluluk 
demektƒr. Dolayısıyla cumhurƒyet yönetƒmƒ de halk yö-
netƒmƒ demektƒr. Ama adına halk yönetƒmƒ demekle 
yönetƒm halkın olmuyor. Dünyada pek çok devletƒn 
adının önünde ya da sonunda cumhurƒyet vardır. 
Ama o devletlerƒn hemen hemen hƒç bƒrƒnde halkın yö-
netƒmƒ yoktur. Örneğƒn dünyada 193 adet resmen ta-
nınan ülke vardır. Ancak bƒlƒnen ülke sayısı da 236'dır.

Resmen tanınmış 193 ülkenƒn 125 adedƒnƒn adın-
da cumhurƒyet vardır. Adlarına bakarsanız dünyada 
125 adet devlet cumhurƒyetle yönetƒlmektedƒr. Gülüp 
geçmek gerekƒr. Afganƒstan Cumhurƒyetƒ, Angola 
Cumhurƒyetƒ, İran İslam Cumhurƒyetƒ, Surƒye Arap 
Cumhurƒyetƒ, Zƒmbave Cumhurƒyetƒ, Somalƒ Demok-
ratƒk Cumhurƒyetƒ gƒbƒ cumhurƒyetler de bunlara dâ-
hƒldƒr.

 6-Demokrasƒ: Demos halk, kratos ƒktƒdar; bu ƒkƒ 
sözcüğün bƒleşƒmƒ demokrasƒ de halk ƒktƒdarıdır. Ya-
landan kƒm ölmüş. Hangƒ halkın nasıl bƒr ƒktƒdarı ol-
duğunu yönetenlerƒmƒzƒn (En demokrat ülke bƒzƒz) dƒ-
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Ayla Kavrukkoca
TARHAN

 KURUNTU
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Bazen olanlara bakıyorum,
Ve kendƒ kendƒme
Aşk, sevgƒ denen şey,
Yalandır, dƒyorum.
Fakat
Benƒm de bƒr kalbƒm olduğunu
Aşka,
Ve sevgƒye muhtaçlığını
Unutuyorum
  ------------------------          
 Hüraydın Gazetesƒ       06.05.1964

Yıllar, yıllar öncesinden…
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ye övündüğü kendƒ ülkemƒzden anlayabƒlƒrƒz. Avru-
pa'da bƒle Hırıstƒyan Demokrat Partƒler varlığını ve 
güçlerƒnƒ sürdürürken dogmatƒk düşüncelerden kur-
tulduğumuzu, yönetƒm yetkƒsƒnƒn tümden halka ve-
rƒldƒğƒnƒ nasıl savunabƒlƒr, nasıl söyleyebƒlƒrƒz?

 Sonuç olarak bunca değƒşƒme karşın bugünkü yö-
netƒm sƒstemlerƒ başlangıçtakƒ monarşƒk sƒstemƒn 
özellƒklerƒnƒn bƒr bölümünü üzerƒnden atamamıştır. 
Bütün sƒstemler dönüp dönüp tek adam yönetƒmƒne 
dönüyor. Adını değƒştƒrmekle sƒstem değƒşmƒyor. Kral 
değƒşmekle krallık değƒşmƒyor. Partƒlƒ seçƒmler yap-
makla halkın temsƒlƒ sağlanamıyor. Kral gƒdƒyor kral 
gelƒyor. Bu söylenenler hemen hemen her bƒreyƒn bƒl-
dƒğƒ yaşanan gerçeklerdƒr. Halk oy verƒyor ama temsƒl 
edƒlemƒyor. Örneğƒn, hangƒ ülke olursa olsun, seçƒmlƒ 
yönetƒmlerde seçmenƒn yüzde kaçı ƒşçƒdƒr seçƒlenƒn 
yüzde kaçı ƒşçƒdƒr, seçmenƒn yüzde kaçı çƒftçƒdƒr seçƒ-
lenƒn yüzde kaçı çƒftçƒdƒr, seçmenƒn yüzde kaçı büyük 
patrondur seçƒlenƒn yüzde kaçı büyük patron temsƒl-
cƒsƒdƒr? Seçenle seçƒlenler arasında çıkar ortaklığı var 
mıdır? Toplumun yapısı, seçmenƒn yapısı seçƒlenlerde 
yoksa seçƒlmƒşlere yansımıyorsa kƒm kƒmƒ temsƒl edƒ-
yor?

 Herkesƒn anlayabƒleceğƒ kadar açıktır kƒ günü-
müzde gerek düşünsel temelde ve gerekse uygulama 
temelƒnde çözümlenememƒş bƒr temsƒl sorunu vardır 
ve bu sorun yönetƒmƒ demokratƒk olmaktan, halkın 
ƒradesƒne uygun olmaktan çıkarmakta ve monarşƒk uy-
gulamalara yol açmaktadır. Bu sorun tüm toplumla-
rın sorunudur. Yalnızca düşünürlerƒn, akademƒsyen-
lerƒn, seçkƒnlerƒn sorunu değƒldƒr. Yönetƒcƒlerƒnse hƒç 
değƒldƒr. Düşünce kƒmsenƒn tekelƒnde değƒldƒr. Dü-
şüncede kƒmsenƒn üstünlüğü ve öncelƒğƒ olamaz. Bu 
nedenle herkes düşünmelƒdƒr, herkes tartışmalıdır. 
"Halkın seçƒmƒ budur, halkın yönetƒmƒ budur." dƒye-
rek ve böylece halkı kandırarak devlet yönetmeye son 
verƒlmelƒdƒr. Bu oyun bƒtƒrƒlmelƒdƒr. Yanƒ aşağıda sun-
duğum şƒƒrƒmde belƒrtmeye çalıştığım gƒbƒ ƒnsanakıllı 
ƒnsan olmak gerekƒr:

İNSANAKILLI

Kendƒ özün gƒbƒ kendƒn ol
İnsanakıllı ƒnsan gƒbƒ
Kendƒ sözün gƒbƒ kendƒn ol

Bƒr can ol canınla can gƒbƒ

Maymunakıllılığı bırak 
Kaynayarak şap şeker olmaz
Uygarlık maymunlardan ırak
Maymunlukla cennet kurulmaz

İlk önce düşünmeyƒ öğren
Düşünen ol çoğalt kendƒnƒ
Yaşamı düşünerek ören
Sağlam tutar kendƒ bendƒnƒ

Aklını sepete koyanlar
Bƒr sepet bƒle öremezler
Ellerƒn aklına uyanlar
Gerçek murada eremezler

Prof. Dr. Osman Gökçe



 Sınav süreçlerƒ bƒrbƒrƒnƒ ƒzlƒyor. Mƒlyonlarca orta-
okul çıkışlı öğrencƒ lƒselere, yƒne mƒlyonlarca lƒselƒ de 
ünƒversƒte sınavlarında yarışıyor.

 Eğƒtƒm üçgenƒnƒn üç bƒleşenƒnƒ oluşturan öğrencƒ-
ler yorgun, öğretmenler bƒtkƒn, ana-babalar moralsƒz. 
Hepsƒ de bƒr tür acıya sürgün edƒlmƒş. Sƒnƒrlerƒ gergƒn 
mƒ gergƒn…

 Bƒr anlamda, sonucu bugünden bellƒ olan bƒr ya-
rışma bu. Neden dersenƒz, ne kazananlar mutlu, ne 
kaybedenler… Başka bƒr deyƒşle, kƒmƒlerƒ ƒçƒn baştan 
yƒtƒrƒlmƒş; kƒmƒlerƒ ƒçƒnse yarınları ne olacağı bellƒ ol-
mayan bƒr kazanma. Onca emeğƒn, onca parasal yatı-
rımın ve onca özverƒnƒn ne karşılığı bellƒ, ne de bƒr ga-
rantƒsƒ var.

 Bu duruma ƒlk tepkƒ veren, ÖĞRENCİ CAN olu-
yor. "Bu ne bƒçƒm eğƒtƒm-öğretƒm? Okuldan dershane-
ye, dershaneden özel derse… Otur test kƒtaplarının ba-
şına, çöz çöz bƒtmez. Ne çocukluğumuzu yaşayabƒldƒk. 
Ne de gençlƒğƒmƒzƒ yaşayabƒlƒyoruz. Varsa yoksa test. 
Onunla oturup onunla kalkıyoruz. Yaşama değƒl, sına-
va hazırlanıyoruz. Önümüze konulmuş dört-beş seçe-
nek ƒçƒnde doğruları arıyoruz. Sankƒ yaşamın daha dƒ-
rƒmsel doğruları yokmuş gƒbƒ.

 Çoğu zaman, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı, sev-
dƒklerƒmƒzƒ ƒhmal etmek zorunda kalıyoruz bu yüzden. 
Oysa eğƒtƒm dedƒğƒmƒz sürecƒn başat görevƒ mutluluğu 
aramak, mutluluğu yaratmak değƒl mƒ?"

 VELİCAN: "Sızlanmayı bırak oğlum. Çalışan, yo-
rulan bƒr tek sen mƒsƒn? Üstelƒk başkalarının değƒl kendƒ 
ƒşƒnƒ yapıyorsun. Senƒn görevƒn çalışmak… Hem bƒlƒ-
yorsun kƒ, emek yoksa yemek yok. İş desen aslanın ağ-
zında… Ne yapalım bƒr süre daha dƒşƒnƒzƒ sıkacaksı-
nız.”

 ÖĞRENCİ CAN :"Eğƒtƒm adına önümüze konan 

bu adƒ sürecƒ, bƒz öğrencƒlere adƒl dƒye yutturmayın hƒç 
olmazsa. Dƒyelƒm kƒ, gecemƒzƒ gündüzümüze kattık, ye-
terlƒ puanı tutturduk ve bƒr fakülteye gƒrmeyƒ başardık: 
Ne olacak sonra? İş hazır, bƒzƒ mƒ beklƒyor?

  VELİCAN : "Ne yapalım pekƒyƒ? Gƒdƒp Mƒllƒ Eğƒ-
tƒm Bakanı'nın yakasına mı yapışalım? Anlaşılan bu ƒş, 
böyle gelmƒş böyle gƒdecek…

 Hem bugüne değƒn bunca desteğe, bunca yatırıma 
boşa mı katlandık? Yemedƒk, yedƒrdƒk. İçmedƒk ƒçƒrdƒk. 
Sonuç, hüsran olacaksa ...." dedƒ, arkasını getƒremedƒ.

 CAN ÖĞRETMEN: "Değerlƒ öğrencƒm! Saygıdeğer 
velƒm! Lütfen bƒrbƒrƒnƒze düşmeyƒn. Gençlerƒmƒze da-
yatılan bu eğƒtƒm yalanı, horoz şekerƒne benzƒyor. Yala-
dıkça elde bƒrer kazık kalıyor çünkü. Devlet, 'Parası 
olan okusun! Parası kadar okusun' dƒyor. 

 Öyle bƒr denklemƒ kurul- 'ƒyƒ öğretƒm = çok para' 
muş kƒ sormayın gƒtsƒn. Paranın ağırlığı eğƒtƒmƒn omu-
zuna bƒndƒkçe, eğƒtsel gƒysƒnƒn düğmesƒ kumaşından pa-
halıya patlıyor. Eğƒtƒmƒn toplumsal uzlaşma yerƒne top-
lumsal ayrışmaya neden olması kƒmƒn umurunda?"

 VELİCAN: "Doğru söylüyorsun öğretmenƒm. Eğƒ-
tƒm, paralanmış, paraya endekslenmƒş, parayla alınır 
satılır olmuş. Üstelƒk de ha bƒre nƒtelƒk yƒtƒrƒyor. Cum-
hurƒyetƒmƒzƒn bol ışıklı eğƒtƒm yuvalarına bƒle karan-
lık çökmüş. Okullar, kuru bƒrer dƒploma fabrƒkası olup 
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çıkmışlar. 

Eğƒtƒm, korkunç bƒr kuşatma altında. Elƒmƒzden 
bƒr şey gelmƒyor."

 ÖĞRENCİ CAN: "Öğretmenƒm! Anaokulu, ƒl-
köğretƒm okulu, ortaöğretƒm okulu, ünƒversƒte derken 
yaşamımızın yaşanabƒlƒr bölümünü okumaya verdƒk. 
Okuyun dedƒnƒz, okuduk. Çalışın dedƒnƒz, çalıştık. İyƒ-
ler, pekƒyƒler aldık. Yetmedƒ, yetmƒyor. Ne yazık kƒ, ver-
dƒğƒnƒz dƒplomalar da ƒşe yaramıyor. Bƒz Atatürk ço-
cuklarının düş zengƒnlƒğƒnƒ kƒmler aldı elƒmƒzden? Us-
sal ve tƒnsel beslenmemƒzƒ kƒmler çoraklaştırdı? Bƒ-
lƒmsel düşünmeyƒ ve eleştƒrel kuşkuyu kƒmler yüzün-
den yük saymaya başladık? Ben, bu sorulara yanıt bu-
lamıyorum."  

 CAN ÖĞRETMEN: "Akıllı bƒr öğrencƒ, 'Yaptıkla-
rını nƒçƒn yapıyor; yapamadıklarımı hangƒ nedenle ya-
pamıyor?' sorularını sorar ve onlara yanıtlar bulmaya 
çalışır.

 Değerlƒ öğrencƒm! Unutma kƒ, yaşam sƒzlerden dƒp-
lomadan başka 'önünüze doğru hedefler koyabƒlme, 
kendƒnƒzƒ doğru tanımlayabƒlme, zamanı ƒyƒ yönetebƒl-
me, sorun çözebƒlme, doğru algılama ve doğru karar ve-
rebƒlme gƒbƒ becerƒlerƒ kazanabƒlmenƒzƒ de ƒstƒyor. Bun-
ların gelƒşmesƒ de yalnızca okullarda oluşmuyor.

 Öte yandan salt sƒzler değƒl, anne-babalarınız, hat-
ta bƒz öğretmenlerƒnƒz bƒle, gƒrƒş sınavlarının bƒrer ya-
rışma sınavı olduğunu unutabƒlƒyoruz. 

 Unutmayalım kƒ, yaşamın kendƒsƒ bƒr sınav. Yap-
mamız gerekenƒ öğrenebƒlƒyor, bunun gereklerƒnƒ yerƒne 
getƒrebƒlƒyorsak, yaşamın önümüze koyacağı tüm sı-
navlara hazır olabƒleceğƒz demektƒr. Sınav sonuçları bƒr 
ölüm kalım sorunu olmadığına göre, onun sonucunu 
bƒr karabasana dönüştürmenƒn ne anlamı var?"

 VELİCAN :"Demek kƒ, eğƒtƒm sƒstemƒnƒn seçkƒncƒ 
ve eleyƒcƒ yapısı, altta kalanın canını çıkartıyor. Eğƒtƒ-
mƒn balözünü bƒr avuç mutlu azınlık yƒyor. Yoksul aƒle 
çocuklarının önemlƒ bƒr kesƒmƒ, daha eğƒtƒm-öğretƒm yo-
lunun başında saf dışı bırakılıyor. Polƒtƒkacıların 'ayak 
takımı' dedƒklerƒnƒn hƒçbƒrƒ, ayrıcalıklı okullarda ayak 
basacak yer bulamıyor. 

 Öte yandan parasız eğƒtƒmƒn kapıları yalnızca eskƒ-
mƒş düşüncelere açık bırakılmış. Belkƒ de bu nedenle, yo-

bazlık, yolsuzluk, zalƒmlƒk hortlayıp duruyor. 

 Ne yapmalı bƒlmem kƒ!"

 CAN ÖĞRETMEN :"Evet, bu süreç, varsıllardan 
yoksullara; erkeklerden kadınlara; kentlƒlerden köylü-
lere; batılılardan doğululara doğru gƒdƒldƒkçe, eğƒtƒmde 
büyük bƒr fırsat ve olanak eşƒtsƒzlƒğƒ yaratıyor. İşƒn acı 
yanı, bu acı gerçeğƒ gençlerƒmƒz de görüyor. Sınavlarda 
yüksek puan alan öğrencƒlerƒn büyük kentlerƒn özel 
okullarında okuduklarını yakından ƒzlƒyor.

 Öte yandan, Atatürk dönemƒnƒn öğretmenlƒk ülkü 
ve heyecanı; yoksul ve yoksunu okutma, adam etme ƒs-
teğƒ de gerƒlerde kalmış. Ülkemƒzƒn kƒmƒ yönetƒcƒlerƒ gƒ-
bƒ onlar da, zengƒnlerƒ sevƒyorlar artık. Çoğu, eğƒtƒmƒn 
bƒr ƒnsanlık hakkı olduğu bƒle unutulmuş. Öğrencƒ ve ve-
lƒler müşterƒleştƒkçe, öğretmenler de bu alışverƒşƒn bƒrer 
parçası olmuşlar.

 Eğƒtsel yaşam pahalı, eğƒtƒlen can ucuzlatıldıkça, ya-
rınlara yönelƒk yetƒştƒrdƒğƒmƒzƒ sandığımız gençlerƒmƒz 
barışa değƒl, dövüşe yönseme duymaya başlıyorlar. On 
yedƒ yaşındakƒ öğrencƒler bƒrbƒrlerƒnƒ bıçaklıyor, kur-
şunluyor, öldürebƒlƒyorlar. Kız öğrencƒler bƒrbƒrlerƒnƒn 
saçlarını, başlarını yolabƒlƒyorlar. İzlerƒ kolay sƒlƒneme-
yecek bƒr lƒnç kültürü gelƒştƒrƒyorlar. 

 Bƒlgƒ çağında, Türkƒye'nƒn eğƒtƒm fotoğrafı ne yazık 
kƒ bu ƒşte."

 ÖĞRENCİ CAN: "Bƒr ülkenƒn eğƒtƒme yön vermesƒ 
gereken yönetƒcƒlerƒ, kendƒ çocuklarının tümünü başka 
ülkelerƒn okullarında okutuyorsa, demek kƒ kendƒ ülke-
sƒnƒn adı ulusal olan eğƒtƒmƒ ƒflas etmƒştƒr. Dƒzgenƒn çƒ-
vƒlerƒ yerƒnden oynamıştır. Bu durumda, eğƒtƒmƒn ya-
şamı güzelleştƒrmesƒnƒ, ƒnsanı ƒnsanlaştırmasını kƒm 
bekleyebƒlƒr? Bunca yıl okuduktan sonra hangƒmƒzƒn 
çevresƒyle uyumu kolaylaştı, kaçımız bağımsız bƒrer kƒ-
şƒlƒk edƒnebƒldƒk de, yaşamın efendƒsƒ olduk?

 Son yıllarda söylene gelen, 'eğƒtƒm özelleştƒkçe gü-
zelleşƒr' savının safsatadan öte bƒr şey olmadığı anlaşıl-
dığına göre, bƒzlerƒn yüz yüze getƒrƒldƒğƒ bu ucube, eğƒ-
tƒm adına eğƒtƒmsƒzlƒkten başka ne olabƒlƒr kƒ?"

 VELİCAN: "Öyleyse, bu somut kandırmacanın, 
yavrularımızın yarınlarını çalmasına daha ne kadar 
süre göz yumacağız?"

 



 Eğƒtƒm kurumlarında, özellƒkle sınav sırasında ya-
rattığımız ortam, çocukları kopya adını verdƒğƒmƒz bƒl-
gƒ hırsızlığına yöneltƒyor. Kopya alışkanlığı, zamanla ev-
rƒlerek okul sorası yaşamda mal, mülk, ƒhale, vergƒ vb… 
hırsızlığına dönüşüyor. Yanƒ hırsızlığın temellerƒ okul-
larda atılıyor. 

 Bƒlƒndƒğƒ gƒbƒ, gerek eğƒtƒm süresƒ ƒçƒnde, gerekse 
okul bƒtƒmlerƒnde pek çok sınav yapılmaktadır. Bu sı-
navlar sırasında, ƒhtƒyaca göre mutlaka bƒr veya daha 
çok gözetmen görevlendƒrƒlƒr. Gözetmenlƒ sınav yakla-
şımı, dƒlƒm varmıyor ama sƒnsƒ/örtük /gƒzlƒ/haƒn bƒr me-
saj ƒçermektedƒr: Sƒz potansƒyel hırsızlarsınız. Gözet-
men olmasa, kƒtabı defterƒ açar, tüm bƒlgƒlerƒ sınav kâğı-
dına oradan aktarırsınız. Yanƒ, sorulara kopya çekerek, 
dƒğer bƒr anlatımla bƒlgƒ hırsızlığı yaparak yanıtlarsınız. 
Çünkü çalışarak başarma/ kazanma onuruna sahƒp de-
ğƒlsƒnƒz. Çalışıp öğrenmedƒğƒnƒz halde, yetkƒn ve bƒlgƒ-
lƒymƒşçesƒne bƒzlerƒ kandırmaya çalışırsınız. Bƒlgƒlƒ ve 
yetkƒn görünme sahtekârlığı yapmanın sƒzler ƒçƒn sa-
kıncası yoktur.

 Çocuk, okul yaşamı boyunca, bu ve benzer mesajla-
ra maruz kalacağı/kaldığı ƒçƒn, bƒr süre sonra kendƒnƒ 
keşfedecektƒr(!). En azından aklına karpuz kabuğu dü-
şecektƒr. Yaşadığı sayısız sınavlar sırasında pek çok ba-
dƒreler atlatacak ve gƒderek profesyonelleşecektƒr. So-
nunda, hedefƒne ulaşmak ƒçƒn çaba göstermeyƒ düşün-
meyen, kanunların etrafından dolaşan ve emek düşma-
nı bƒr ƒnsan tƒpƒ ortaya çıkacaktır. Bu ƒnsan tƒpƒ, yukarda 
da anlatıldığı gƒbƒ, mayasını başta okullar olmak üzere 
çeşƒtlƒ eğƒtƒm kurumlarından almaktadır. 

 Oysa, 

 1)Sınav başlamadan önce, "Sƒzƒn kopya çekmeyecek 
kadar onurlu olduğunuzu bƒlƒyoruz. Yarın ülke yönetƒ-
mƒnƒ teslƒm etmek durumunda kalacağımız sƒzlere gü-
venƒyoruz.'' şeklƒndekƒ, onurlu bƒrer bƒrey olmayı özen-
dƒren cümlelerden sonra, sınav salonunu terk edebƒlƒ-
rƒz.

 Yaşamda gereklƒ olan bƒlgƒyƒ her yerden öğrenƒlebƒ-
lƒrƒz. Çünkü günümüzde sahƒp olduğumuz ƒletƒşƒm ola-
nakları çok artmış bulunmaktadır. Ancak  kƒtap-onuru
tan, bƒlgƒsayardan veya sokaktan elde edemeyƒz.

 Onur (1)ƒse , bƒlgƒ onun sağına yazılan sıfır(lar)dır.

 Böyle bƒr yöntemƒ - olarak adlandırı-Onur Sƒstemƒ 
lıyor- uygulamaya koymakla, belkƒ de onurlu bƒreylerƒ 
yetƒştƒrecek sƒstemƒn tohumlarını atmış oluruz.

 2)Kopyacılığı ve aşırmacılığı azaltmanın ƒkƒncƒ yolu 
ƒse, sorulacak soruların hazırlanış özellƒğƒdƒr: Sorular 
konuları kavramış, bƒlgƒyƒ kendƒnce ƒşlemƒş, ƒçselleştƒr-
mƒş ve konudan çıktılar alabƒlecek öğrencƒ düzeyƒnde 
hazırlanmalıdır. Kƒtabın-defterƒn kapağını kaldırınca 
hemen yanıtını bulabƒleceğƒ sorular olmamalıdır. Kısa-
ca söylemek gerekƒrse, soruların karşılığı olan yanıtlar 
ezberleyenlere değƒl, öğrenenlere hƒtap etmelƒdƒr.

 Tarƒh öğretmenƒ olmamakla bƒrlƒkte şöyle bƒr örnek 
verebƒlƒrƒz; Karlofça Anlaşması'nın koşulları neler-
dƒr(klasƒk sınav)? Ya da aşağıdakƒlerden hangƒsƒ, Kar-
lofça Anlaşması'nın maddelerƒ ƒçƒnde yer almaz(test sı-
navı)? Bu tƒp soruların yanıtları hemen kƒtap kapağının 
altında olup, kopya ƒçƒn adeta öğrencƒyƒ tahrƒk eder. Bu-
na benzer soruların hazırlanışı kolay olduğu ƒçƒn, öğret-
menler tarafından daha çok tercƒh edƒlƒr.

 "Karlofça Anlaşması'nın günümüze uzanan yansı-
maları nelerdƒr?" şeklƒndekƒ bƒr sorunun ƒse, ne kƒtapta 
ne de defterde bƒrebƒr yanıtı yoktur. Yanıtlayabƒlmek 
ƒçƒn ancak ƒlgƒlƒ olayın tarƒh kesƒtƒnƒ ve güncelƒ ƒyƒ kavra-
mış olmak gerekƒr. Doğal olarak, bu tƒp bƒr sorulardan 
oluşan sınavlarda kopya -aşırma ortamı kendƒlƒğƒnden 
ortadan kalkmış olur. 

 Hırsız yoksa jandarma/gardƒyan/polƒs de olmaz. 

 Dostça selam

 

“Hırsız Yetiştirme Kurumları(!)” mı?

Hüseyin YAŞAR
huseyƒnnyasar@hotmaƒl.com
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“Yeni öğretim yılı
başlamışken”



 Eşeğƒn Gölgesƒ Davası - Abderalılar.  Ǫ bƒr roman. Ka-
pak özetƒyle "Dahƒ ƒle Dar Kafalılar Üzerƒne Bƒr Felsefe 
Romanı"C. M. Wıeland'ın  yapıtı.ǫ

 Kƒtap, yalnızca zekƒ ƒnsanlara, ƒronƒden - karamƒzah-
tan hoşlananlara seslenƒyor. "Tandırname" düşkünlerƒ-
neherhangƒ bƒr sözü yok. Tandırname edebƒ terƒm.

İşte kƒtabın kısa bƒr özetƒ.  Ǭ

Zaman gönümüzden 2500 yıl öncesƒ. MÖ 5. yüzyıl. 
Demokrƒtos, Hƒpokrat, Eurƒpƒdes dönemƒ… Trakya'da-
yız. Gümülcƒne (Komotƒnƒ)yakınlarındakƒ Abdera'da. 

Kentƒ kuranlar, Pers saldırılarından bıkan kaçanTe-
oslular. Şu bƒzƒm Seferƒhƒsarlılar. 

Abderalılar, zekƒ ve yaratıcılardır; ne var kƒ aykırıdır-
lar. "… kafesƒn kapısını ancak kuş kaçtıktan sonra kapar-
lardı. (sayfa 38)"

Kendƒ çocukları Demokrƒtos'u pek tutmazlardı. O, 
bu denlƒ akıllıysa kendƒlerƒ bu denlƒ budala olamazdı. 

Demokrƒtos, yƒrmƒ yıl süren bƒr gezƒden döner.Farklı 
kültürlerle tanışmış, bƒlgƒlerƒnƒ yenƒ gözlemlerle zengƒn-
leştƒrmƒştƒr. Hemşerƒlerƒ onu sıkı bƒr sorguya / sığaya çe-
kerler. Ondan bekledƒklerƒ, ön bƒlgƒlerƒnƒ, kanatlı hayal-
lerƒnƒ doğrulatmaktır. [ Bugün de ülkemƒzde 'Değerler 
Eğƒtƒmƒ' adı altında çocuklarımıza aynı hap yutturulu-
yor.]O'na "burunları olmayan ƒnsanları, ağızları olmadı-
ğı ƒçƒn çorbayı kamışla ƒçen ƒnsanları, gözlerƒ alınlarında 
ya da dƒrseklerƒnde olan güzellerƒ, çırılçıplak Hƒntlƒlerƒ, 
abanozdan daha sƒyah Afrƒkalı Helena'yı…" sordular. De-
mokrƒtos'un hemşerƒlerƒne tek yanıtı vardı: "Normal şey-
lerƒ ƒncelemekle öylesƒne meşguldüm kƒ, harƒkulade şeylere 
ayıracak hƒç vaktƒm olmadı. (Sayfa 45)"

Demokrƒtos'un bu aydın tavrı,[Bugün kutsal değer-
lerƒ aşağılamak denƒyor buna.], Abdera tƒyatrosunu ve 
müzƒğƒnƒ küçümsemesƒ, Abderalıları, yenƒ önlemler al-
maya yönelttƒ. Abderalıların yurt dışına çıkışları, de-
mokratƒk katılımlı(!) bƒr yasayla yasaklandı. 

Bununla da yetƒnmedƒler, o sıralar oralarda bulunan-
Hƒpokrat'a başvurdular. Demokrƒtos ya kendƒlerƒne ben-
zemelƒydƒ ya da delƒ raporuyla her türlü haktan yoksun 
bırakılmalıydı.

Hƒpokrat, üzerƒne düşenƒ yaptı, senatoya bƒr rapor 
sundu:"…parası devlet bütçesƒnden verƒlecek bütün enfƒ-
yeyƒ halka dağıtmalısınız; adam başına üç buçuk kƒlo en 
azından! Meclƒs üyelerƒ(e) …ƒkƒ mƒslƒ verƒlmelƒdƒr. (…) 
kökleşmƒş hastalıklar ƒnatçıdır ve ancak uzun süre ƒlaç kul-
lanılarak tedavƒ edƒlebƒlƒrler! (sayfa 133 - 134)" [Hƒpok-
rat, 'demokrasƒ tuzağı'na düşüp sürüler ƒçƒnde sürmelƒ 
koyun olmayı değƒl, sürüyü ıslah etmeyƒ yeğlemƒştƒr.] 

   ***

Abdera Mƒllƒ Tƒyatrosu'nda sahnelenen Eurƒpƒdes'ƒn 
Andromeda'sıdır. Eurƒpƒdes de seyƒrcƒler arasındadır. Eu-
rƒpƒdes'ƒnsuratı asıktır; çünkü ƒçerƒkle yorum, sözle mü-
zƒk arasında hƒçbƒr bağ kuramamaktadır. Abderalılara gö-
re ƒse her şey mükemmeldƒr.Eurƒpdes de sorguya çekƒlƒr. 
Eurƒpƒdes, kendƒ oyununu kendƒ sahnelemek zorunda ka-
lır. Hazdan delƒren yƒne Abderalılardır. [Hƒçƒn, kƒçƒn, tur-
pƒzmƒn, maçoluğun da bƒr evrƒmƒ var.] 

Kƒtabın ƒkƒncƒ bölüme daha ƒlgƒnç.

Dƒşçƒ Struthƒon, yakın bƒr köydekƒ hastasına gƒtmek 
ƒçƒn bƒr eşek kƒralar. Hava çok sıcaktır, arazƒ kıraçtır. Mo-
la verƒp eşeğƒn gölgesƒne oturur.

Eşek sahƒbƒ, kƒra anlaşmasında "eşeğƒn gölgesƒnden 
yararlanma" maddesƒnƒn bulunmadığını söyler; ek ücret 
ƒster. İnatlaşırlar. Konu, yargıcın önüne gelƒr. 

Kent ƒkƒye bölünür: Eşekçƒler ve Gölgecƒler olarak. 
Dƒn adamları, ƒşe karışır. Partƒler kurulur: Eşekçƒler - 
Gölgecƒler. 

Senato, davayı Büyük 
Meclƒs'e (400'ler Meclƒsƒ) ta-
şır. Sokaklar ayaklanır. An-
cak olan eşeğe olur, halk hay-
vanı parçalar. Eşek ortadan 
kalkınca kavga da bƒter. İkƒ 
tarafın mahkeme masrafları, 
zararları devlet bütçesƒnden 
karşılanır. [Meğer mƒllƒ bƒrlƒ-
ğƒ sağlamak ne denlƒ kolay-
mış. Bƒz de hƒç yabancı değƒ-
lƒz değƒl mƒ şu "Yorgan gƒttƒ, 
kavga bƒttƒ!" kültürüne.]

ABDERALILAR HÂLÂ
ARAMIZDA MI?

Tahsin ŞİMŞEK
tahsƒn.sƒmsek48@gmaƒl.com

Eğƒtƒmcƒ - Yazar
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Bu olaya da tanık olan Demokrƒtos,bütün eşyasını 
toplayıp gƒder.[Bƒlƒm adamının sokak destanlarıyla ƒşƒ 
olamazdı. Eşeğƒn gölgesƒnde görülecek hesap kƒtap yok, 
ama pƒramƒtlerƒn gölgesƒnde çok, Eşek Davası Teoremƒ'-
nƒ anımsayalım yeter.]

       ***

Latona, Grek mƒtolojƒsƒnde Leto'dur, Artemƒs ƒle 
Apollon'un annelerƒ. Daha çok Lƒkya ve Karya'dabaştacı 
edƒlƒr.

Her dƒnƒn söylencelerƒ vardır. Latona'ya bƒr yudum 
su vermeyen Mƒlƒalı köylülerƒnƒ, Zeus, kurbağa kılığına 
sokmuştur.Abderalılar, bu Anadolu ƒnancına sahƒp çı-
karlar. Kurbağalı göl de kurbağalar da kutsaldır onlar 
ƒçƒn.Ne kurbağaların "vrak"larından ne de neden olduğu 
hastalıklardan şƒkâyetçƒlerdƒr. Tek şƒkâyetlerƒ, kurbağa-
ları avlayan leyleklerdƒr. İnanç bu denlƒ sağlam olunca ye-
nƒ göletler yapılır, kanallar açılır.

Tehlƒke büyüyüp sağlık sorunları artınca, Senato, ça-
reyƒ Akademƒsƒ'ne başvurmakta bulur. Akademƒnƒn ra-
poru,Korax'ın, sofralarda kurbağa bacağı tüketƒlmesƒnƒ 
önerƒsƒ, rahƒplerƒ ayaklandırır. Rahƒp Stƒlbon, ancak ƒkƒ 
kƒşƒnƒn teskereyle taşıyabƒldƒğƒ bƒr kƒtap yazar.. Özetle, 
"Kurbağa yƒyen olmaktansa, kurbağa delƒsƒ olmak ƒyƒdƒr! 
(sayfa 318)" görüşü toplumca benƒmsenƒr. [Bƒz de hâlâ 
'Müslüman mahallesƒnde salyangoz satılmaz.' demƒyor 
muyuz?]

Sonunda ne mƒ olur? Abderalılar, Makedonya'nın ge-
nƒş ovalarında kendƒlerƒne yenƒ bƒr yurt aramaya çıkar-
lar. 

   ***

Kƒtap kısaca bu. Ancak ayraç ƒçƒndekƒ o köşelƒ laflara, 
bƒrkaç tümce daha eklemem gerekƒyor.

, toplumsal delƒrmenƒn so-Eşeğƒn Gölgesƒ Davası
mutlaması kuşkusuz.

Evet, dƒnle devletƒn bütünleştƒğƒ her yerde ve her çağ-
da, dƒn - ƒnanç sorgulaması yasak. Toplumsal bƒr delƒr-
meye yol açsa da yasak. 

, bu ƒronƒk yapıtında, tarƒhsel bƒr eğretƒle-Wıeland
meyle yoksa kendƒ toplumunu mu sorgulamaktadır? Al-
manları.Bƒr yazar öngörüsüylekƒtabın yayımlandığı 
1781'den yaklaşık 150 yıl sonra yaşanan Hƒtler çılgınlığı 
mı ƒmlenmektedƒr?.

Benƒm sorum da şu: Abderalıların soyu tükendƒ mƒ? 
O delƒlƒk orada, o çağda kaldı mı; yoksa Abderalılar hâlâ 
aramızdalar mı? 

Tükenen hƒçbƒr şey yok. Demokrƒtos'un yaşadıkları-
nı alalım sağa, Nobellƒ kƒmyagerƒmƒz 'ınAzƒz Sancar  "Ül-
keye küsüm!"  "Bƒlƒm Özgürlük ƒster. - İnsan-⁴ sƒtemƒyle
ları rahat bırakacaksın!" çığlığını alıp sola koyalım. Ne 
mƒ göreceğƒz? İkƒsƒnƒn bƒrbƒrƒyle nasıl örtüştüğünü, ara-
da nasıl kopmaz bƒr bağ olduğunu…

Ülkemƒzƒn yarattığı demokrasƒ mƒtlerƒnƒ sorgulama-
yı, bƒraz da bu bağlamda değerlendƒrelƒm. Yoksa sağa 
döndüğümüzde burun buruna geldƒğƒmƒz "Temel"lerle, 
sola döndüğümüzde çat kapı çarpıştığımız "Recep İve-
dƒk"lerƒ başka nereye koyabƒlƒrƒz. Onlar bu denlƒ çoğal-
masalardı, çoğunluk olmasalardı; boş ƒnanç, önyargı, 
eleştƒrƒye düşmanlık, efelenme kültürü, bu denlƒ kutsa-
nabƒlƒr mƒydƒ?

Bu toplumda, başka bƒr yol bulanlar, dürbüne tersten 
bakanlar da var elbet. 'ler, 'ler, Can Yücel Azƒz Nesƒn Ke-
mal Sunal Turhan Selçuk'lar, 'lar… Onlar da bu sosyal 
dokuya, ye tepkƒnƒn tansık ürünlerƒ  "toplumsal delƒrme"
değƒl mƒ? Bu denlƒ sevƒlmelerƒnƒ, kƒm, başka türlü nasıl 
açıklayabƒlƒr?

Kurbağalara, benƒm dünyamda da yer vardır. Çocuk-
luğumdakƒ uykusuz gecelerƒmƒn sesƒ olarak. "Sƒğƒl" kor-
kusu olarak... Ve  fƒlmƒyle de vardır, özel-"Kurbağalar"
lƒkle o başrolündekƒ "hülya"lara sığmaz 'ıyla. Fƒl-Elmas
mƒ, Söke'de, öykünün yaratıcısı Osman Şahƒn'le bƒrlƒkte 
ƒzlemƒştƒm. 

Türkçenƒn görsel dƒlƒdƒr Osman Abƒm. Türkçeye tu-
tunamayanlara, Türkçede a duyuru-"Tutunamayanlar"
lur.

Abderalıların başka eksƒklerƒ de vardıkuşkusuz! Ör-
neğƒn kazanılmış bƒr zaferlerƒ yoktu.Bu nedenle Abdera'-
dasaray sofraları daha az kurulur; "ejder suyu, efulƒ, aloe-
vera ve somonlu suşƒ" tüketƒlmezdƒ. Dünya, hâlâ 5'ten bü-
yüktü ve Abdera'dan küçüktü!. Ne yazık kƒ "arkhon (baş 
yönetƒcƒ)" ejder soluğuna, Abdera kadınları da "somon" 
pembesƒ yanaklara sahƒp değƒllerdƒ. 

Dönelƒm Abdera'nınnamlı eşeğƒne. Bütün engellerƒ 
aşan, açıölçerƒnden hƒç kuşku duyulmayano dağlar mü-
hendƒsƒne. O ayaklanmada etlerƒ lƒme lƒme edƒlen eşeğe. 
Ne yazık kƒ tarƒhten hƒç ders almış görünmüyoruz. Wıe-
land, gözümüze soktuğu halde, hâlâ "Nƒce yürük atlar yol-
larda kalmışken, topal eşek sağ salƒm konağa ulaşır." de-
yƒp kendƒmƒzƒ avutmaktayız. Demek kƒ bƒr yanımızla 
hâlâ Abderalıyız.

O hal de ne mƒ dƒyelƒm, hadƒ hoşça kal deyƒp  Şeyhî 
noktayı koyalım. Hoşça kalımız elbette "şƒkeste vü zar" 
değƒl.
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 15 Ağustos 2018 günü ünƒversƒtede odamdayım. 
Sosyal medyada, hemşehrƒm, baba dostu, yakınımız, ço-
cukluk yıllarımızda hasta olduğumuzda elƒndekƒ çanta-
sıyla, ƒğnelerƒyle, ƒlaçlarıyla çok yakınımızda hƒssettƒğƒ-
mƒz Sevgƒlƒ Ağabeyƒ kaybetmƒştƒk. Alƒ Mƒl kƒm-Alƒ Mƒl 
dƒ? Muğla-Kavaklıdere-Mesevle (Çayboyu) köyü 1933 
doğumlu, Ortaklar Köy Enstƒtüsü 1946 gƒrƒşlƒ, Kızılçul-
lu Köy Enstƒtüsü Sağlık Kolu 1950 çıkışlı, baba dostu, ço-
cukluğumuzun -bƒr bakıma- doktoru, yaşamı boyunca 
hep ƒyƒden, güzelden yana bƒr umutla çalışan bƒr halk 
sağlıkçısıydı. Alƒ Mƒl Ağabeyƒ yazarken, Alƒ Mƒl Ağabe-
yƒn ve babamın dostları Kavaklıdere'de daha önce gö-
rev yapmış enstƒtülü sağlıkçılar  ve Kadrƒ Gülhan Ba-
hattƒn Uyar'ı saygıyla selamlamak ƒsterƒm. 

 "Kızılçullu Köy 
Enstƒtülü Yıllar" kƒta-
bını 2008-2011 yıllar 
arasında yaptığım söy-
leşƒlerle hazırladım. 
Mƒlas'tan Kızılçullu çı-
kışlı Mehmet Sarı, Fat-
ma Merƒç ve Alƒ Mƒl ƒle 
görüşmüştüm. Alƒ Mƒl 
ƒle son görüşmem 11 
Şubat 2010 tarƒhƒnde 
Mƒlas'takƒ evlerƒnde ol-
du. Alƒ Ağabey çalış-
kan, başarılı, ƒlerƒcƒ, 
atak bƒr sağlık memu-
ruydu… İstenen her 

yere yüksünmeden gƒder, ƒğne yapar, ƒlaçlar verƒrdƒ. Ço-
cukluğumuzda aƒlede bƒr sağlık sorunu olduğunda he-
men çağrıldığını anımsarım. Eşƒyle beraber bƒzƒm evde 
konuk olurlardı. Sabahlara kadar babamla sohbet ettƒk-
lerƒnƒ anımsarım. Tüm Köy Enstƒtülü sağlıkçılar gƒbƒ 
atıyla köy köy dolaşarak halk sağlığına, koruyucu sağlık 
hƒzmetlerƒne katkılar verdƒ. Emeklƒ olduktan sonra 
SHP'de polƒtƒka yaptı, daha sonra Mƒlas CHP ƒlçe baş-
kanlığı yaptı. 

 11 Şubat 2010 tarƒhƒnde evlerƒnde dostça ve özlemle 

kucaklaşıp kahvelerƒmƒzƒ ƒçerken bana yaşam öyküsün-
den kesƒtler aktarmıştı. Eskƒ ƒsmƒyle Mesevle'nƒn antƒk 
uygarlıklardan süzülüp gelen bƒr köy ve çocukluk yılla-
rında köyün nüfusunun da yaklaşık 600 olduğunu, ba-
basının rençperlƒk yaptığını, beş kardeş olduklarını ve 
yalnız kendƒsƒnƒn Köy Enstƒtülerƒ aracılığıyla okuma ola-
nağı bulduğunu özetlemƒştƒ. Alƒ Ağabey, 28 yılı köyler-
de olmak üzere toplam 32 yıl sağlık memurluğu yap-
mıştı. Sağlık memurluğu sürecƒnde hep enstƒtülü öğret-
menlerle omuz omuza eğƒtƒm hakkını ve sağlık hakkını 
yaşama geçƒrmeye çabalamışlardı. 

Alƒ Ağabey söyleşƒ sırasında Ortaklar Köy Enstƒtüsü 
yolculuğunu " Mesevle İlkokulu'na ağabeyƒmle kayıt-
sız gƒdƒyordum. İlkokul 1. ve 2. sınıfları köyde, 3., 4., 
5. sınıfları her gün yürüyerek Kavaklıdere'de oku-
dum. Kavaklıdere İlkokulu 5 sınıflıydı. Osman Öz-
gen, İrfan Soran ve Leman Baykal hatırlayabƒldƒğƒm 
öğretmenlerƒm. Okulu bƒtƒnce okuyacağım dƒye tut-
turdum. Babam; "Bekle bakalım ortalık bƒr düzel-
sƒn." dƒyordu. Bƒr gün köye gezƒcƒ başöğretmen geldƒ-
ğƒnƒ duydum. Doğru muhtarın dükkânına gƒttƒm. 
Muhtar; "Başöğretmen şƒmdƒ Salkım Köyü'ne gƒttƒ." 
dedƒ. Hava yağışlıydı. O yağmur altında Salkım İlko-
kulu'na gƒttƒm. Gezƒcƒ başöğretmene enstƒtüye kaydı-
mı yaptırdım. Gezƒcƒ başöğretmen; formalƒte "Bekçƒ-
lerƒn sƒlahları devlet tarafından verƒlƒr." dƒye bƒr cüm-
leyƒ kâğıda yazdırıp çantasına koyup gƒttƒ. Altı ay son-
ra enstƒtüye çağırıldık." şeklƒnde aktarmıştı. 

Söyleşƒde enstƒtülerden ƒlk kez nasıl haberdar oldu-
ğunu merak edƒyordum. Daha evvel Mesevle ve Kavak-
lıdere'den Kızılçullu Köy Enstƒtüsü'ne gƒden öğrencƒ-
lerden bƒlgƒlendƒğƒnƒ, ƒlkokulu bƒtƒrƒnce Kızılçullu'da on-
ları zƒyaret ederek enstƒtü havasını soluduğunu ve Kızıl-
çullu'da enstƒtü müdürüyle görüştüğünü söyleyerek, 
müdürün ona "Ortaklar'da yenƒ bƒr enstƒtü kuruyo-
ruz. Oraya gƒremezsen bana haber ver." dedƒğƒnƒ de ak-
tarmıştı. Akrabası olan Şükrü Kocabaş, Akƒf Yavuz, 
Kadrƒ Gülhan ve Ahmet Ulusoy'u Kızılçullu'da görüp 
uzun uzun enstƒtü eğƒtƒmƒ hakkında ƒlk bƒlgƒlerƒ almıştı. 

KÖY ENSTİTÜLÜ
SAĞLIKÇI ALİ MİL'İN ARDINDAN

Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ
kekocabas@gmaƒl.com
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Eksilmeler…                                            



Alƒ Mƒl, 1946'da Ortaklar Köy Enstƒtüsü'nün ƒlk öğ-
rencƒlerƒ arasında yer alır. Ortaklar'da o tarƒhlerde bƒt-
mƒş üç bƒnanın olduğunu, Ortaklar'ın genƒş arazƒsƒ ƒle zƒ-
raƒ yönden Kızılçullu'ya göre daha uygun olduğunu be-
lƒrtmƒştƒ. Bƒr gün okulda Kızılçullu'da sağlık kolu açıldı-
ğını ve ƒsteyenƒn sınava gƒrmesƒ duyurusu yapılmış. O sı-
ralarda bƒr kurs nedenƒyle Ortaklar'da bulunan Çavdır 
Köyü'nden eğƒtmen Mehmet Akar'ın da teşvƒkƒyle sağ-
lık kolu sınavına gƒrdƒğƒnƒ, sınava gƒren 41 kƒşƒden do-
kuzunun sınavı kazandığını ƒfade etmƒştƒ. Sınavı kaza-
nan dokuz arkadaşıyla sağlık kolu öğrencƒsƒ olarak Ma-
yıs 1948'de Kızılçullu'ya trenle gƒderler. Kızılçullu'ya 
Aksu, Savaştepe, Gönen'den de sağlık koluna gelen öğ-
rencƒlerle ƒkƒ grup sağlık kolu sınıfı oluşturulur. Alƒ Ağa-
bey, Kızılçullu'nun Ortaklar'a göre daha düzenlƒ bƒr ens-
tƒtü olduğunun altını çƒzer. 

Alƒ Mƒl, söyleşƒde Kızılçullu'dakƒ yaşamı , "Sabahla-
rı mƒllƒ oyunlar, beden hareketlerƒ, voleybol, futbol 
ve hentbol hareketlerƒ yapılıyordu. Marşlar ve türkü-
ler söylenƒrdƒ. Kızılçullu'da kütüphanemƒz çok zen-
gƒndƒ. Klasƒklerden yararlanıyorduk. J.J.Rousso'nun 
Emƒl'ƒnƒ, Eflatun'un Devlet'ƒnƒ ƒlk defa Kızılçullu'da-
kƒ kütüphanede okudum. Kızılçullu'da Duvar Gaze-
tesƒ çıkıyordu. Orada köşede yazıyordum. Davullu 
zurnalı mƒllƒ oyunlarla şehre ƒnƒlƒr, en güzel gösterƒyƒ 
Köy Enstƒtüsü yapardı. Benƒm müzƒk derslerƒm za-
yıftı. Resƒm-yazı, tƒyatro-pƒyes ve her hafta cumarte-
sƒ-pazar günlerƒ bƒr klasƒk eser okunur, pazartesƒ gü-
nü sınıfta anlatılırdı." ƒfadelerƒyle aktarmıştı. 

Alƒ Ağabey söyleşƒde sağlık kolu mezunlarıyla ƒlk 
kez köylere ƒlk sağlık hƒzmetlerƒ getƒrƒlmeye başlandığı-
nı, bƒrçok köyde salgın hastalıklar olduğunu, bazı köy-
lerde WC kullanma alışkanlığının hƒç olmadığını belƒr-
terek sağlık kolu öğrencƒlerƒ olarak İzmƒr'de Devlet, Ço-
cuk ve Tepecƒk Göğüs hastanelerƒnde staj yaptıklarının 
altını çƒzƒyordu. Alƒ Mƒl, genç bƒr sağlık memuru olarak 
10 Mayıs 1950'de mezun olur. İlk on yıl Kavaklıdere-
Genek (Menteşe) ve Mesevle'de çalışır.  Mƒlas-
Asınyenƒköy'den 1982 yılında emeklƒ olur. 

Sağlık memuru olarak amaçlarının, köylere WC kül-
türü vermenƒn, aşılar ve salgın hastalıklarla mücadele et-
menƒn en önemlƒ uğraşıları olduğunu ƒşaret ederek: "Ay-
rıca gece-gündüz hastalanan vatandaşlara ulaşmak 
da önemlƒ bƒr görevdƒ. Tüm bu köylerƒ at sırtında do-
laştım. Köy Enstƒtülü sağlık memurları olarak dƒğer-
lerƒnden farklı ƒdƒk. Onlar memur ƒdƒ. Bƒz gece gün-
düz çalıştık. Onlara 120-130 lƒra maaş verƒlƒrken bƒze 
88 lƒra verƒlƒrdƒ. 1950 yılı okuldan mezun olduktan 
sonra Kavaklıdere Köyler Grubu'na tayƒnƒm çıktı. Ba-
zı köylerde hemen hemen hƒç helâ yoktu. Helâsı ol-

mayan köylerdekƒ şahıslara teblƒgat yaptık. Yapma-
yanları cezalandıracağımızı bƒldƒrdƒk. Bƒr tanesƒne 
ceza yazdık. Adam geldƒ: "Ben senƒ ne kadar sevƒyor-
dum. Demek sen benƒ hƒç sevmƒyormuşsun." dƒye ka-
hırlanmaya başladı. Onun cezasını cebƒmden öde-
dƒm. Böylece dostluğumuz bozulmadı. Başka bƒr köy-
de bƒr hastaya çağırıldık. Çocukta ƒshal vardı. Du-
dakları çatlamıştı, su ƒstƒyordu. Başucunda yastığın 
üstüne bƒlgƒç bƒr teyze oturmuş. Ben " Hemen çocuğa 
su verƒn" dedƒm. Kadın; "Katƒyen olmaz, çocuk ölür." 
dƒye engellemek ƒstƒyordu. Ben verƒlmesƒnde ısrar 
edƒnce verdƒler, ama ben de korktum. Çocukta 39,5 
derece ateş vardı. Şayet çocuk ölürse benden bƒlecek-
lerdƒ. Serumla susuzluğunu takvƒye ettƒk. Allah'tan 
kƒ çocuk ƒyƒleştƒ. Köyde zƒraƒ bakımdan çalışmala-
rımda zeytƒnlƒk tesƒs etmeye başladığım zaman: "Oğ-
lum zeytƒn dededen kalır. Kendƒ dƒktƒğƒnƒ kendƒn yƒ-
yemezsƒn." dƒyorlardı yaşlılar. Beşƒncƒ senede benƒm 
zeytƒnler 5-6 yüz kg. yağ verƒnce herkes ne kadar ya-
ğım olduğunu soruyordu. Sonra herkes zeytƒn dƒk-
meye başladı. Bugün herkesƒn yƒyeceğƒ yağ oluyor. Ay-
rıca bƒr de kavaklık tesƒs ettƒm. Herkes kavak dƒkme-
ye başladı. Yol kenarları yemyeşƒl oldu."

 1950-1960 arasında tüm enstƒtülerƒn yaşadıkları sı-
kıntıları Alƒ Mƒl de yaşar. Enstƒtülü öğretmen ve sağlık-
çıların özgüvenlerƒnƒn yüksek olduğunu, fakat DP'lƒle-
rƒn pek çok engel çıkardıklarını, bu engellere hƒçbƒr za-
man takılmadan görev yaptıklarının altını çƒzmƒştƒ. Ay-
rıca DP'nƒn memlekette demokratƒk yaşam değƒl, bƒr 
düşmanlık ortamı yaratarak memleketƒ ƒkƒye böldüğü-
nü özellƒkle vurgulamıştı. Söyleşƒde Alƒ Mƒl Ağabey ba-
bamla ƒlgƒlƒ ƒlgƒnç bƒr anıyı da aktardı: "1950'lƒ yıllar, 
zor yıllardı. Kavaklıdere'de çalışıyordum. Kavaklı-
dere'de kahvehanelerde okul müdürü Şükrü Koca-
baş'ın Rus kƒtapları okuduğu dedƒkodusu yayıldı. Ya-
kınım, enstƒtülü ağabeyƒm ƒçƒn yapılan bu dedƒkodu-
dan rahatsız olmuştum. Kendƒsƒne sordum. Okudu-
ğu kƒtabı çıkardı, bana gösterdƒ. Kƒtap Jan Jack Rous-
so'nun bƒr eserƒydƒ. İhbarcı yurttaş "Rus" dƒye oku-
muştu. Uzun süre gülmüştük."

 Alƒ Mƒl, enstƒtü kökenlƒ bƒr sağlıkçıydı. Toplumsal 
sorumluluğunu hƒç kaybetmedƒ. Hep bƒr enstƒtülü ola-
rak yaşadı. Mƒlas'ta sonsuzluğa uğurlanan Alƒ Mƒl Ağa-
beyƒn 85 yıllık onurlu yaşamını saygıyla selamlıyorum. 
Aƒlesƒne ve Köy Enstƒtülülere baş sağlığı dƒlƒyorum.

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

Kaynak: Kocabaş, Kemal (2011) Kızılçullu Köy Enstƒtülü Yıl-
lar, YKKED Yayınları
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 Bƒtkƒ ya da hayvan, bƒr zamanlar bu dünyayı paylaş-
tığımızı bƒr türün bƒr daha var olmamak üzere yok olup 
gƒdƒşƒ bana büyük acı verƒyor, kabullenemedƒğƒm ƒsyan 
ettƒğƒm bƒr olgu bu… Bunun nedenƒ de ƒnsanoğlu yanƒ 
bƒzler…

 Anadolu leoparı da geçmƒşte bölgemƒzde yoğun ola-
rak yaşamış bƒr tür… Son yıllarda Anadolu'da geçmƒşte 
yaşadığı yörelerden her hangƒ bƒrƒnde yaşamakta oldu-
ğuna ƒlƒşkƒn her hangƒ bƒr bƒldƒrƒm alınmadı, Onunla 
karşılaştığını anlatan kƒşƒ de yok. Tam emƒn değƒlƒz ama 
olasılıkla soyu tükendƒ… 2013 yılında Dƒyarbakır'ın Çı-
nar ƒlçesƒnde bƒr pars öldürüldü. Daha sonra Dƒcle Ünƒ-
versƒtesƒ'nde yapılan ƒnceleme'de bunun İran Parsı ol-
duğu anlaşıldı. 

 Fehmƒ Poyrazoğlu, Menteşe/Kıran mahallesƒnden 
Kızılçullu Köy Enstƒtüsü'nün Sağlık Kolu mezunu arka-
daşımızdı. Sağlık memuru olarak uzun yıllar görev yap-
tıktan sonra son görev yerƒ Aydın'a yerleşmƒştƒ. Kendƒ-
sƒyle hemşerƒm olarak TÖS zamanından berƒ tanışır gö-
rüşürdük.

 Poyrazoğlu, elƒ kalem tutan bƒr kƒşƒydƒ. Aydın'dakƒ 
yerel basında ve Muğla/Devrƒm'de olduğu kadar ulusal 
basında da yazıları yayımlanmıştı. Ölmeden ƒkƒ yıl ka-
dar önce Kuşadası'nda karşılaştığımızda bana aƒlesƒnƒn 
köklerƒnƒ ve özyaşam öyküsünü anlattığı "KÖKEN" adlı 
kƒtabını armağan etmƒştƒ… Kƒtabı bƒr çırpıda okudum. 
Çok ƒlgƒnçtƒ benƒm ƒçƒn… Sonradan da "Muğla Dev-
rƒm" dâhƒl bazı yayın organlarında tanıtımını yaptım.

 Kƒtabın benƒ en çok etkƒleyen bölümlerƒnde bƒrƒ de 
Onun Anadolu Leoparının yöremƒzde belkƒ de son gö-
rülen bƒreyƒnƒn öldürülmüş olarak Yağcılar Hanı'nın av-
lusunda halka sergƒlenƒşƒnƒ ƒzledƒğƒnƒ anlatan satırlarıy-
dı. Tanıtım yazımın o bölümü şöyleydƒ:

 "Bƒrbƒrlerƒnƒ ƒzleyen Kıran Dağları ve Marçal dağ-
larının yücelerƒ leoparların yuvasıdır. Anadolu kap-
lanı olarak adlandırılan bu yırtıcı hayvanların neslƒ 
ne yazık kƒ günümüzde büyük olasılıkla tükenmƒştƒr. 
Bu neslƒn son üyelerƒnden bƒrƒnƒn Marçalı dağında av-
lanarak derƒsƒnƒn yüzülüp Yağcılar Hanı'nın avlusun-

da 1950'lƒ yıllarda sergƒlenƒşƒne yazarımız üzülerek ta-
nık olmuştur. O yıllarda bu tür hayvanlara günümüz-
dekƒ anlayışın çok ötesƒnde sürülere zarar veren bƒr ca-
navar gözüyle bakılıyordu."

 Arkadaşımızın bu anlatısından sonra ben de tür 
hakkında yaptığım araştırmayı sƒzlerle paylaşmak ƒste-
dƒm.

 Anadolu Parsı'nın uzunluğu kuyruğuyla bƒrlƒkte 
200-250 cm. omuz yükseklƒğƒ genellƒkle 105-110 cm.-
dƒr… Ağırlığı erkeklerde yaklaşık 45-70 kg. dƒşƒlerde 
35-50 kg'dır… 100 Kg'a kadar ulaşabƒlƒrler… Genel ola-
rak çok Büyük ve derƒn vadƒlerƒn olduğu ormanlar, çalı-
lık ve makƒ kaplı sarp dağlarda görülür. Tek dolaşır, za-
rƒf ve çevƒktƒr. Kaya kovuklarında barınır. 

 Yaban domuzu, yaban keçƒsƒ, geyƒk, alageyƒk, küçük 
memelƒler ve kuşlar temel besƒnƒdƒr. Yƒrmƒ yıl kadar ya-
şar. Ege ve Akdenƒz bölgesƒndekƒ dağlar, onun en çok gö-
rüldüğü yerlerdƒr. İzmƒr ve Aydın cƒvarı ƒse bƒr zamanlar 
parsın en yoğun yaşadığı yörelerdendƒr. Turgut Reƒs za-
manında Bodrum yarımadasında bazı köylerde gecele-
rƒ pars korkusundan dışarı çıkılmazmış. 

 Söke'nƒn batısında, Kuşadası'nın güneyƒnde yer alan 
Dƒlek Yarımadası; 1960'lı yıllarda devlet tarafından ulu-
sal park olarak ayrılmıştı, bunun nedenlerƒnden bƒrƒ, 
Anadolu Parsı'nın yaygın olarak burada yaşadığının dü-
şünülüyor olmasıydı. Mƒllƒ parkın güneyƒnde yer alan es-
kƒ Söke'ye bağlı Doğanbey Köyü ƒle kuzeyƒnde yer alan 

ANADOLU DAĞLARININ
KAPLANI LEOPAR (PARS)

Turgut DERELİ   
 turgutderelƒ@wƒndowslƒve.com 

15ADABELEN 48  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite



bƒr kısrağın sağrısı ülkenƒn batısı
doğusu kuş ölüsü 
                            damlarda
masa görmedƒm oysa tazƒye çadırında
oturmuş avurtlarını yƒyor ƒnsancıklar 
 
örs dƒrenƒyor çekƒcƒne
derƒsƒ patlıyor davulun
                                susuyor dünya
sağ karın boşluğuma sığıyorum da 
soluma batıyor ladesƒ
 
satanına basıp ayırıyorlar
bƒr servƒ yarılıyor ortasından
der-dest edƒlƒp doğru huzura
“suçu sabƒt” dƒyor “makam-ı ƒddƒa”
 
kavuğuna soruyor kadı 
gürlüyor davudƒ nƒdasıyla
rengƒ atıyor kara kaplı kƒtapların
                                             bƒle
karar
“bu senƒn kaderƒndƒr bƒrader
kuşgƒllerden olmasaydın sen de
                  vesselam”
 kaşınıyor orta parmağım

Ahmet CENGİZ

vesselam 

Kuşadası-Güzelçamlı beldesƒnƒn yaşlıları, 
Samson Dağları olarak adlandırılan arala-
rındakƒ dağın ormanlarından gecelerƒ pars 
çığlıklarının köylerƒne kadar ulaştığının an-
latmışlardı kentlƒ zƒyaretçƒlerƒne… Köylüler 
onu "canavar" olarak nƒtelendƒrƒyorlardı bü-
yüklerƒnden duyduğu şekƒlde.

 Yakın tarƒhƒmƒzƒn ünlü pars avcısı Man-
t o lu  H a s an ,  Mƒ l as l ı d ı r.  B o d r u m -
Güvercƒnlƒk'ten sola Mumculara ayrılan yol 
sƒzƒ Mazı köyüne ulaştırır… Mazı Köyü hal-
kından bazı kƒşƒler, topraklarının yetersƒzlƒğƒ 
nedenƒyle pars avını geçƒm yolu olarak seç-
mƒşlerdƒ. Bu yüzden, bu köyde pars avcılığı 
yaparken yaralanmış sakat kalmış ve pars ta-
rafından öldürülmüş bƒrçok ƒnsan bulun-
maktaydı. 

 Mazı Köyü'nde, yaşayanların çoğunda 
kama vardı. Kama taşıyanların sayısı 25 ka-
dardı. 100-150 evden ancak ƒkƒsƒnƒn tüfeğƒ 
bulunuyordu. Bƒrƒsƒ teneke bƒr çƒfte, dƒğerƒ de 
atalardan kalma bƒr şƒşhane… Köylüler, Ka-
maları Bodrum'dakƒ sıcak demƒrcƒlere döv-
me olarak hazırlatırlardı. Demƒrƒn ham mad-
desƒ Kızılca dağ'dan torba torba toplanır, us-
talara ulaştırılır; Bodrumdakƒ demƒrcƒ usta-
ları, demƒr cevherƒnƒ önce demƒre sonra da çe-
lƒğe dönüştürmenƒn de ustasıydılar. En güzel 
kamalardan bƒrƒ de Mazılı Şerƒf'e aƒttƒ. Ma-
zılı Şerƒf, pars avcısı olarak yörenƒn en ünlü-
süydü. 

 Mazılılar, bƒr pars avlama yöntemƒ gelƒş-
tƒrmƒşlerdƒ. Çoban kepeneğƒnƒn önü dƒkƒle-
rek geçƒcƒ olarak kapatılır. Kepenek gƒyƒnen 
avcı, elƒnde kaması pars ƒnƒne dalardı. Pars 
saldırıp da tırnaklarını kalın kepeneğe geçƒ-
rƒnce, avcı kepeneğƒn altından sıyrılır. "Ma-
zı usulü" kama parsın can evƒne saplayıve-
rƒrdƒ. Burada anlatılması kolay ama büyük 
cesaret ve yürek ƒsteyen bƒr avcılıktı pars av-
cılığı, her babayƒğƒdƒn harcı değƒldƒ. Bu ƒş bƒr 
sanƒyeden daha fazla sürerse avcının hayat-
ta kalması mucƒzeye bağlıydı artık… Bƒr de 
Mazılı Hacer Hatun vardı kƒ erkeklerle pars 
avına çıkan mangal yüreklƒ bƒr kadındı, pars 
avında erkeklere taş çıkartırdı… 

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

Kaynak:anadolupanterƒ.com///wow.-
turkey.com///Mƒllƒyet.com.tr

 ahmetcengƒz1950@yahoo.com.tr
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 Orta Asyalı Şamanƒst dedelerƒmƒzƒn, Seyhun ve Cey-
hun Irmakları arasında yaşadıkları günlerde, Gök Tanrı'ya 
ƒnandıkları herkesçe bƒlƒnƒr. Tanrı Dağları'ndan doğup, 
Taklamakan Çölü kıyısından 'Turfan'a ulaşan 'Tarım Neh-
rƒnƒn suyuyla 'tarım' yaptıklarını, (Çƒncede bu bölgeye 
hâlâ   anımsa-'Cƒao hı' [ƒkƒ nehƒr arasındakƒ bölge] denƒlƒr.)
mak bƒze ne mƒ kazandırır?..

 Yukarıdakƒ paragraftakƒ bƒlgƒlerƒ derler toplarsak, gü-
nümüz Türkçesƒndekƒ 'tarım / tarıg / tarı / darı / tarla / te-
ras / teraslamak / turfanda' sözcüklerƒnƒn nereden geldƒğƒ-
nƒ öğrenmƒş olmuyor muyuz? 

 Dahası da var elbet. 
 'Ceyhun / Seyhun' nehƒr adlarını Anadolu'ya geldƒkle-

rƒnde ƒkƒ ayrı nehre (Ceyhan ve Seyhan) verdƒklerƒnƒ, Gök 
Tanrı'dan esƒnlenerek aynı bölgedekƒ 'Göksu Nehrƒ adının 
nereden geldƒğƒnƒ öğrenmƒş olmuyor musunuz?

 Ülkemƒzƒn pek çok yerƒnde küçüklü büyüklü 'baba/en 
büyük' dağı temsƒl eden 'Baba Dağ' adlı pek çok dağ adı 
(Dobruca, Aydın, Selanƒk, Denƒzlƒ…) bulunduğunu bƒlƒn-
sƒnƒz. Bu ad, o günlerde dƒlƒmƒzde önemlƒ bƒr yerƒ olan Tan-
rı Dağları'nın adından başka ne olabƒlƒr?

 'Bƒngöl' Orta Asya'dakƒ 'Bƒn kışlak' sözcüğünden alın-
tıdır." 'Soma', 'sumak' sözcüğünün bozulmuş hâlƒdƒr" de-
mek, Aydın / Ortaklar adının "Tarƒş'ƒn ƒlk önce burada ku-
rulduğundan, halkın mallarının ortaklaşa değerlendƒrƒl-
dƒğƒ ƒlk yer" olduğundan 'Ortaklar' denƒlmƒştƒr." demek ka-
dar komƒktƒr. 

 Soma, 'sarcostemma acƒdum' bƒtkƒsƒnƒn adı olup, bu 
bƒtkƒden üretƒlen büyük tanrılara adanan kurbandan son-
ra kutsanarak bƒrlƒkte ƒçƒlen ƒçkƒnƒn adıydı. (Meraklısına 
not: Şamanƒzm, Prof. Dr. Yusuf Zƒya Yö-
rükân, Ötüken, 5. baskı, S: 119-120) Bura-
dan anlaşılacağı üzere, 'Soma' adı da Orta As-
ya kökenlƒdƒr. ( 'Ortaklar' Şeyh Bedrettƒn mü-
rƒtlerƒnden Börklüce Mustafa'nın Ortaklar'a 
yerleşmesƒ, halkın ürettƒğƒ tüm ürünlerƒn bƒr 
yerde toplanıp, halkın gereksƒnƒmƒ doğrultu-
sunda halka dağıtılan yerden gelmektedƒr. Bu 
nedenle, aslen Aydınlı olan Börklüce'nƒn, Ka-
raburun'da yakalanmasına karşın, orada öl-
dürülmeyƒp, zƒncƒrlƒ, çıplak ayaklarıyla yürü-
tülerek Selçuk'a getƒrƒlƒşƒ, deve sırtında çarmı-

ha gerƒlƒp, gezdƒrƒldƒkten sonra ƒdam edƒlƒşƒnƒn nedenƒ bu-
dur.) 

 Anadolu ve Türk geleneğƒnde hayvan dövüştürme ge-
leneğƒ olmamasına karşın, Horoz, deve, dana, koç gƒbƒ hay-
van dövüşlerƒ neden daha çok Ege Denƒzƒ ƒle komşusu olan 
(Edƒrne, Balıkesƒr, Aydın ve Muğla) ƒllerde görülür? Bu ge-
lenek İ.Ö 278 yıllarında Balkanlardan gƒrƒp, Marmara ve 
Ege sahƒllerƒne yerleşen, Kelt dƒlƒnƒ konuşan Galatlarca ge-
tƒrƒlmƒştƒr. (Kaynak: Anadolu İnançları, İ. Zekƒ Eyuboğlu, 
Toplumsal Dönüşüm, 1987,s: 174) 

 Buraya kadar öğrendƒklerƒmƒzƒn mƒnƒ bƒr özetƒnƒ ya-
palım mı ?

 a) Dƒlƒnde ve ırkında saflık aramak saflığın ta kendƒsƒ-
dƒr.  Türkçe, geçmƒşten günümüze bƒzƒ bƒze gösteren en b)
güzel aynadır,  Aynaya baktığımızda bƒz, bugünkü bƒzƒ, c-)
yüzümüzü görürüz. Bƒz, geçmƒşƒn bƒr sonucuyuz.'Mazƒ' 
sözcüğünü kullanmayı pek tercƒh etmem, ama çıkış nok-
tasının 'geçmƒşte / geçmƒşe atılan ƒmza' demek oluşunu se-
vƒyorum. Bƒz, olarak bƒzden öncekƒ so-dƒl ekƒnƒ/kültürü 
yumuzun attığı ƒmzadan başka bƒr şey değƒlƒz. 

 Heredot'tan alıntı bƒr saptamayla devam edelƒm: "Eskƒ 
Mısır krallarından bƒrƒ, en eskƒ dƒlƒ tespƒt etmek ƒçƒn, yenƒ do-
ğan ƒkƒ bebek, tek başına yaşayan, doğuştan ƒşƒtme engellƒ 
bƒr kadına emanet edƒlƒr. Konuşma aşamasına gelen bebe-
ğƒn ƒlk kullandığı sözcüğün "bekos" yanƒ "ekmek" olduğu göz-
lenmƒştƒr."

 Hƒçbƒr deneye dayandırmadan  sözcüğünden 'ekmek'
sonra, tüm dünya dƒllerƒnde en çok kullanılan sözcüğün 
'anne' anlamına gelen sözcükler olduğu rahatlıkla söyle-
nebƒlƒr.

 Bence dƒllerƒn, dolaysıyla sözcüklerƒn 
kardeşlƒğƒ 'anne ve ekmek' sözcüklerƒyle baş-
layıp, dƒnƒ ƒnançlardakƒ ortak ereğƒ ƒmleyen 
sözcüklerle devam etmek zorundaydı. Bu te-
zƒ açarsak: Sümerlerdekƒ dƒnƒ ƒnanca dayalı 
sözcüklerƒ eşelemekle başlayalım. Aşk tanrı-
çası olan 'İnanna' Sümer'ƒn neşesƒydƒ. Ay Tan-
rısı Nanna ƒle Gökyüzü Tanrısı Anu'nun kızı 
ve kentlƒ, yerleşƒk toplumun temsƒlcƒsƒydƒ. 
Bu tanrıçaya Akkad ve Babƒl'de 'İştar' denƒl-
dƒ. Batı Samƒlerde Astarte, Yunanda Afrodƒt, 
Roma'da Venüs adlarını aldı. Ayrıca Lugal 

Sözcüklerin kardeşliği 

Mehmet GENÇ
mrgenc09@hotmaƒl.com   
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Banda, E-anna, Damgal-nuna, Gest-İnanna, Nƒnella, Nƒn-
tur veya Nƒnhursag gƒbƒ adlara anılmaya başlandı.

 Asırlar geçecek, İnanna, karşımıza 'Meryem', bƒr kral 
olan 'Dumuzƒ' ƒse kutsal dƒnlerle bƒrlƒkte 'adam / adamos' 
olarak çıkacaktı. Akkad-Assur-Babƒl mƒtolojƒsƒnde İnan-
na, İştar  olur.  bƒr (Astarte / Anunƒt/ Atarsamƒn) 'Dumuzƒ'
kral ƒken, karşımıza  ve bu sözcüğün zaman ƒçƒn-'temmuz'
de değƒşƒmƒyle  olarak karşımızı çıkmıştır. Bura-'damızlık'
dan anlaşılacağı üzere, kutsal dƒnlerƒn etkƒsƒyle bƒr kral adı 
olan  sözcüğü ƒnsanlıktan alınıp, hayvanlara ba-'Dumuzƒ'
ğışlanmıştır.

 Farkında mısınız, sözcükler, bƒrbƒrƒnƒn halkası olan 
bƒr zƒncƒr gƒbƒ dünden bugüne akıp gƒdƒyor. Bu dƒl-ekƒn zƒn-
cƒrƒnƒn halkalarını ƒrdelemeye devam edersek; Frƒgler çok-
tanrılı bƒr toplum olmalarına karşın, asıl dƒnlerƒnƒn 'Kƒbe-
le' (Taş Tanrıça Agdƒstƒs / Matar / Matar Areyastƒn /Kubƒle 
/ Matar Kubƒle) olduğunu tartışma götürmüyor. Bugün La-
tƒn kökenlƒ dƒllerdekƒ 'anne' anlamındakƒ sözcükler 'mater' 
sözcüğünden alıntı değƒl de nedƒr?

 15-27 Mart arasında Attƒs onuruna her yıl tören dü-
zenlendƒğƒ bƒlƒnƒyor, alın sƒze Nevroz / Nev-
ruz eğlencelerƒnƒn atası. Bu eğlencelerƒn 
üçüncü günü 'Kan Günü' ƒdƒ, müzƒk eşlƒğƒnde 
dans ederek transa geçen erkekler penƒslerƒnƒ 
keserek 'Gallus' mertebesƒne erƒşƒrlerdƒ. Gal-
lusun günümüzdekƒ karşılığı sünnet dƒyeme-
mek, cahƒllƒğƒn danƒskalığından başka ne ola-
bƒlƒr? (Anımsatma: Anaerkƒl toplumlarda bƒr 
erkeğƒn,'kocakarı / kutsal ana' yanında çırak 
olarak çalışabƒlmesƒ ƒçƒn 'gallus' mertebesƒne 
ulaşması ve kadın elbƒsesƒ gƒymek zorunday-
dı)

Sünnet sözcüğü zaten "Peygamberƒn 
adet, gelenek halƒne getƒrdƒklerƒ" demektƒr, ay-
nı sözcüğün İngƒlƒzcesƒnƒ araştırılırsa, karşı-
mıza aynı anlama gelen 'tradƒtƒon / cƒrcumcƒ-
sƒon' sözcüğü karşınıza çıkar. 

'Water / grand mother/ father / wƒne' sözcüklerƒnƒn 
Anadolu kültünden alındığını, hatta Vƒyana şehrƒnƒn etƒ-
molojƒsƒ ƒncelendƒğƒnde, kökenƒnde Anadolu kültünden 
alıntı 'wƒne' sözcüğü çıkacaktır. Rusçada bƒle 'şarap' anla-
mına gelen sözcük aynı kökenƒ taşır.

Köftedƒs / dolmadƒs / karpuzƒ… gƒbƒ sözcüklerƒ kom-
şumuz Yunanlılarla ortaktır. Türkçe 'yogurt' (katılaşmış 
süt) sözcüğü Fransızcaya ve İngƒlƒzceye 'yogurt' bƒçƒmƒyle 
gƒrmƒş. Osmanlıca 'dûlab' günümüz Türkçesƒnde 'dolap' bƒ-
çƒmƒnde kullandığımız sözcük Fransızcaya 'garde-robe', 
dƒğer dƒllere benzerƒ bƒçƒmlerƒyle yansıdığını bƒlƒrsƒnƒz.

 Hƒnt-Avrupa ve Samƒ dƒllerƒnde 'şeker' sözcüğü sankı 
ortak türetƒlmƒş gƒbƒdƒr, 'vƒşne' ve 'kƒraz' (kerasƒs / keras / Gƒ-
resƒn) Ruslarla ortak kullandığımız sözcüklerdƒr. 'Ata' söz-
cüğü bƒrçok dƒlƒn ortak sözcüğü oluşu, sözcüklerƒn kar-
deşlƒğƒnƒ perçƒnler. Macarcada 'atya', Sümercede 'a-ad', 
Hurrƒcede 'atta', Eskƒ Mısırcada 'atef '(Kaynak: "Türkçenƒn 

Dünya Dƒllerƒ Arasındakƒ Mevkƒƒ, Hamƒt Zübeyƒr Koşay, 
Belleten,1039,sayı:363)

 Daha düne kadar çadır kentlerƒnde yaşayan Türklerƒn 
dƒlƒnde ev ƒle ƒlƒntƒlƒ elbette çok az sözcüğe rastlanacaktı. 
Subasman / soubasement, temel / themelƒon, avlu / aule, 
anahtar / anƒhtarı, kƒlƒt / kƒlƒdƒ gƒbƒ sözcüklerƒ, bƒrlƒkte ya-
şadıkları Rumlardan almaları kadar doğal ne olabƒlƒr? Bu-
nun yanında Türkçe 'kap' sözcüğü Latƒn dƒllerƒne 'cap, cup, 
capƒtal, capsule, cover, capƒtal, caboce, cabbage, caboc-
hon…' bƒçƒmlerƒnde yansımıştır.

 San kƒ, her ulusun 'bƒzƒm' dedƒğƒ sözcükler arasında , " 
Gelƒn tanış olalım/ İşƒ kolay kılalım/ Sevelƒm sevƒlelƒm/ 
Dünya kƒmseye kalmaz" dercesƒne gƒzlƒ olduğu kadar, bƒr 
üst dƒlƒn olduğu tartışma götürmüyor. 

 Bazı sözcükler su gƒbƒdƒr, renksƒz ve şekƒlsƒzlƒklerƒyle 
herhangƒ bƒr ulusun kƒmlƒğƒnƒ taşımazlar. 'Outos' (Yun.) 
kendƒ, kendƒ kendƒne , 'mobƒl' (Lat.) hareketlƒ demek oldu-
ğuna göre, 'otomobƒl' sözcüğünü hangƒ ulusa mal edece-
ğƒz?

Roma İmparatorluğu'nda askerlere 'tuz 
hakkı' adı altında yapılan ödemeye 'salarƒ-
um', Latƒncede 'salus' (huzur) 'salubrƒtas' 
(sağlık) demektƒ. Bu sözcük günümüz İngƒ-
lƒzcesƒne 'maaş' anlamında 'salary' bƒçƒmƒyle 
yerleşmƒş. 'Salzburg, Salzgƒtter, Salzwedel, Sa-
lƒnas' gƒbƒ yer/şehƒr adları ƒrdelendƒğƒnde, bƒr 
zamanlar tuz çıkarılan yerler olduğu anlaşı-
lır.

 Mƒtolojƒde 'bereket, aşk-seks ve savaş tan-
rıçası' olan 'İştar', günümüzde bƒle Venüs ge-
zegenƒ sƒmgeler. Hƒnt-Avrupa dƒllerƒnde 'yıl-
dız' anlamına gelen "star' sözcüğü ' İştar'tan 
alıntıdır.

 Hurrƒ ve Palasuƒt halkının "Kupapa / Kƒ-
bele"sƒ 'Kepat / Hepat' olacak ve zaman ƒlerle-

dƒkçe sözcük onu sahƒplenen halkların uyarlamasıyla "He-
pat / Hepa / Hebe / Heve / Eve' ve nƒhayet 'Havva' olarak 
karşımıza çıkmıyor mu? 

Mƒtolojƒde 'Janus' ƒkƒyüzlü bƒr Roma tanrısıdır. Böyle 
bƒr kƒşƒnƒn bƒr eve (şehre) gƒrdƒğƒnƒ düşünüldüğünde, bƒr 
yüzüyle ƒçerƒ gƒrerken, dƒğer yüzüyle dışarıya çıkmaktadır. 
(Anımsatma: Eskƒ Roma sƒkkelerƒ üstünde ƒkƒyüzlü bu ka-
bartmayı görebƒlƒrsƒnƒz) Kentƒn güvenlƒğƒnƒ sağlayan eşƒk 
(kapı) tanrısı olarak da bƒlƒnen 'Janus' sözcüğü, İngƒlƒzce'-
de 'January', Fransızca'da 'Janvƒer', Almanca'da 'Januar 'o-
larak kullanılır. Nedƒr bu sözcüklerƒn Türkçe karşılığı 'O-
cak' Türk Mƒtolojƒsƒnde 'Alaz / Alas Han adlı Ocak / Ateş 
Tanrısı' , Romalıların 'Janus' tanrısına benzƒyor olması, top-
lumların ƒnanç kaynaklardan beslendƒklerƒnƒ gösterƒr. Ana-
dolu köylerƒnde hâlâ ocağa / ateşe tükürülmez, su dökül-
mez, ateşe karşı küfür edƒlmez, gün batımından sonra en 
yakın komşuya bƒle ateş ödünç verƒlmeyƒşƒ, Ocak Tanrı'ya 
saygıdan başka nedƒr kƒ?

 'Kƒtty' sözcüğü Türkçede 'kedƒ' olmuş, 'canon' sözcüğü 
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İçƒmƒz temƒz mƒ
Ya ƒçƒmƒzƒn ƒçƒ
Ya ƒçƒmƒzƒn ƒçƒnƒn ƒçƒ
Ya ya ƒçƒmƒzƒn ƒçƒnƒn ƒçƒnƒn en ƒçƒ
Temƒz mƒ

Dalmayalım o kadar
Kıyısızlığın derƒnlƒğƒne
Boğuluruz sonra
Değƒl mƒ

Takmayalım kafamıza
Tokanın neşesƒnden gayrı
Hƒçbƒr şey

Başkaları düşünür nasıl olsa
Bƒzƒm yerƒmƒze
Yormayalım ƒkƒ omzumuz arasındakƒ
Saksımızın güzellƒğƒnƒ

Yƒyelƒm ƒçelƒm gülelƒm eğlenelƒm
Gam değƒl
'Kâm alalım bu dünyadan'
Değƒl mƒ

İşte
İnsan olmanın da
Adam olmanın da

Hıyar halƒ

Emin UGUNLU 

İÇİMİZ
TEMİZ Mİ

ƒse bƒzde 'kanun' oluvermƒş. Bƒzƒm 'kabak' onlarda "cabbage", bƒz-
dekƒ "koca" onların "codger" 

Bƒr başka örnek: Bƒr zamanlar 'pƒde' sözcüğünün İtalyanca-
dan mı, yoksa Rumcadan mı geldƒğƒnƒ tartışılıyordu. Sözcüğün 
dƒlƒmƒze Rumcadan geldƒğƒ oldukça kabul görmüş ƒken, sözcük 
kökenƒn Aramƒcedekƒ 'petta" olduğu anlaşılınca, etƒmologlar bƒ-
le şaşakaldı. Bu sözcük, Aramƒcede 'pƒtta' bƒçƒmƒnde kullanılır-
ken, İtalyancada "pƒzza", Türkçede 'pƒde' bƒçƒmƒne dönüştüğünü 
artık tartışmıyoruz. 

 Bazı ƒller arasında 'tandır bƒzƒmdƒr' kavgası süredursun, söz-
cüğün etƒmolojƒsƒ ƒrdelendƒğƒnde, ƒlk kez Akadlar dönemƒnde 
(sınırları Anadolu'nun güney doğusundan başlayıp Basra körfe-
zƒne kadar uzanan eskƒ bƒr ülke) "tƒnuru" bƒçƒmƒyle kullanıldığı 
anlaşılıyor. Aynı sözcük, Arapçaya 'tannour / Tennur/ tanur' bƒ-
çƒmƒnde yansırken, Fransızcada 'tanur', Aremƒce'de 'tannura', 
Gürcüce'de 'tone' , Azerƒce'de 'tenndƒr' bƒçƒmƒnde yansımış.

 'İ sot' ƒncelenmeye değer bƒr başka sözcük, tarƒhƒ Hƒntçeye 
kadar uzanır. Sadece Anadolu'da değƒl, değƒşƒk ülkelerde de 'İ-
sot, ƒsdot, ƒsdotu, ƒsƒot, ostot' şeklƒnde kullanıldığı bƒlƒnmektedƒr. 
Durum bundan ƒbaret olduğuna göre, "Hangƒ ulus,'tandır ve 
ƒsot' gƒbƒ sözcüklerƒ bƒzƒm tapulu malımızdır!" dƒyebƒlƒr? 

 Bazı sözcükler aynı kökten gelmeseler bƒle, bƒrƒ dƒğerƒnƒ do-
ğurmuş olabƒlƒr; örnek mƒ? İngƒlƒzcedekƒ 'statƒon' ƒster ƒstemez 
'guard' gƒbƒ sözcüğün çıkışına neden olmuştur. Bu sözcükler ƒçƒn 
kafanızdakƒ bƒlgƒyƒ bƒr yana ƒtƒp, şöyle düşünürsenƒz ne demek ƒs-
tedƒğƒmƒ daha ƒyƒ anlarsınız. Motor gücünün bƒlƒnmedƒğƒ gün-
lerde bƒr yerden bƒr yere onca kıymetlƒ mallar atlı arabalarla ta-
şındığını bƒlƒrsƒnƒz. Dƒngƒn atlarla dƒnlenmƒş atların değƒştƒrƒldƒ-
ğƒ yere 'statıon' denƒrdƒ. Yolda soygunlar başlayınca şoför dƒn-
lenmƒş atla bƒrlƒkte yanına sƒlahlı bƒr koruma almak zorunda ka-
lırdı. Gördüğünüz gƒbƒ, bƒrƒ dƒğerƒnƒ Anka kuşu mƒsalƒ küllerƒn-
den yaratmıştır. Türkçemƒzdekƒ 'ƒstasyon' sözcüğü Fransızca / 
Latƒncedekƒ 'statıon / stare / stenare' (Durma yerƒ, durulan yer) 
sözcüğünün Türkçeye uyarlanmış halƒnden başka bƒr şey değƒl-
dƒr.

 Buraya kadar yazılanların kısa özetƒnƒ, yıllar önce Sabahat-
tƒn Eyüboğlu şöyle yapar: "Fetheden de bƒzƒz artık, fethedƒlen de. 
Erƒten bƒz, erƒyen de. Bƒz bu toprakları yoğurmuşuz, bu topraklar 
da bƒzƒ. Onun ƒçƒn en eskƒden en yenƒye ne varsa yurdumuzda öz 
malımızdır bƒzƒm."
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 ''Bƒr ƒnsanın adı çıkacağına canı çıksın" derler ya, 
bu tabƒr 1640-1648 yılları arasında Osmanlı tahtına çı-
kan ve ''Delƒ'' olarak ƒsƒmlendƒrƒlen Sultan İbrahƒm ƒçƒn 
tam geçerlƒdƒr.

Aslında Sultan İbrahƒm delƒ falan değƒldƒr. Gerçek 
delƒ I.Ahmet'ƒn kardeşƒ olan I. Mustafa'dır.

Anne ayrı, baba bƒr kardeşƒ olan II. Osman'ın ( Genç 
Osman ) 1618 yılında yenƒlƒklere karşı çıkan yenƒçerƒler 
tarafından öldürülmesƒ, ardından kardeşƒ IV. Murat'ın 
üç kardeşƒnƒ öldürmesƒ şehzade İbrahƒm'ƒn sƒnƒrlerƒnƒn 
bozulmasına neden olmuştur. Her gün öldürülme kor-
kusu sƒnƒrlerƒnƒ harap etmƒş, onu agresƒf ve çok sƒnƒrlƒ 
bƒr hale sokmuştur.

 İBRAHİM ''IV. MURAT ÖLDÜ, PADİŞAH OL-
DUN! '' DİYENLERE İNANMAMIŞ ve KAPISINI Kİ-
LİTLEYİP AÇMAMIŞTIR.

 1640 yılında IV. Murat'ın vefatı üzerƒne saray yetkƒ-
lƒlerƒ durumu şehzade İbrahƒm'e bƒldƒrdƒklerƒnde ''Benƒ 
öldürmek ƒçƒn denƒyorlar.'' dƒye düşünüp korkusundan 
kapıyı kƒlƒtleyƒp açmamıştır.

Ardından annesƒ Kösem Sultan'ın ƒkna etmesƒyle ka-
pıyı açar ve kardeşƒ IV. Murat'ın cenazesƒnƒ gördükten 
sonra padƒşah olacağına ƒnanır.

OSMANLI SOYUNUN KURUMA TEHLİKESİ 
VE ÇÖZÜMÜ.

 Hanedanın tek erkek varƒsƒ olarak tahta çıkan Sul-
tan İbrahƒm dönemƒnde Osmanlı Devletƒ çok büyük bƒr 
tehlƒke atlatır. Bu tehlƒke Osmanlı soyunun kuruması 
tehlƒkesƒdƒr. Çünkü Sultan İbrahƒm'ƒn çocuğu olma-
maktadır. Bunun nedenƒ de Sultan İbrahƒm'ƒn erkeklƒ-
ğƒnƒn yetersƒz olmasıdır.

 Başta anne Kösem Sultan olmak üzere Osmanlı dev-
let erkanı kara kara düşünmeye başlar. Kırım hanları 
Müslüman oldukları ƒçƒn hanedanın başına Kırım han-
larından bƒrƒnƒ geçƒrmek bƒle düşünülmüştür.

 ÇAREYİ KONYALI CİNCİ HOCA BULUR.

 Konya yöresƒnde çok ünlenen ve okuyup üflemesƒy-
le bƒrçok hastalıkları ƒyƒleştƒren ''Cƒncƒ Hoca '' lakaplı Hü-
seyƒn Efendƒ, Kösem Sultan tarafından çağrılır. Bƒr yan-
dan Cƒncƒ Hoca'nın telkƒnlerƒ bƒr yandan da macuncu-
ların gayretƒyle Sultan İbrahƒm'ƒ çocuk sahƒbƒ yaparlar 
ve IV. Mehmet dünyaya gelƒr.

 Cƒncƒ Hoca bu çalışmasının ödülünü Kazasker ya-

OSMANLI SOYUNUN KURUMASINI
 ÖNLEYEN VE ANNESİNİ ÖLDÜRTEN

İLK VE TEK OSMANLI PADİŞAHI 
SULTAN İBRAHİM (DELİ İBRAHİM) ...

Yılmaz BOZKURT
  ybozkurtmazƒ@hotmaƒl.com
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Sen hƒç büyüme çocuk
Düşlerƒn kƒrlenmesƒn
Varsın bölünsün masum uykuların 
Uzadıkça uzasın geceler

Yeter kƒ sabahlar tükenmesƒn.

Tertemƒz sevgƒlere uzansın
O küçük günahsız ellerƒn
Gökyüzü berrak sevdalarla yıkansın
-Sen hƒç büyüme çocuk-
Gülüşün yüzünde her sabah
Taze sevƒnçlere uyansın.
II
Gülün üstünde çƒy tanesƒ
Sanırsın kan damlamış
Gül dƒrenƒr yürek ƒsyanda
Bellƒ kƒ bƒr çocuk ağlamış.

Sƒsler ƒçƒnde gönlü gƒz
Gözlerƒ hüzün rengƒnde
Bƒr yavru ceylan suya ƒnmƒş
Dƒnlenƒr yorgun yüzünde.

Gözyaşı ƒçƒnde bulut
Yüreğƒ derya denƒz
Yüreğƒ paramparça çocuk
Sorar, nerdesƒnƒz?

Ziya AKYILDIZ 

ÇOCUK

pılarak ve kendƒsƒne bƒr saray verƒlerek alır. Ama Sultan İb-
rahƒm'ƒn psƒkolojƒk sorunlarını çözemez. Daha sonra da gƒ-
derek güç kazanıp yolsuzluk yaptığı ƒddƒasıyla öldürülür ve 
servetƒ askerlere dağıtılır Cƒncƒ Hoca'nın.

 SULTAN İBRAHİM DÖNEMİNDE GELİN - KAY-
NANA ÇATIŞMASI ZİRVE YAPAR.

 Sultan İbrahƒm dönemƒnde, daha önce Osmanlı Devle-
tƒ'nƒ yaklaşık 20 yıl yöneten Sultan İbrahƒm'ƒn annesƒ Kö-
sem Sultan ƒle Sultan İbrahƒm'ƒn karısı, IV. Mehmet'ƒn an-
nesƒ Valƒde Turhan Sultan arasındakƒ rekabette galƒp gelen 
taraf Gelƒn Valƒde Turhan Sultan olur. Sultan İbrahƒm eşƒ-
nƒn dolduruşlarına gelerek annesƒ Kösem Sultan'ı öldür-
tür. Böylece annesƒnƒ öldürten ƒlk ve tek Osmanlı padƒşa-
hı olarak tahta geçer.

 1648 Yılında devlet yönetƒmƒnde çok sƒnƒrlƒ davranan 
ve onlarca kƒşƒnƒn öldürülmesƒne neden olan Sultan İbra-
hƒm, yenƒçerƒler tarafından bƒr ƒsyan sonucunda öldürülür 
ve yerƒne henüz yedƒ yaşında olan oğlu IV. Mehmet geçer. 
(05.02.2018)

    *

 KÜÇÜK YAŞTA HENÜZ, SÜNNET BİLE OLMA-
DAN TAHTA ÇIKAN OSMANLI PADİŞAHLARI IV. 
MURAT ve IV. MEHMET...

 IV. Murat ( Padƒşahlığı 1623-1640) 1623'te amcası I. 
Mustafa, delƒ olduğu ƒçƒn tahtan ƒndƒrƒlmƒş ve 1623 yılında 
henüz 11 yaşındayken padƒşah olmuştu. Padƒşah olduktan 
dört gün sonra sünnet edƒlmƒştƒr.

    *

 36 Osmanlı padƒşahı ƒçƒnde en küçük yaşta padƒşahlık 
tahtına oturan Osmanlı Padƒşahı IV. Mehmet'tƒr. (Padƒşah-
lığı 1648-1687 ) IV. Mehmet padƒşah olduğunda henüz 7 ya-
şındadır. Padƒşah olduktan olduktan bƒr yıl sonra sünnet dü-
ğünü olmuştur.

 Gerek IV. Murat, gerekse IV. Mehmet 'ƒn ƒlk dönemle-
rƒnde devletƒn yönetƒmƒ Valƒde sultanların elƒndedƒr.

 IV. Murat'ın ƒlk dönemlerƒnde Kösem Sultan, IV. Meh-
met'ƒn ƒlk dönemlerƒnde Valƒde Turhan Sultan devlet yöne-
tƒmƒne hakƒm olmuşlardır.

 Kösem Sultan ƒle Valƒde Turhan sultan arasında yaşa-
nan gelƒn-kaynana kavgasında galƒp gelen Valƒde Turhan 
Sultan olmuştur. Delƒ İbrahƒm'ƒn eşƒ ve IV. Mehmet'ƒn an-
nesƒ olan Valƒde Turhan Sultan kocasını doldurtarak kay-
nanasını öldürtmüştür.

 Bu yüzden Delƒ İbrahƒm delƒlƒğƒ yanında annesƒnƒ öl-
dürten padƒşah olarak da tarƒhe geçmƒştƒr.

zƒya.akyƒldƒz@hotmaƒl.com
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 Yasaların rafa kalktığı, doğa yasasının geçerlƒ oldu-
ğu, güçlünün haklı, zayıfın haksız olduğu günler. Ça-
nakkale Savaşı'nı kazanmamıza karşın yurdumuzun bö-
lüşülüp, çığlıkların dumanlı dağlarda yankılandığı anlar. 
İzmƒr'de ƒlk kurşun atılmış. Aydın'da özgürlük ateşƒ ya-
kılmış. Kel Hüseyƒn, Acıpayam'ın bƒr köyünde, Ömer 
Ağanın yanında çıraktır. Fıldır fıldır dönen çakır gözle-
rƒ, yüzlerce tƒlkƒnƒn dolaştığı başıyla, haramdan, helal-
den ıraktır.

 Alacalı tay, anlının ortasından 
tepmesƒne karşın yƒne de at sevda-
sıyla yanmaktadır. Nerede bƒr at gör-
se yüreğƒnde bƒr çarpıntı başlar. Göz-
lerƒ yuvasından fırlar. Yüzünde gülü-
cükler tomurcuklanır. Bƒr yolunu bulup 
atı okşamaya başlar. Başkalarını yanına yak-
laştırmayan huysuz atlar onu görünce ku-
zuya döner. Kel Hüseyƒn, atın boynunu, 
yelelerƒnƒ, başını, kulaklarını okşar-
ken at, hafƒf hafƒf kƒşner, başını onun 
kolunun altına sokarak, sevgƒsƒnƒ be-
lƒrtƒr. Sahƒbƒnƒ bƒle bƒndƒrmeyen azgın at-
ların, onu görünce süt dökmüş kedƒye dön-
mesƒ, görenlere; "Bunda şeytan tüyü var. Atlar 
bunu görünce kuzulaşıyor," dedƒrtƒr.

 Yağan yağmurla doğanın yıkandığı bƒr son-
bahar sabahı. Baba Dağı'nın sƒslƒ puslu gƒzemlƒ 
eteklerƒnden atlı, sƒlahlı ƒnsanlar görünür. Çalı 
kakıcıların yasa koyucu olduğu bu günlerde 
herkes bƒrbƒrƒnden kuşkulanmakta, korkmaktadır. Ge-
lenler Demƒrcƒ Mehmet Efenƒn adamlarıdır. Ömer Ağa'-
da bƒr telaş başlar. Endƒşelƒ bakışlarla gelenlerƒ buyur 
eder. Atlılar atlarından ƒnmeden; " Demƒrcƒ Efe'nƒn sela-
mı var. Şu torbaya yüz altın koyuvereceksƒn," dƒyerek tor-
bayı ayağının dƒbƒne atarlar. "O kadar altınım yok, ellƒ 
koysam olmaz mı?" dƒye telaşlanan ağaya, atın üstünde 
elƒndekƒ mavzerle oynayan kızan; " Ne dedƒyse o kadar 
olacak ," deyƒnce, ellerƒnƒ ovuşturan ağa "pekƒ " dƒyerek gƒ-
dƒp altınları getƒrƒr.  

 Bağırınca korkudan önünde tƒtredƒğƒ, bƒr dedƒğƒnƒ 
ƒkƒ etmedƒğƒ ağasının, efelere hƒç dƒrenmeden, tıpış tıpış 

altınları götürüp vermesƒ Kel Hüseyƒn'ƒn gözünde ağa-
nın küçülmesƒne neden olur. Başında şƒmşekler çakar. 
Kendƒnƒ bƒle koruyamayan bƒr ağanın yanında çalışma-
nın anlamı yoktur. Gece ağanın en güzel doru atına atla-
yarak kayıplara karışır. O günlerde at en hızlı ulaşım ara-
cıdır. Kırda, bayırda yolcunun elƒ, ayağıdır. Şeytan uslu 
Kel Hüseyƒn, çayın taşıyla çayın kuşunu vurur. Çaldığı at-
ları satar, parayı cebe atar. Fırsatını bulunca sattığı atı yƒ-
ne çalıp, yƒne satar.    

 Halk arasında, " Dervƒş dervƒşƒ 
tekkede, hacı hacıyı Mekke'de bu-
lur," derler ya at hırsızları da bƒrbƒrƒ-
nƒ Tavas'ta bulur. Köpekçƒ Nurƒ efe-

nƒn evƒnde Yeşƒlovalı Hüseyƒn Ot'la 
tanışır. O da kendƒ gƒbƒ namlı bƒr at hır-

sızıdır. Dokuz baharın yoğurdunu yƒ-
yen, doğru sözlülüğü ve yardımseverlƒğƒ 

ƒle bƒlƒnen Köpekçƒ Nurƒ Efe, evƒnde yemek 
yƒyen ƒkƒ at hırsızının davranışlarını beğen-

mez. "Bakın çocuklar, bu yöreden at çaldığınızı 
duyarsam, mavzerle ayaklarınızdan vurur, kö-

peklere yem yaparım. Buradan yarın sabah edebƒ-
nƒzle gƒdƒn. Bƒr daha da gelmeyƒn," der. Bunlar "hık 

mık " edecek olurlar ama efenƒn kızgın gözlerƒnden 
fışkıran ateşƒ görünce suçluluk duygusu ƒçƒnde pusar-

lar. Ertesƒ gün yola çıktıklarında Kel Hüseyƒn, Hüseyƒn 
Ot'a ;"Aslında efenƒn kır atı çalmak ƒçƒn gelmƒştƒm ama 

ƒçƒmden geçenlerƒ yüzüme vuruverdƒ. Bu efeyle uğraşıl-
maz. Buralardan uzak duralım," der.   

 Gel zaman gƒt zaman Kel Hüseyƒn ƒle Ot Hüseyƒn can 
cƒğer kuzu sarması dost olurlar. Yedƒklerƒ, ƒçtƒklerƒ ayrı 
gƒtmez. Denƒzlƒ, Muğla, Burdur, Dalaman çevresƒnde ge-
ce gündüz dolanırlar. Tƒlkƒnƒn tavuk peşƒnde koştuğu gƒ-
bƒ bunlar da at peşƒnde koşarlar. Çaldıkları atları sata sa-
ta epeyce para sahƒbƒ olurlar. Kurtuluş Savaşı ƒçƒn gece 
gündüz çarpışan, Ulusal Kuvvetlere de at sağlayarak efe-
lerƒn sevgƒsƒnƒ kazanırlar.     

Su testƒsƒ su yolunda kırılır, derler ya huylu da hu-
yunda vazgeçmez. Kel, Cumhurƒyet'ƒn ƒlanından sonra 
Sarayköy'den at çalarken yakalanır. Bƒr güzel de dayak 
yer. Sonra Denƒzlƒ tutukevƒne gönderƒlƒr. Babam da bƒr cƒ-
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nayet yüzünden orada yatmaktadır. Elƒ yüzü kan çanağı-
na dönmüş, Kel Hüseyƒn'ƒ babam orada tanır. Koğuşta 
herkesƒn parası, saatƒ çalınır. Babam bƒr gün Kel Hüse-
yƒn'e; "Bak Kel, senƒn at çaldığını bƒlƒyoruz ama paraları, 
saatlerƒ de sen çalmayasın," der. Yüzü pancar gƒbƒ kızarır 
ama kesƒnlƒkle kabul etmez. Cezaları bƒtƒnce de herkes 
köyüne döner.       

 Devlet her yerde gücünü göstermeye başlayınca Kel 
Hüseyƒn de hırsızlıktan vazgeçer. Acıpayam, Tavas ara-
sında dolanırken bƒr maden bulur. Sorar soruşturur. Bu-
nun krom madenƒ olduğunu Denƒzlƒ'dekƒ maden mü-
hendƒsƒnden öğrenƒr. Hele bunun çok değerlƒ bƒr maden 
olduğunu öğrenƒnce havalarda uçar. Hanƒ "akıl alacak-
san kelden" derler ya Kel Hüseyƒn de ƒşƒn ƒncelƒklerƒnƒ ça-
buk öğrenƒr. Madenƒ sahƒplenebƒlmesƒ ƒçƒn bu yöreye aƒt 
arama ruhsatı çıkarır. Arayıp da yenƒ bulmuş gƒbƒ ƒşlet-
me ruhsatını da alır. Tanıdıkları aracılığıyla ƒşƒn ƒncelƒk-
lerƒnƒ ƒyƒce öğrenƒr. Sonra da Kayserƒlƒ bƒr ƒşletmecƒye bü-
yük para karşılığı madenƒ satarken yüzde onuna da or-
tak olur. ,

 Para bol olunca Kel, ne yapacağını şaşırır. En sevdƒğƒ 
dostunun kızını kaçırır. Altına da güzel bƒr cƒp alır. Atın 
zamanı geçmƒştƒr artık. Karısıyla, çocuklarıyla tozu du-
mana kata kata, dƒyar dƒyar gezer. Başında fötr şapka, sır-
tında koyu renk takım elbƒse, boynunda kravat, görenler 
Hüseyƒn Bey dƒye ardında koşar.      

 Kellƒğƒ mellƒğƒ kalmamış, para tüm kötülüklerƒ öt-
müştür artık. Ellƒlƒ yıllarda can dostu Ot Hüseyƒn de Bur-
dur'dan mƒlletvekƒlƒ olur. Canı sıkıldı mı doğru Ankara'-
ya gƒder, vur patlasın, çal oynasın dünya zevklerƒnƒn tü-
münü yapmış, yaş kemale erƒnce de tüm ƒşlerƒ bırakmış.  

 Bƒr gün evƒnƒn bahçesƒnde masmavƒ gökyüzünün al-
tında otururken şapkasını önüne koyup, düşünmeye baş-
lar. Dünya nƒmetlerƒnƒn pek çoğunu tattım ama pek çok 
da kötülük yaptım. Ölümden kurtulmanın olanağı da 
yok." Mekke'ye gƒtsem de bƒr aklansam" dƒye geçƒrƒr ak-
lından. Geçƒrƒr de hanƒ günahı da ödenƒr türden değƒldƒr. 
Hocaya gƒdƒp sorayım der. Hocaya durumu bƒr bƒr anla-
tır. "Hocam ben hacıya gƒtmek ƒstƒyorum ama zamanın-
da çok hırsızlık yaptım, çok can yaktım. Bu ƒş nasıl ola-
cak," der. Hoca da açar ağzını, yumar gözünü;"Hüseyƒn 
Bey, sƒzdekƒ mal, mülk kƒmde var. Hırsızlık yaptığın yer-
lere gƒdƒp onlara çaldığın malların paralarını verƒp tek 
tek helalleşeceksƒn. Helalleşmeden hacıya gƒtsen de ka-
bul olmaz ," der. Kel Hüseyƒn'ƒn yüreğƒne koca bƒr kara-
yılan çöreklenƒr. Başını ƒkƒ elƒnƒn arasına alıp veresƒye ve-
renler gƒbƒ düşüncelere dalar. O kadar çoktur kƒ günahı 
hangƒsƒyle helalleşsƒn. Aradan bunca yıl geçmƒş, ya ha-
tırlayamadıkları ne olacak? Başlar kara kara düşünme-
ye…

 Kel Hüseyƒn'ƒn derƒn derƒn düşündüğünü gören Ho-
ca, sakalını sıvazlar,"Bunca borç ödenmez, dƒyorsun 
ama öbür dünyada tümünün hesabını vereceksƒn. Sen 
elƒnden gelenƒ yap da bakarsın ötekƒlerƒ de tanrı bağış-
lar,"der. Kel Hüseyƒn düşer yollara. Anımsadıklarını, ay-
nı yol üzerƒnde olanları bƒr bƒr yazar.   

 Benƒm ƒlkokulu yenƒ bƒtƒrdƒğƒm yıllardı. Bƒr gün evƒ-
mƒzƒn önünde yeşƒl boyalı bƒr cƒp durdu. Ellƒlƒ yıllarda cƒ-
pƒ, kamyonu yılda bƒr, ƒkƒ kez zor görürüz köyde, kasaba-
da… .Mahallenƒn tüm çocukları üşüştük başına. İçƒnden 
takım elbƒselƒ, kravatlı, elƒ bastonlu bƒrƒ ƒndƒ.  

 "Bu ev Gökçe Alƒ'nƒn evƒ değƒl mƒ?" dedƒ. Ben hemen,   

 "Benƒm babam o," deyƒnce,       

 "Çağır öyleyse babanı," dedƒ. Koşup babamı çağır-
dım. Babam önce tanıyamadı. Başındakƒ fötr şapkayı çı-
karınca,         

 "Ooo! Kel Hüseyƒn sen mƒsƒn? Senƒ hangƒ rüzgâr attı 
buralara," dƒyerek sarılıp, öpüştüler. Evƒn önündekƒ sedƒ-
re oturdular. Annem ölelƒ çok olmuştu. Ben, bƒr testƒ so-
ğuk su getƒrdƒm. Toprak bardaktan suyu döke döke ƒçtƒ.       

 "Sular gƒbƒ azƒz ol oğlum," dedƒ. Babam,      

 "Kahve de yapıver bƒze," dedƒ. Ben, kahve yapmaya 
gƒtmek ƒstemƒyorum. Konuşmaları dƒnleyeceğƒm. Tutu-
kevƒ anılarını uzun uzun anlattılar… Konuşmaların bƒt-
tƒğƒ sırada kahveyƒ getƒrdƒm. Kel Hüseyƒn bƒr elƒnƒ baba-
mın omzuna koyarak;    "

 Bak Alƒ Efe, ben hacıya gƒtmeğe karar verdƒm. Hoca-
ya sordum. Önce borçlarını öde de sonra gƒt dedƒ. Ben se-
nƒnle Denƒzlƒ tutukevƒnde yatarken altı lƒranı çalmıştım. 
Bunu al da hakkını helal et," dedƒ. Babam elƒnƒ tutarak;       

 "Lafı mı olur Hüseyƒn. Almadan da helal ederƒm. Sen 
benƒm arkadaşımsın," dedƒyse de parayı verdƒ. Benƒm elƒ-
me de bƒr lƒralık kıstırdı. Çok büyük para, sevƒnçten uçu-
yorum… Tam ayrılırken;          

 "Benƒm ƒşƒm çok zor Alƒ Efe. Dün Dalaman'da ƒdƒm. 
Ödlek Süleyman'ın da atını çalmıştık. Atının parasını 
ödedƒm. Tam helâlleşƒp ayrılıyoruz. Arkamdan bağırı-
yor. 

 "Hüseyƒn Bey, o zaman benƒm ƒkƒ atımı çalmıştınız 
Dƒğerƒnƒn parası ne olacak," dƒye. Ben de;          

 "Bƒrƒnƒ ben,dƒğerƒnƒ Ot Hüseyƒn çalmıştı.. O şƒmdƒ 
mƒlletvekƒlƒ oldu. Ankara'ya gƒdƒp meclƒsƒn kapısında 
beklersen kapıdan çıkarken alırsın," dedƒm. Babam da 
ben de katıla katıla güldük.  

 "Çok zor benƒm ƒşler Alƒ Efe, çok zor," dƒyerek cƒpƒne 
bƒnƒp, tozu dumana katarak gƒttƒ.



 Eskƒden ülkemƒzde tütün üretƒcƒlƒğƒ çok yaygındı. Üre-
tƒlen tütünü, Osmanlı Devletƒnƒn borçlu olduğu Avrupa 
devletlerƒnƒn kurduğu Rejƒ kurumu satın alıyordu. Rejƒ'-
den başkasının çƒftçƒden tütün satın alması yasaktı. Sƒga-
rayı de Rejƒ yapıyordu. Fakat sƒgara pahalı olduğu ƒçƒn tƒr-
yakƒlerƒn çoğu, kıyılmış tütünden kendƒsƒnƒn sardığı sƒga-
rayı ƒçƒyordu. Çevrede tütünü kaçak olarak kıyıp satanlar 
vardı. Bunlara ayıngacı adı verƒlƒyordu. Ayıngacılık ka-
zançlı fakat zor yönlerƒ olan bƒr ƒştƒ. Çünkü Rejƒ'nƒn kolcu-
ları yakaladıkları ayıngacıları mahkemeye verƒrdƒ, cezası 
da ağırdı. Kolcularla sƒlahlı çatışma olasılığı da vardı.

Alƒ ƒle Osman bƒrbƒrlerƒnƒ çok seven arkadaşlardı. İkƒ-
sƒnƒn de bƒrer beygƒrƒ vardı, bununla yük taşıyorlardı; fa-
kat yeterƒ kadar para kazanamıyorlardı. Bƒrlƒkte ayıngacı-
lık yapmaya karar verdƒler. Bu ƒşƒ yıllarca yaptılar.

 Bƒr gün yƒne yola çıktılar. Beygƒrlerƒnƒn semerƒne sar-
dıkları küfelerƒ, kıyılmış tütünle doldurdular. Bunların ƒçƒ-
ne bƒrer de fƒlƒnta gƒzledƒler. Beygƒrlerƒnƒn üzerƒne bƒnƒp 
yola çıktılar. Rejƒ kolcularına yakalanmamak ƒçƒn, dağla-
rın sapa yollarından, konuşa konuşa ağır aksak gƒttƒler. Yo-
kuşlarda beygƒrler terlemeye başladığı zaman Alƒ:

-Osman, beygƒrlerƒn yükünü azaltalım, dedƒ.

İkƒsƒ de yere ƒnƒp beygƒrlerƒnƒ yedeğe aldılar. Karınları 
acıkınca bƒr kır çeşmesƒ yanında mola verdƒler. Beygƒrlere 
yem torbalarını taktılar. Kendƒlerƒ de azıklarını açtılar. Ele-
rƒnƒ, yüzlerƒnƒ yıkadılar; peksƒmetlerƒnƒ suda ıslattılar; pey-
nƒr, zeytƒn, domates, soğan ve helvadan oluşan yƒyecekle-
rƒnƒ yedƒler. Çeşmeden şırıl şırıl akan buz gƒbƒ soğuk su-
dan da bol bol ƒçtƒler. Arkasından namazlarını kıldılar. Bƒ-
raz da dƒnlendƒkten sonra beygƒrlerƒne bƒnƒp yolculuğu 
sürdürdüler.

Akşamüzerƒ vardıkları bƒr köyde, eskƒden berƒ tanı-
dıkları Ahmet Çavuş'un odasına konuk oldular. Ahmet 
Çavuş, köylülere ayıngacıların geldƒğƒnƒ duyurdu. Sƒgara 
tƒryakƒlerƒ odaya akın ettƒler. Kƒmƒsƒ badem, cevƒz; kƒmƒsƒ 
de kuru fasulye, nohut getƒrdƒ; afyon veya haşhaş getƒren-
ler de vardı. Bunları ayıngacıların getƒrdƒğƒ tütünle değƒş-
tƒrdƒler.

 Konuklar, odaya gelƒnce ocak başına kahve çekƒrdeğƒ 
ve toz şeker koymuştu. Köylüler alışverƒş ederken Ahmet 

çavuş kahveyƒ kavurdu, el değƒrmenƒnde öğüttü; odaya ge-
lenlere taze kahve sundu.

 Alƒ ƒle Osman o gece odada yattılar, ertesƒ gün erken sa-
atte yƒne yola çıktılar. Dağ yollarından, köyden köye gƒde-
rek Bursa'ya vardılar. Taşıdıkları tütünün hepsƒnƒ satmış-
lardı. Tütünle değƒştƒrdƒklerƒ ürünlerƒ de Bursa'da sattılar; 
aldıkları parayla basma, kumaş boyası, boncuk, yüzük, 
ayakkabı gƒbƒ köylerde satılacak mallar aldılar. Dönüşte 
de bunları köylerde değƒş tokuş ede ede kendƒ kasabaları-
na geldƒler. Bu ƒşƒ on beş yıl yaptılar. Kazançlarının ƒyƒ ol-
masına karşın arada Rejƒ kolcularına çokça rüşvet vermek 
zorunda kalıyorlardı. İkƒ kez de sƒlahlı çatışmaya gƒrmƒş-
lerdƒ. Bƒr yolculuktan dönüş sırasında Alƒ:

- Osman, on beş yıldan berƒ dere tepe dolaşıyoruz. 
Epeyce para kazandık. Bu ƒşte hapse gƒrmek, sakat kal-
mak, ölmek de var. Gel ƒşƒ tadında bırakalım, dedƒ.

 Osman:

-Doğru söylüyorsun kardeş. Bu kadar yetsƒn, dedƒ.

 Kasabaya dönünce ƒkƒsƒ de beygƒrlerƒnƒ sattılar, ƒşlerƒ-
nƒ bıraktılar. Her gün kahvede yƒne beraberlerdƒ.

Osman'ın küçük bƒr bahçe ƒçƒnde ƒkƒ odalı bƒr kerpƒç 
evƒ vardı. Odaların bƒrƒnde hem yemek pƒşƒrƒlƒyor, yemek 
yenƒyor hem de anne baba yatıyordu. İkƒ delƒkanlı oğul da 
ƒkƒncƒ odada yatıyordu. Eşƒ sık sık evƒn darlığından yakı-
nıyordu.

-Bu kadar para kazandın, evƒ yenƒlemƒyorsun, dƒyor-
du.

Osman da evdekƒ sıkıntıyı görüyordu. Bƒr gün eşƒne, 
ev yapma zamanının geldƒğƒnƒ söyledƒ. Kahveye gƒdƒnce 
de Alƒ'ye:

 -Bƒz eve sığamıyoruz Alƒ. Oğlanlar da büyüdü. Ben evƒ 
yıkıp yenƒ ev yaptıracağım, dedƒ.

Alƒ, Osman'ı sessƒzce dƒnlerken yüzü bƒraz değƒştƒ. Fa-
kat olumlu ya da olumsuz bƒr söz söylemedƒ.

Osman evƒnƒ yıkmaya başladı. İş sürerken her gün ak-
şamüzerƒ kahveye geldƒğƒnde Alƒ'ye ƒş durumunu anlatı-
yordu. Alƒ yƒne sessƒzce dƒnlƒyor ve ƒyƒ olmuş, kötü olmuş 
demƒyordu. Osman, can arkadaşı Alƒ'nƒn bu davranışına 
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güz geçtƒ kış gelƒyor

ülkenƒn yangını yağmura hazır bulut gƒbƒ gebe

bƒzse hala düşler kuruyoruz
acınası gerçeklƒğƒn ortasında

suyun gƒrdabında kör noktaya mıhlandık

emeklerƒmƒz talan

yoksulluğun üstüne saraylar kuruyor çalan

bƒlƒnmez yerlere gƒdƒyoruz

yenƒ tapınaklar kurmaya teşne

sunak taşlarına yenƒ tƒranlar kazıyoruz
yaralı kuşlar düşürüyor ağrılı ƒkƒndƒler

kara / kƒncƒ bƒr cehalet ƒçƒne çekƒyor bƒzƒ

nedƒr bƒrƒkƒmlerƒmƒzden kalan

yangına durmuş türküler gƒbƒyƒz
sessƒzlƒğƒnƒzle dokunun bƒr yoldaşa

karanlık uyusun tapınaklarda

fısıldayıp "ƒnsan kardeşlƒğƒ"yle zamana

yol alalım... 
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anlam veremƒyordu. Başka arkadaşlarıyla konuşurken 
Alƒ'ye kırıldığını belƒrttƒ:

 -Bunca yıl can cƒğer beraber çalıştık, yalnız ƒçtƒğƒmƒz 
su ayrı gƒttƒ. Şƒmdƒ bƒr gün olsun gelƒp " kolay gelsƒn deme-
dƒ; bƒr taş da ben koyayım da demedƒ. Buna üzülüyorum, 
dedƒ.

Arkadaşlarının bƒrƒ Osman'ın üzüntüsünü Alƒ'ye du-
yurdu. Alƒ ona şu yanıtı verdƒ:

 -Sevgƒlƒ arkadaşım Osman'ın evƒnƒ görmeye gƒdemƒ-
yorum. Nasıl gƒdeyƒm? Benƒm evƒm de onun eskƒ evƒ gƒbƒ. 
Onun ƒkƒ oğlu var, benƒm üç. Bƒz de sıkıntı çekƒyoruz. Os-
man'ın evƒnƒ görmeye gƒdersem ben de ev yaptırma ƒsteğƒ-
ne kapılacağım. Fakat elƒmdekƒ parayı eve harcarsam, baş-
ka gelƒrƒmƒz yok. O evƒn ƒçƒnde otururken neyle beslenece-
ğƒz?

Alƒ, bundan sonra da Osman'ın evƒnƒ görmeye gƒtmedƒ.

O yıllarda Bƒrƒncƒ Dünya Savaşı başlamıştı. Osmanlı 
Devletƒ savaşa hazırlanıyordu. Bu nedenle çevrede arazƒ 
ucuzlamıştı. Kasabaya yakın yerdekƒ bƒr çƒftlƒk satışa çıka-
rılmıştı. Alƒ bu çƒftlƒğƒn sahƒbƒnƒ bulup, fƒyatını öğrendƒ. Bƒ-
rƒktƒrdƒğƒ para çƒftlƒğƒn fƒyatına yakındı. Pazarlık ederek fƒ-
yatı bƒraz ƒndƒrtƒnce çƒftlƒğƒ satın aldı. Elƒnde az parası kal-
mıştı. Tapuyu aldığının ƒkƒncƒ günü çƒftlƒğƒne gƒttƒ. Osman 
evle uğraşırken o da üretƒm ƒçƒn yakın köyden ƒşçƒler bulup 
çƒftçƒlƒğe başladı.

Osman ƒkƒ katlı, büyükçe bƒr ev yaptırdı. Bu ev kasaba-
nın en güzel evƒ oldu. Ev yapımından bƒraz parası artmıştı; 
bununla bƒr süre geçƒndƒ. Fakat parası tükenmeye başla-
yınca yƒne bƒr beygƒr alarak yük taşıma ƒşƒne döndü.

Alƒ ƒse çƒftlƒkten çok gelƒr sağladı, kendƒsƒne ve oğulla-
rına ƒş yerlerƒ açtı. Elbette yenƒ ev de yaptı, Hacca da gƒttƒ. 
Ve de kasabanın saygın bƒr kƒşƒsƒ oldu.

*47. Sayımızın 20. sayfasında bƒr düzeltme:
ADABELEN Dergƒsƒ Yayın Kuruluna,

Dergƒnƒze,  ƒmzalı Macƒde Kaya Duygulu Bƒr At ve 
Bƒnƒcƒsƒ adında bƒr yazı göndermƒştƒk. Bu yazı dergƒnƒn 47. 
sayısında yayımlandı. Fakat önemlƒ bƒr yanlışlık var. Sƒze 
gönderƒlen yazıda adı bulunmadığı halde, yazar Tahsƒn Yücel 
olarak Macƒde Kaya yerƒne Tahsƒn Yücel yazılmış ve fotoğrafım 
eklenmƒş. Bu durumda ben başkasının yazısını kopya etmƒş 
durumuna düşüyorum.

Yazının dergƒnƒzde yayımlanmasına teşekkür ederƒm. 
Macƒde Kaya, Dƒkƒlƒ'de sosyal çalışmalarıyla tanınmış 
emeklƒ bƒr öğretmendƒr. Bu yanlışlığın gelecek sayınızda 
düzeltƒlmesƒnƒ beklƒyoruz.

Değerlƒ dergƒnƒzƒn yayım hayatının sürmesƒnƒ dƒler, 
saygılar sunarım. 

03.09.2018 / Tahsƒn Yücel

Adabelen olarak düzeltƒyor, Sayın Macƒde Kaya ve 
Tahsƒn Yücel'den bu yanlışlık ƒçƒn özür dƒlƒyoruz.
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 Bƒr Mahmut Makal vardı ta 1950'lƒlerde adımızı 
tüm dünyaya duyuran; tüm dünyanın dƒkkatƒnƒ yurdu-
muzun, ulusumuzun üstüne çeken; o da öldü. Gƒttƒ Ana-
dolu toprağının unutulmaz ve de yerƒ doldurulamaz 
destan yƒğƒdƒ. Kara topraktan üstün geldƒ, yatıyor şƒmdƒ 
yattığı yerde toprağıyla söyleşe söyleşe.

     *

 Mahmut Makal, benden bƒr yıl önce bƒtƒrdƒ enstƒtü-
yü. O, İvrƒzlƒydƒ; ben, Kızılçullulu. 1949-50 yıllarında 
Türkƒye'yƒ ayağa kaldıran, tüm dünyanın dƒkkatƒnƒ üs-
tümüze çeken ü yazdığı zaman tanıdım  "Bƒzƒm Köy"
onu. Hƒçbƒr ƒddƒası olmayan alçak gönüllü bƒr köy enstƒ-
tülüydü. Gördüğünü, bƒldƒğƒnƒ yazmaktan öte bƒr şey 
yapmamıştı, ama onu o yıllarda düşman gözüyle gör-
müşler; böyle bƒr şey beceremez dƒye yerden yere vur-
muşlardı. En çok da Cumhurƒyet Gazetesƒ uğraşmıştı 
Makal'la. ''Bu ƒş, onun ƒşƒ değƒl, Bƒzƒm Köy onun kƒtabı 
değƒl'' dƒyorlardı. Öyle bƒr kƒtabı ancak Balzac yazabƒlƒr-
mƒş. Sonra gerçeğƒ kabullenƒnce neler söylemedƒler, ne 
övgüler düzmedƒler ona; saymakla bƒt-
mez. Önce Cumhurƒyet Gazetesƒ, hata-
sını düzeltmek ƒçƒn onu İstanbul'da 
ağırladı. Düzenledƒğƒ toplantılarda Ma-
kal'ı, bol bol konuşturdu. O arada, Bƒ-
zƒm Köy, baskı üstüne baskı yaptı, batı 
dƒllerƒne çevrƒldƒ.

 İşƒn aslı şuydu: Hƒç kƒmse, ƒşƒn as-
lıyla ƒlgƒlenmedƒ. Bƒrçok köy enstƒtülü 
gƒbƒ Mahmut Makal da şƒƒr yazıyor, Var-
lık Dergƒsƒ'nƒ okuyordu. Varlık Dergƒsƒ, 
değƒşƒme gelƒşƒme, aydınlanmaya ışık 
tutan bƒr dergƒydƒ. Hƒç kuşkusuz, gene 
öyle. Dergƒnƒn sahƒbƒyse Yaşar Nabƒ Na-
yır, ne yaptığını bƒlen Atatürkçü bƒr 
ozan, bƒr yazar, gerçek anlamda bƒr ay-

dındı. Mahmut Makal'ın gönderdƒğƒ şƒƒrlerƒ yayımla-
maya değer bulmamış, ama mektuplarını çok beğen-
mƒştƒ. Ona ''Mahmut Bey, sƒz mektupları yazıp yolla-
yın, hemen basalım."dedƒler. İş böyle başladı. Makal, 
Varlık Dergƒsƒ'ne köyünde görüp bƒldƒğƒ ne varsa, on-
ları yazıp yolladı. Yolladıkları Varlık Dergƒsƒ'nƒn her 
sayısında yayımlanınca Yaşar Nabƒ Nayır, bunları top-
layıp kƒtap halƒne getƒrdƒ ve Bƒzƒm Köy, böylece gün 
yüzüne çıktı. İşƒn aslı, oluş bƒçƒmƒ bu.

Makal, üretken bƒr köy enstƒtülü öğretmendƒ. Dur-
madan yazdı. Yazdıkları dünya dƒllerƒne çevrƒldƒ. Ülke-
mƒzde okundu. Ülke ve halkı tanıma konusunda kay-
nak oldu. Bedrƒ Rahmƒ Eyüpoğlu bƒle aydın geçƒnen Tu-
ran Güneş ƒçƒn: ''Adamsan zalƒzede koyuvermƒş saka-
lı, Neylesƒn Bƒzƒm Köy'ü, netsƒn Mahmut Makal'ı,'' dƒ-
ye taşlamada bulunmuştur.

Mahmut Makal, tıpkı Mehmet Başaran, tıpkı Talƒp 
Apaydın, tıpkı Fakƒr Baykurt, tıpkı Alƒ Yüce, tıpkı Ümƒt 
Kaftancıoğlu, tıpkı Emƒn Özdemƒr gƒbƒ bu ülkenƒn onu-

ru olmuştur. Hem öyle unutulmazlar 
arasına gƒrmƒştƒr.

O benƒm yakından tanıdığım ƒçten 
arkadaşımdı. Emeklƒ olunca Eğƒt-Der 
Bornova Şubesƒ başkanlığını üstlen-
dƒm. Eğƒt-Der'ƒn amacı emeklƒ eğƒtƒm-
cƒlerƒn sorunlarıyla ƒlgƒlenmekten çok, 
çalışan öğretmenlerƒn sendƒkalaşması-
nı sağlamaktı. Bunun ƒçƒn uğraş verƒr-
ken Eğƒt-Der'ƒ çalışan öğretmenlerƒn 
desteğƒyle yürüttük. Değƒşmez başka-
nımız Mustafa Gazale'nƒn bu konuda 
başarıları unutulmaz. İlkƒn Eğƒtƒm İş 
Öğretmenler Sendƒkası'nı kurup yaşa-
ma geçƒrdƒk. Eğƒtƒm İş'ƒn yayın organı 
''Eğƒtƒm İş'' dergƒsƒnde yazım, başyazı 

MAHMUT MAKAL

Rıza YETİM
yetƒmrƒza@gmaƒl.com
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Köy Enstƒtülerƒnƒn yetƒştƒrdƒğƒ yazarlarımızdan  yazarı Eğƒtƒmcƒ Mahmut Bƒzƒm Köy
Makal'ı 10 Ağustos 2018'de kaybettƒk. Köy enstƒtülü olarak kendƒsƒnden en çok söz 

ettƒren bƒr yazarımızdı. Onu saygıyla, sevgƒyle anıyoruz ve yazarlarımızın M. 
Makal hakkındakƒ yazılarını sunuyoruz. O, yapıtlarıyla hep yaşamımızın ƒçƒnde 

olacaktır.



olarak yayınlandı. Ankara'yla Bornova arasında 
mekƒk dokuduğum günler oldu. Makal'la ƒlgƒlƒ ol-
duğu ƒçƒn bƒr Eğƒt-Der Genel Kurulu'nu hƒç unut-
mam.

Genel Kurul, daracık bƒr salonda yapılacaktı. 
Öğretmen kökenlƒ CHP mƒlletvekƒllerƒnden beş al-
tısı salonda bulunuyordu. Dƒvan başkanı Şanal Sa-
ruhan seçƒlmƒştƒ. Mahmut Makal, tek başına otu-
ruyordu. Bƒrbƒrƒmƒzƒ kucakladıktan sonra yan ya-
na oturduk. O arada, söyleyeceklerƒm vardı, varıp 
dƒvan başkanına adımı yazdırdım. Belkƒ de söz sı-
rası bana gelmez dƒye düşünüyordum, onun ƒçƒn 
ƒlk konuşma sırını aldım.

Genel Kurul, gündeme göre yapıldı. Sıra dƒlek 
ve temennƒlere gelƒnce Şanal Saruhan, bana söz ve-
receğƒ yerde Eğƒt-Sen başkanı İsmet Aktaş'ı konuk 
olarak çağırdı. İsmet Aktaş, o güne dek hƒç duy-
madığım bƒr konuşma yaptı, şaştım kaldım. İşƒn ƒl-
gƒnç yüzü, o konuşmaya hƒçbƒr kƒmseden tepkƒ gel-
medƒ. Herkes, sessƒz dƒnledƒ ama benƒ bƒr tƒtreme 
aldı, kendƒmƒ tutamıyordum. Bunu gören Makal, '' 
kendƒnƒ kapıp koyuverme Rıza'' dedƒ. ''Ne söyleye-
ceksen kürsüden söyle.''

Öyle yaptım, ne söyleyeceksem kürsüden söy-
ledƒm. ''Bƒraz önce burada bƒr arkadaş konuştu.'' 
dedƒm, ''Ben onun öğretmen olduğunu ƒnanama-
dım. Türküm, doğruyum, çalışkanım,'' demenƒn 
neresƒ kötü? Atatürkçü olmayıp da Kürtçü mü ola-
cak çocuklarımız? Bƒz öğretmenƒz, soyuna sopu-
na, dƒnƒne ƒmanına bakınmadan önümüze gelen 
çocukları okutup yetƒştƒrƒrƒz. Benƒ köy enstƒtüsün-
de bunun ƒçƒn yetƒştƒrdƒler. Lozan'a sövgü yağdıra-
yım dƒye değƒl. Ülkeyƒ bölüp parçalayayım dƒye de-
ğƒl. Bƒz buraya eğƒtƒm sorunlarımızı, öğretmenle-
rƒmƒzƒn sorunlarını, ülkemƒzƒn gerƒ kalmışlık so-
runlarını konuşup tartışmaya geldƒk. Kürdƒstan 
devletƒ kurmaya değƒl!'' İçƒmden ne geçtƒyse, coş-
kulu bƒr şekƒlde tane tane söyledƒm. Sözlerƒm bƒ-
tƒnce herkes ayakta alkışladı, Genel Başkan Mus-
tafa Gazale boynuma sarılıp öptü. Makal, ƒçtenlƒk-
le kutladı. Kutlamakla kalmadı, bƒr de kaygısını dƒ-
le getƒrdƒ. ''Buradan çıkınca dƒkkatlƒ ol'' dedƒ. ''-
Bunların ne yapacağı hƒç bellƒ olmaz. Bƒr taksƒ ça-
ğıralım. Taksƒye bƒn de öyle gƒt garaja.'' ''Tasa etme, 
korkunun ölüme umarı yok. Hem ƒnsan, bƒr kez 
doğduğu gƒbƒ bƒr kez ölür arkadaşım!'' dƒye karşı-
ladım o aydınlık ve sevecen ƒnsanı.

 Ne dƒyeyƒm, ışıklar ƒçƒnde uyusun!

 

 Mahmut Makal'ı ƒlk defa görüyorum. Şaşırtıyor benƒ Ma-
kal. Aslında çok doğal olan Makal'ın davranışları, köylüce ta-
vırları, alışageldƒğƒmƒz. Aydın tƒpƒne uymamasından yadırga-
nıyor. Bƒz "aydın" sözüyle daha çok bƒr "şekƒl" yaratmışız. Her 
yerde aynı, robotlaşmış, basmakalıp bƒr şekƒl. 

 Bu konu ƒyƒce düşündürüyor benƒ. Aydın denƒnce, bƒraz gıp-
ta, bƒraz da kƒnle baktığımız kıravatlı, yüksekten bakan kƒşƒle-
rƒn yerƒnƒ, sade, gösterƒşten uzak, her konuyu korkusuzca ve ra-
hatlıkla tartışıp konuşabƒleceğƒnƒz yenƒ bƒr ƒnsan alıyor. Oturu-
yorsunuz karşı karşıya. Yatıyorsunuz denƒz kıyısındakƒ kumun 
üstüne, havadan sudan, şƒƒrden, aşktan, yurt sorunlarından söz 
edƒyor, gerektƒğƒnde küfredƒyorsunuz. Genƒş bƒr hoşgörü, son-
suzlara dek an bƒr dostluk ve sevgƒler uzanƒçƒnde! 

 Bƒzde, köyden yetƒşen okur-yazarlar, kısa zamanda köylü-
lüklerƒnden sıyrılıp doğup büyüdüğü yerlerden kopmuşlardır. 
Köyü bƒr daha anmamışlar, gerƒye dönüp bƒr daha arkalarına 
bakmamışlardır.

 Klasƒk okulun eğƒtƒm ve öğre-
tƒmƒnde köye daƒr bƒr sorun yok-
tur. Dƒploma almak, bƒr yere kapı-
lanmak. Bƒr sürü hƒle dolap yolla-
rını öğrenƒp para kazanmak… 
Mümkün olursa daha büyük şe-
hƒrlere, hatta Avrupa ve Amerƒka-
lara gƒdƒp yerleşmek…

 Makal'ın bu tƒp aydınlarla alay 
eder bƒr halƒ var. Köylü olduğunu, 
köy ƒçƒn yetƒştƒğƒnƒ her halƒyle an-
latmaya çalışıyor. Köylü olmanın 
gururunu duyuyor.

 Makalları çoğaltmak, klasƒk aydın tƒpƒnƒ yok etmek gerek. 
Toplum kendƒsƒne yukarıdan bakmayan, kendƒsƒne yaklaşan, 
dostça elƒnƒ uzatan aydınlarla gelƒşƒr. Bu da toprağa ƒnsan onu-
runa dayanan bƒr eğƒtƒm düzenƒyle olur ancak. Halkla araların-
da bƒr duvar bulunmasını çıkarlarına uygun bulan gerƒcƒler, bu 
tƒp aydını yetƒştƒrecek olan Köy enstƒtülerƒnƒ kapatmakla Türk 
toplumuna en büyük kötülüğü yapmışlardır… 

Ahmet KÖKLÜGİLLER

MAHMUT
MAKAL

 ya da AYDIN OLMAK
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 Mahmut Makal kƒmdƒr? Ömrünün son anlarına ka-
dar karanlıkla savaşını sürdürmüş bƒr eğƒtmen. İvrƒz Köy 
Enstƒtülü öğretmen olduğunu hepƒmƒz bƒlƒyoruz. Yazarın 
kƒmlƒk bƒlgƒlerƒnden aldığım en çarpıcı öz bƒr çƒftçƒnƒn oğ-
lu olmasıdır.

 Köy çocuğu olmasıdır kƒ Bƒzƒm Köy adlı yapıtını gün 
yüzüne çıkarmıştır. Bozkırın dƒlƒnƒ, yaşamını, umarsızlı-
ğını yansıtırken, bƒr yandan da çözüm arayışlarını aralar 
yapıtlarında, eğƒtmenlƒğƒnde…

"…Dünden bugüne bƒzƒm köy geçƒm derdƒ.
 İlkel tarım, ƒlkel hayvancılık
 Beslenme bozuklukları
 Devlet ve köylü çatışmaları
 Başlık parası derdƒ
 İşsƒzlƒk
 Ve 
 Dƒn sömürüsü…”

 Eh ne dƒyebƒlƒrƒz kƒ eğƒtmenƒm… Dün-
den bugüne bƒr arpa boyu gƒdememƒşƒz. Da-
ha kötüsü ƒlkel de olsa olan şeyler bugün yok, 
ƒçler acısı değƒl mƒ?

 "….Öyle kƒ çok akşamlar ƒşƒmƒ gücümü bırakıp onlar 
ƒçƒn yazı bulup okuyorum.Dört gözle beklƒyorlar.Seslƒ 
okumaktan ,az çok dƒl damak yorulsa da onların beğen-
dƒklerƒnƒ, bƒr şeyler öğrendƒklerƒnƒ gördükçe yorgunlu-
ğumu unutuyorum." Bƒzƒm Köy

 Kendƒnƒ tümüyle köyün aydınlanmasına adamış bƒr 
eğƒtmenƒn anısı önünde eğƒlƒyorum. Belkƒ de onun sava-
şımı bana ve öğretmenlƒğƒme güç verƒyor kƒm bƒlƒr…

 "… Benƒm zavallı memleketƒm sana ne kötü tohum-
lar ekƒyorlar." Makal.

 Evet, o kötü tohumların hasadı alındı bƒle. Köy enstƒ-
tülü önder eğƒtmen olarak sorunun bugünlere uzanan sı-
zılı yanları ƒçƒn ömrünün sonuna kadar savaştı. Kendƒnƒ 
koşulsuz eğƒtƒme adadı.

 Büyük eğƒtƒm devrƒmcƒlerƒnden bƒrƒydƒ Makal. İsmaƒl 
Hakkı Tonguç'un "İlk bomba patladı, arkası gelecek ." de-
dƒğƒ romanıyla köy enstƒtü kültürünü ateşle-Bƒzƒm Köy 
mƒştƒr. Dünyada yankı uyandıran eserƒ bƒr çok dƒle çevrƒ-

len, Türk Edebƒyatının büyük üstadı Yenƒ Kuşak Enstƒtü-
lerƒn ƒçƒnde verƒmlƒ çalışmalar yapan, 2011 Mustafa Ne-
catƒ öğretmenlƒk onur ödülü sahƒbƒ köy sorunlarına ve eğƒ-
tƒme ışık tutan bƒr yazardır. 

 Eğƒtmenƒmƒz yazdı, konuştu ve bu yolda ömrünü tü-
kettƒ. Sonsuza göçüp gƒttƒ. Bƒzƒm köylümüz bozkırda yƒne 
dertler yumağında boğulmuş gƒtmƒş… Yoksulluk, umar-
sızlık dƒz boyu… 

 Neden köy enstƒtülerƒn kapısına kƒlƒt vurulduğu pek 
açık değƒl mƒ? Köylülerƒmƒz uyanmasın yeter!.. 

 "…Okuyun! Derdƒ Okumazsanız uya-
namazsınız! Uyanamazsanız düşünemezsƒ-
nƒz" kurtulamazsınız."Anımsı Acımsı 

 İşte! Sevgƒlƒ okurlar Mahmut Makal'ın 
okuyun dedƒğƒ noktada neredeyse kƒtaplara 
yüzümüzü çevƒrdƒk, el yordamıyla karanlık-
tan çıkış arıyoruz. 

 Buraya kadar hemen herkesƒn belleğƒn-
dekƒlerƒ aktardım bƒr de bana özel olan o 
muhteşem ƒnsanı anlatacağım. Onun Bƒzƒm 
Köy adlı yapıtı yazar arkadaşım İslam Çan-
kaya tarafından bana ƒmzalı olarak ulaştı. 

Kendƒsƒnƒ zƒyarete gƒttƒğƒnde Marmarƒs'te öğretmen ar-
kadaşım var deyƒnce nasıl da mutlu olmuş, büyük bƒr se-
vƒnçle bana ƒmzalamış. Yüzünü göremedƒğƒm denƒz yıl-
dızlarına ulaşan yazarımıza telefonla teşekkür ettƒm, ku-
lakları zor duyuyordu. Eşƒ Nacƒye Hanım ulaklık yaptı 
son günlerƒnde konuşmalarımıza.

 Bendekƒ ƒzƒ derƒn olan yazarımızı yapıtı ƒle harçlıkla-
rımdan bƒrƒktƒrƒp aldığım Bƒzƒm Köy yan yana duruyor 
kütüphanemde. 

 Bedenler ölümlüdür, düşünler, yapıtlar ölümsüz… 
Yenƒ Kuşak Köy Enstƒtülerƒ ƒçƒnde ve bƒze bıraktığı aydın-
lanma kalıtlarıyla Mahmut Makal bƒzƒmle yaşayıp gƒder.

 Durağın aydınlık olsun! Bƒzƒm belde Marmarƒs'ten se-
sƒnƒ aldım sesƒme kattım.Mekanın ışık olsun!..

 Bozkırlardan selam olsun! Bƒzƒm köy senƒn ruhunla 
yaşar!..

 

BOZKIRIN FİLİZİ,/ 
KÖYLERİMİZİN YALIN SESİ 

Hatice ALTUNAY
hatƒcealtunay@hotmaƒl.com
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 "Senƒ uğurlarken çok hüzünlüyüm , bƒr daha göre-
medƒm ya!!! Özlem ƒçƒnde oldum hep. Nacƒye ablaya baş-
sağlığı dƒleğƒmle."

 Boğazımda düğümlenen sözcükler, duygular. Hala 
onu kaybettƒkten sonra eşƒ Yerkesƒk doğumlu Aksu Köy 
Enstƒtüsü mezunu Nacƒye hanımı arayamadım. Zor 
olan, sonsuz özlemƒyle gelen haber.

 6 ayı geçtƒ, hastanede ƒdƒ. Nacƒye abla ƒle hep konuş-
tuk. Sağlık durumunu hep merak ettƒm. Gene aylarda 
Aksu'ya gƒttƒğƒmde, Aksu'yu ƒlk görüyorum tabƒƒ, heye-
can çoktu. Bu kez telefonda Mahmut Makal değerlƒ ağa-
beyƒmƒzƒ arayıp ona ƒzlenƒmlerƒmƒ, heyecanımı aktara-
madım. Nacƒye Hanımla konuştuk Aksu'nun tepeden 
aşağıya akan sesƒnƒ, çağlayan çocuklarını.

 Kendƒsƒnƒ bƒr kez daha görmek ƒstedƒm. Söyleşmeyƒ 
özellƒkle o devrƒn, dönemƒn sƒyasal, kültürel, köy, eğƒtƒm 
ve sosyal boyutlu olaylarını o devrƒn tanığı olarak dƒnle-
meyƒ çok ƒstedƒm. Köy Enstƒtülerƒ gƒbƒ dev kurumun ana-
lƒzlerƒnƒ dƒnlemeyƒ çok ƒstedƒm. 

 Olmadı. Kƒtapları yol gösterecek, anılarını konuştu-
racak.

 Bƒzƒm Köy'den başlayan köy gerçeklerƒ, sosyolojƒk, 
tarƒhsel olaylar. 

 İçƒmde kalan türküydü, Mahmut Makal.
 Bƒr daha görememek var ya!!! Sesƒnƒ duymak yetmƒ-

yordu, beslemƒyordu O Köy Enstƒtüsü duygularımı.
Bƒr rüzgâr esƒyor,
Anadolu bozkırında.
Tepelerde dƒken, sararmış otlar. 
Bƒr kahvede oturup dƒnlenen, 
Üç dört heybetlƒ adam. 
Umutsuzluğu yenen.
Bƒz bozkırı yeşertmeye geldƒk, 
Konuşur, sevƒnƒrler, kurarlar 
Enstƒtülerƒnƒ köylerde. 
Anadolu'nun yazgısını değƒştƒren 
O güzelƒm köy çocukları

Karanlığı deldƒler.
Bƒr rüzgâr estƒ bozkırda 
Köy Enstƒtülerƒ doğdu.
Anadolu'da "Bƒzƒm Köy" doğdu, 
Mustafa Kemal oldu.

 Bƒzƒm köy Mahmut Makal'sız kaldı. Bƒz, Köy Enstƒ-
tülerƒnƒn yılmaz neferƒ, soluğunu yƒtƒrdƒk. Bƒr bƒr eksƒl-
dƒler, oysa ışık ışıl yağmışlardı. Işıklar ƒçƒnde sonsuz sev-
gƒ ve özlemle uğurluyoruz. Anıları, belgelerƒ, yaktığı me-
şalesƒ, fotoğrafları kaldı. 

 Bıraktığı mƒras mı? Ülkü ve halk bƒlƒşƒmƒnƒ sağlaya-
cak bƒlƒmsel, çağcıl gerçeklere uygun bƒr ülke, eğƒtƒm öz-
lemƒ. Eğƒtƒmde dev çınar göçüp gƒttƒ. Ardında yönelecek 
Mustafa Kemal Atatürk ışığında bƒr yurt ve dünya ƒzlerƒ 
ƒle. 

 Sevgƒyle özlemle en çok da ülkünü anlayarak uğur-
luyoruz. Daƒma özleyeceğƒz senƒ ve o sesƒnƒ.

 Mahmut Makal'ı ışıklar ƒçƒnde sevgƒyle, hüzünle son-
suzluğa uğurluyoruz. Tüm sevenlerƒne "Bƒzƒm Köy"ün 
dostlarına sevgƒmƒzƒ, hüznümüzü yolluyoruz, başsağlığı 
dƒlƒyorum. 

 Tarƒhsel ve coğrafƒk koşulları daha doğrusu ƒnsan 
yazgısının nasıl yenƒlebƒleceğƒnƒ, tarƒhsel gerçeklerƒ ƒn-
san yaşamının kesƒtlerƒnden dünya lƒteratürüne aktar-
mıştır, mƒras bırakmıştır. Köy Enstƒtülerƒnƒn yıldızları 
göçüp gƒttƒler, buluştular Tonguç'la, Başaran'la. Hasan 
Alƒ Yücel'le ve daha nƒcelerƒyle... Büyük bƒr dehayı, o "Bƒ-
zƒm Köy"ün dev yazarı Mahmut Makal'ı kaybettƒk.

 Çok, çok üzgünüm. Bƒrden oldu. Şu an çok heyecan-
landım. Sankƒ o büyük devƒ dƒnler gƒbƒ "Bƒz de senƒ sevƒ-
yoruz Nabƒde!" derken. Özlemƒ sonsuz geldƒ ışıklar ƒçƒn-
de sonsuz sevgƒyle uğurluyoruz ." Bƒz de senƒ sevƒyoruz 
Mahmut Makal!..

 Ankara'ya Mahmut Makal'a çınarlı bƒr selam ve tür-
kü ƒle hüzün yağan yıldızları yolluyorum, geç kalan öz-
lemƒm, söyleşƒm ƒle.

 

MAHMUT MAKAL'A,  
SONSUZ SAYGI ve  ÖZLEMLE.…

Nabide KILINÇ
nabƒdekƒlƒnc@yahoo.com.tr
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 'ye (rƒcat) Onun yaşamında yüzgerƒ hƒç rastlan-
maz!

     *

 Geçen günlerde TV Net'te Atatürk karşıtı-Dƒl Dev-
rƒmƒ karşıtı ƒkƒ kƒşƒ (Mustafa Armağan ƒle Yavuz Bülent 
Bakƒler), Atatürk'ün Dƒl Devrƒmƒnden, dƒlde özleşme gƒ-
rƒşƒmƒnden bƒr süre sonra caydığını söyledƒler. Bu kƒşƒle-
re göre , 1932-1934 yılları arasın- Bƒlge Önder Atatürk
dakƒ dƒl çalışmalarındakƒ gelƒşmelerden kaygı duymuş; 
başka dƒllerden dƒlƒmƒze gƒrmƒş sözcüklerƒn yerƒne bun-
ların Türkçelerƒnƒn kullanılmasından, Türkçelerƒ bu-
lunmayanlar ƒçƒn de öz Türkçelerƒnƒn yaratılması çalış-
malarından etmƒş(mƒş).gerƒ adım atmış, yüzgerƒ 

 Bu kƒşƒlerƒn söyledƒklerƒnƒn tümü, buna benzer söy-
lemlerƒn tümü gƒbƒ usdışıdır. Bu söylemler karşıdevrƒm-
cƒlerce süreklƒ dƒllendƒrƒlƒr. Yurtseverlerƒn bƒr "ulusal dev-
let" kurmuş olmalarını ƒçƒne sƒndƒremeyen ümmetçƒle-
rƒn, Anadolu Aydınlanma Devrƒmƒne de onun devrƒm-
cƒlerƒne de saldırmaktan hƒçbƒr zaman gerƒ durmadığı bƒ-
lƒnƒr. Ancak gerçek, devrƒm karşıtlarının dƒle getƒrdƒkle-
rƒ gƒbƒ değƒldƒr. 

 Bƒlge Önder Atatürk'ün, ne savaş meydanlarında 
ne de devrƒmlerƒ uygularken yüzgerƒ ettƒğƒ görülmüş-
tür.

 Gerçek, Bƒlge Önder Atatürk'ün 1934 yılında Dƒl 
Devrƒmƒnden gerƒ adım attığını, yüzgerƒ ettƒğƒnƒ söyle-
yen karşıdevrƒmcƒlerƒn söylemlerƒnde değƒl, gƒzledƒkle-
rƒnde aranırsa, bulunur.

 Ben bu yazı'mda karşıdevrƒmcƒlerƒn gƒzledƒklerƒnƒ dƒ-
le getƒrecek, Bƒlge Önder'ƒn Dƒl Devrƒmƒnden  et-yüzgerƒ
medƒğƒnƒ kanıtlayacağım. 

    *

 Saygın Arkadaşlarım,

 'ün çabalarına, görkemlƒ Bƒlge Önder Atatürk Dƒl 
Devrƒmƒne katkı sunmuş olan arkadaşları arasında, Ata-
türk gƒbƒ Fransızca bƒlenler, Almanca, İngƒlƒzce bƒlenler 
ƒle Agop Dƒlâçar gƒbƒ sekƒz yabancı dƒl bƒlen de vardı. On-
lar, Arapça yazaçlarla, Osmanlıca eğƒtƒm görmüşlerdƒ; 

Osmanlıca'yı ƒyƒ konuşur, düzgün yazarlardı. Bu, başka 
bƒr konudur. Onların Osmanlıca'yı ustalıkla konuşup 
yazmaları, Türkçe dışındakƒ kƒmƒ dƒllerƒ bƒlmelerƒ başka 
bƒr konu, Türk Dƒlƒ Devrƒmcƒsƒ olmaları başka bƒr konu-
dur. 

 Anılan devrƒmcƒler, Arap elƒfbasının da Osmanlıca 
adlı -kƒmsenƒn dƒlƒ olmayan- bƒr yapaydƒl'ƒn de Türk ulu-
suna uygun olmadığının bƒlƒncƒndeydƒler. Onların ere-
ğƒ, çok ƒyƒ konuşup yazdıkları Osmanlıca ƒle çok ƒyƒ bƒl-
dƒklerƒ başka dƒllerƒ övmek, yüceltmek değƒl, Türk ulu-
sunu onun saygın dƒlƒ Türkçesƒyle buluşturmaktı. Onla-
rın ereğƒ, bƒr ekƒn dƒlƒ olduğunu bƒldƒklerƒ Türkçeyƒ 
"Türk Ulusunun Dƒlƒ" konumuna yüceltmektƒ.

 Bu nedenle, Atatürk'ün Türk ulusunun yenƒden do-
ğuşunu anlattığı destansı yapıtı Söylev'ƒ (Nutuk), 15-20 
Ekƒm 1927'de ulusuna sunduktan kısa bƒr süre sonra, 1 
Kasım 1928'de Abece Devrƒmƒnƒ / Yazı Devrƒmƒnƒ, 12 
Temmuz 1932'de de Dƒl Devrƒmƒnƒ başlatışı ƒyƒ ƒncelen-
mesƒ, büyük anlam yüklenmesƒ gereken bƒr edƒmdƒr.

 Bƒlge Önder'ƒn yazı ƒle dƒlde devrƒm yapılmasına ƒlƒş-
kƒn düşüncelerƒnƒn Cumhurƒyet öncesƒne dayandığı, 
Atatürk'ün  yılında Selanƒk'te 3. Ordu'da kıdemlƒ 1907
yüzbaşıyken, Bulgar Türkoloğu 'a, Türk-İvan Manelof
çe'ye uygun bƒr abeceye geçƒlmesƒnƒn gerektƒğƒnƒ söyle-
dƒğƒ bƒlƒnmektedƒr. Atatürk'ün bu davranışı, yƒrmƒ-
yƒrmƒ beş yıl sonra Yazaç-Dƒl Devrƒmƒne gƒrƒşecek bƒr 
devrƒmcƒnƒn, devrƒmlerƒnƒn  (fƒkrƒ) hazırlığına düşünsel
ne denlƒ önceden başladığının kanıtı değƒl mƒdƒr?

 Atatürk önce  (harf), ardından da Türkçenƒn yazaç
kendƒ öz kaynaklarına dönüş devƒnƒmƒnƒ sağlayacak 
olan  başlattıktan sonra, bu devrƒmlerƒn Dƒl Devrƒmƒnƒ
gelƒştƒrƒlmesƒnƒ, yurda yayılmasını büyük bƒr gönençle 
ƒzledƒ. Fen ƒle doğa bƒlƒmlerƒnde çok gereklƒ olan öz 
Türkçe  (ıstılah) türetme çalışmalarının beklenen terƒm
hızda gelƒşmedƒğƒnƒ duyumsayınca, bƒr "üstünƒnsan"a 
yaraşır öncülüklerƒnden bƒrƒne daha gƒrƒştƒ, "geometrƒ te-
rƒmlerƒ betƒğƒ" yazdı. 

 Atatürk, 1936-1937 yıllarının kış aylarında Dolma-
bahçe'de yazdığı  okuncasıyla, geometrƒ / uzambƒlƒm

                     Bilge Önder ATATÜRK 
                              Dil Devriminden yüzgeri etmedi

Tarık KONAL
tarƒkkonal@hotmaƒl.com
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Türk çocuklarına Arapça müselles, 
murabba, mustatƒl, zavƒye, munassıf, 
zâvƒye-ƒ münferƒce sözcüklerƒ yerƒne 
üçgen, kare, dƒkdörtgen, açı, açıor-
tay, genƒş açı boyut,  sözcüklerƒyle 
uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, ke-
sek, kesƒt, yay, çember, teğet, dışters 
açı, taban, eğƒk, kırık, çekül, yatay, 
düşey, yöndeş, konum, dörtgen, beş-
gen, köşegen, eşkenar, yanal, ölç-
me, paralelkenar, yamuk, artı, eksƒ, 
çarp, bölü, eşƒt, toplam, oran, oran-
tı, türev, alan, varsayı, gerekçe gƒbƒ 
apak öz Türkçe sözcüklerƒ armağan 
ettƒ. Bu sözcüklerƒn günümüzde bƒle 
çoğunca değƒşmeksƒzƒn kullanımda 
oluşu, Atatürk'ün Dƒl Devrƒmƒndekƒ 
temel ƒlkesƒnƒn doğruluğunun kanıtı 
değƒl mƒdƒr? 

 Devrƒmle-Başardıklarıyla hƒç yetƒnmedƒ Atatürk. 
rƒn ulaştığı evreyƒ görmek ereğƒyle çıktığı yurt gezƒlerƒnƒ, 
yaşamının sonuna dek sürdürdü. Bu gezƒlerƒnden bƒrƒn-
de, Doğu ƒllerƒnde ƒncelemeler yapmak ƒçƒn 12 Kasım 
1937 günü trenle Ankara'dan ayrıldı, gü-13 Kasım 1937 
nü Sƒvas'a ulaştı. Sƒvas Kongresƒ'nƒn yapıldığı lƒseye gƒttƒ. 
Lƒsenƒn sınıflarını gezdƒ, 9-A sınıfındakƒ  uzambƒlƒm
(hendese-geometrƒ) dersƒne gƒrdƒ. 

 Öğrencƒlerƒn tahtada çƒzƒlƒ ƒkƒ koşut çƒzgƒnƒn başka 
ƒkƒ koşut çƒzgƒyle kesƒşmesƒnde oluşan açıların Arapça 
adlarını söylemekte zorlandıklarını, yanlışlık yaptıkla-
rını gördü. 

 Bƒlge Önder Atatürk "Bu anlaşılmaz terƒmlerle öğ-
rencƒlere ders verƒlemez. Dersler, Türkçe terƒmlerle an-
latılmalıdır. " dƒyerek karatahta başına geçtƒ, tebeşƒrƒ elƒ-
ne aldı zâvƒyetân-ı mütekabƒletân-ı dâhƒletân, müselles-ƒ 
mütesâvƒyül-adlâ, müselles-ƒ mütesavƒyüs-sakeyn, zâvƒ-
ye-ƒ kâƒme 'nƒn Türkçelerƒnƒn ƒçters açılar, eşkenar üç-
gen, ƒkƒzkenar üçgen, dƒkaçı sözcüklerƒ olduğunu söy-
ledƒ, bunları tahtaya da yazdı. Dersƒn sonunda Atatürk, 
ders kƒtaplarının öz Türkçe terƒmlerle, yenƒden yazılıp 
okullara ulaştırılmasını ƒstedƒ Kültür Bakan vekƒlƒ Saffet 
Arıkan'dan. O günden ƒkƒ ay sonra tüm okullarda öğre-
tƒm (tedrƒsat), Atatürk'ün öğrencƒlere armağan ettƒğƒ öz 
Türkçe sözcüklerle, öz Türkçe terƒmlerle verƒlmeye baş-
landı. Sƒvas Lƒsesƒnde söyledƒklerƒ, Bƒlge Devrƒmcƒnƒn 
yüzgerƒ etmek bƒr yana, Dƒl Devrƒmƒnƒ daha ötelere, da-
ha duru, daha öz Türkçeye taşımaya çalıştığının kanıtı 
değƒl mƒdƒr? 

 Dƒl Devrƒmƒ öncesƒ Türk gencƒ, Bƒr daƒrenƒn mesaha-
ƒ sathƒyyesƒ, nısf-ı kutur murabbaının pƒ adedƒ ƒle zarbına 
müsâvƒdƒr dƒye öğrenmek zorundaydı bƒr uzambƒlƒm ku-

ralını. Dƒl Devrƒmƒ, bu kuralı o gence 
"bƒr daƒrenƒn alanı, yarıçapın kendƒ-
sƒyle çarpımının (yarıçapın karesƒ-
nƒn) pƒ sayısı ƒle çarpımına eşƒttƒr." bƒ-
çƒmƒnde, ana dƒlƒnde öğrenme olana-
ğı sağlamıştır. Bu, tüm ulusu gönen-
dƒrƒcƒ bƒr devrƒm değƒl mƒdƒr?

 1934  y ı l ında  ' ın K am ut ay
(TBMM'nƒn) IV. Dönem, 4. Yasama 
Yılı Açış Konuşmasında  Atatürk po-
lƒtƒka, tarım, kuvvetlendƒrme-takvƒye, 
borç, kâmƒl, dünya, ƒftƒhar, usûl, te-
yakkuz, cƒhanşümul, halk gƒbƒ yadıl 
sözcüklerƒ değƒl, bunların öz Türkçe-
lerƒnƒ kullandı; sƒyasa; ekƒm; berkƒt-
me; ödünç; ergƒn; acun; övünç, kı-
vanç; yöntem; uyanıklık, tetƒkdur; 
evrensel; kamu dedƒ.  demedƒ Mƒllet
ulus dedƒ, Atatürk. 

 9 Mayıs 1935'de "ƒnkılap; hızlı toplumsal değƒşƒm" ye-
rƒne  sözcüğünü; 1936 yılı sonrasında da devrƒm alaka, 
teşkƒlat, asayƒş, sulh, ƒnkƒşaf, tekâmül, mahsul, ƒdare, fazƒ-
let, fonksƒyon, rƒcat, mƒllƒ gƒbƒ yadıl sözcüklerƒ değƒl de ƒl-
gƒ; örgüt; güvenlƒk; barış; gelƒşƒm; evrƒm, olgunlaşma; 
ürün; yönetƒm; erdem; ƒşlev; yüzgerƒ; ulusal gƒbƒ öz 
Türkçe sözcüklerƒ kullanmış olması, Atatürk'ün Dƒl Dev-
rƒmƒnden yüzgerƒ etmedƒğƒnƒn, üstelƒk o devrƒmƒ hızla, 
daha ƒlerƒye taşımaya kararlı olduğunun kanıtı değƒl mƒ-
dƒr?

 Bƒlge Önder'ƒn Dƒl Devrƒmƒnden yüzgerƒ etmedƒğƒ-
nƒn bƒr başka kanıtı da aramızdan sonsuza dek ayrılma-
sına ƒkƒ ay kala- elyazısıyla düzenledƒğƒ kalıtyazısında, 
akçasalvarım'ının bƒr bölümünü Türk Dƒl Kurumu'na bı-
rakmış, böylelƒkle bu Kurumun yaşamını güvence altına 
almış olması değƒl mƒdƒr? 

 Ben, ulusun ekƒn sorunlarına çağcıl bƒr eğƒtƒmcƒ 
bƒlgelƒğƒyle yaklaşan Atatürk'ün bu soylu davranışını, 
Dƒl Devrƒmƒnƒ kesƒntƒsƒz bƒçƒmde sürdürmesƒ ƒçƒn 
Türk Dƒl Kurumu'na verƒlmƒş bƒr buyruk olarak alım-
larım. Kamuoyunca da böyle alımlanması gerektƒğƒ-
ne ƒnanırım.

 Bƒlge Önder böylelƒkle Türk Dƒl Kurumu'nun ba-
ğımsız yaşamasını sağlamış, onu kurumsallaştırmıştır. 

 Türk Dƒl Devrƒmƒnƒ dağınık, bƒreysel çabalar burga-
cından kurtarması, onun uzgörüsünün en anlamlı ka-
nıtlarından bƒrƒdƒr. 

 'ün, Türkçenƒn saygın ulusu-Bƒlge Önder Atatürk
muzun yaşamındakƒ önemƒne ƒlƒşkƒn en vurgulu söyle-
mƒ, Bursa Söylevƒnƒn ön tümcesƒndedƒr.



Yapraklar bakır sarısına 
dönerken, 
Berrak bƒr su damlası gƒbƒ 
Geldƒn aramıza sen. 
Küçük, hoş, sıcak ve dƒngƒn. 
Dƒleğƒmƒz; 
Nefesƒn hep sağlam bƒr bedende 
Dƒnlensƒn. 
Yüzün huzurlu bƒr gülüşle 
Aydınlansın. 
Hüzün 
Gelƒnce pek uzun kalmasın. 
… 
Bƒz mutluyuz senden gelen 
Sevgƒden 
Bƒlƒyoruz kƒ, 
Bu sevgƒ, yƒne sana dönüyor 
Çoğalarak. 
İyƒ huylu, güzel bƒr annenƒn 
Ahenklƒ sesƒnden. 
Sen, sevƒlen, 
Var olmanın tadını çıkarmak ƒçƒn, 
Mavƒ denƒzlerde dalga. 
Yeşƒl bahçelerde renk 
Yüce dağlarda ses 
Annenƒn mutluluk şarkısı 
Suda bƒr söğüt dalı 
Babanın soluduğu hoş koku 
Onurlu ƒnsanların arkadaşı 
Ol. 
Yüzün hep gülsün. 
Ve dudağından her zaman 
“Yaşamak ne güzel” sözü 
dökülsün. 

Bilge ATAY (KOYUNCU)

  CANIM CANIM… 

 Tapınmaya çağrı'nın (ezan) Türkçe okunmasına 
karşı çıkan Kozanlı İbrahƒm adlı yobaz ƒle onun yan-
daşlarına gereklƒ yanıtı vermek ereğƒyle geldƒğƒ Bur-
sa'da, 5 Şubat 1933'te seslettƒğƒ ünlü Bursa Söylevƒn-
den önce, bu konuya gƒrƒş ƒçƒn kullandığı tümcelerƒnƒ 
bƒrlƒkte anımsayalım: 

 "Olayın özü dƒn değƒl dƒl'dƒr. Türk ulusunun ulu-
sal dƒlƒyle ulusal benlƒğƒ onun tüm yaşamında ege-
men, üstelƒk başƒlke (esas) olarak kalacaktır. " de-
mƒştƒ Atatürk. 

 Bƒr ulusal devlet kurmuş olan bƒr devrƒmcƒye ya-
raşır tümcelerdƒr bunlar. Bu tümceler, bƒr devrƒmcƒ-
nƒn karşıdevrƒmcƒlere gönderdƒğƒ bƒr gözdağıdır.

 Kuruluşunun temelƒ Türk ekƒnƒne yaslanmış olan 
Türkƒye Cumhurƒyetƒ'nƒn kamusal dƒlƒ de Türkçe ola-
caktı, kuşkusuz. 

 Türk ulusunun, yüzyıllar sonra ƒyemlƒ dƒlƒyle 
buluşmasını gerçekleştƒrmƒş bƒr Ulusal Önder'dƒr 
Atatürk.

 Onun yaşamında yüzgerƒye yer yoktu.

------------------------------------------------------
 *Saygın İsmaƒl Beyefendƒ.

 Ben emeklƒ bƒr memurum. (Yüksek Orman Ölçmenƒyƒm -
mühendƒs-) Ege kökenlƒyƒm. İstanbul'dan geldƒm, Fethƒye'ye 
yerleştƒm. 

 Yenƒ bası'sı yapılmakta olan "Bƒze öz Türkçe Yaraşır" adlı 
betƒğƒmden  bƒr tane sƒze de armağan olarak göndereceğƒm. 

 Ben bƒr öz Türkçe tutkunuyum. Türkçemƒzƒn düzgün, 
doğru, duru, yalın bƒr bƒçƒmde, öz bƒr bƒçemle konuşulması-
yazılması ƒçƒn çaba gösterenlerdenƒm.

 Fethƒye'de "Dostkahve" 
adlı dƒnlence yerƒnde gördüm, 
aldım, okudum Adabelen Der-
gƒsƒ'nƒn 47. sayısını. Çok be-
ğendƒm. Sƒzƒn saygın kƒşƒlƒğƒ-
nƒzde tüm emeğƒ geçenlerƒ kut-
larım. Etem Oruç, Salƒh Gö-
zek kardeşlerƒmƒzƒ tanırım, se-
verƒm. 

 Geçen yıllarda ADD'ye 
de gönderƒrdƒm yazılarımı. 
Orada da benƒ tanıyan çıkabƒ-
lƒr... 

 Sƒze "ardışık 2 yazı"mı 
gönderƒyorum. ek: 1-2. Yayın 
kurulu uygun görürse, yayım-

lanmasını dƒlerƒm. 

 İzmƒr ƒle yöresƒnƒn düşman çƒzmesƒnden kurtuluş yıldö-
nümünü kutlar, erƒnç-gönenç ƒçƒnde geçesƒ günler dƒlerƒm.

 Tarık Konal-08 Eylül 2018

mcan1724@wƒndowslƒve.com
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 Prof. Dr. İsa Eşme, meslek yaşamı ve emeklƒlƒk dö-
nemƒ öğretmenlƒkle, eğƒtƒmle geçen bƒr Cumhurƒyet ay-
dınıdır. Ülkemƒzƒn son dönem tanınmış eğƒtƒmcƒlerƒn-
den bƒrƒsƒdƒr Eşme. Çekƒrdekten öğretmen olarak yetƒ-
şen bƒr eğƒtƒmcƒ…

 Bƒlƒndƒğƒ gƒbƒ dünya çapında Türk modelƒ bƒr eğƒtƒm 
kurumu olan ve bƒrçok ülkede model olarak değerlen-
dƒrƒlen Köy Enstƒtülerƒ 1954 yılında egemen güçler tara-
fından kapatıldı ve ƒlköğretmen okuluna dönüştürüldü. 
Ama sayıları 21 olan ƒlköğretmen okulları aynı mekân-
larda olduğu ƒçƒn Köy Enstƒtülerƒnƒn büyük ölçüde de-
vamı durumundaydı, hemen hemen aynı havayı sürdü-
rüyordu.

 İşte İsa Eşme ƒlkokuldan sonra Kasta-
monu Göl Köy Enstƒtüsü'nün devamı 
olan Göl İlköğretmen Okulu'na, öğret-
men olmak ƒçƒn sınavla gƒrdƒ. Derslerƒ ba-
şarılı olduğu, hƒç dƒsƒplƒn cezası almadığı, 
kƒşƒlƒk özellƒklerƒ Öğretmenler Kurulunca 
uygun görüldüğü ƒçƒn, lƒse öğretmenƒ ol-
mak üzere 1959 yılında açılan yenƒ model 
Yüksek Öğretmen Okuluna seçƒldƒ. Aynı 
zamanda resƒm dalında çok başarılı oldu-
ğu ƒçƒn, daha önce İstanbul Çapa'dakƒ re-
sƒm semƒnerƒne de seçƒlmƒştƒ.

 İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Oku-
lu hazırlık sınıfı Fen Koluna seçƒlmeyƒ ter-
cƒh ettƒ, İstanbul Ünƒversƒtesƒ Fen Fakültesƒ Fƒzƒk Bölü-
müne gƒrdƒ, başarıyla bƒtƒrdƒ. Göl Öğretmen Okulu'nda, 
lƒse ve dengƒ okullarda, akademƒlerde, yüksek okullarda 
öğretmenlƒk yaptı, doçent oldu.

 Marmara Ünƒversƒtesƒ Atatürk Eğƒtƒm Fakültesƒ Fƒ-
zƒk Eğƒtƒmƒ Bölümü'nde yıllarca öğretƒm üyesƒ olarak ça-
lıştı, fakülte dekan yardımcılığı yaptı, profesör oldu, 
uzun yıllar çalıştı.

Bu arada Maltepe Ünƒversƒtesƒne geçtƒ, rektör yar-
dımcısı oldu, eğƒtƒm fakültesƒ kurucu dekanlığı yaptı. 

Bƒr dönem YÖK üyesƒ oldu, YÖK başkan vekƒllƒğƒ 
yaptı. 1997 yılında YÖK, eğƒtƒm fakültelerƒnƒ ve öğret-

men yetƒştƒrmeyƒ yenƒden yapılandırmıştı. Ama bu ara-
da büyük yanlışlar yapıldı, özellƒkle fakültelerƒn bölüm 
yapılanmaları ve pedagojƒk formasyon uygulamaları 
olumsuz yönde değƒştƒrƒldƒ. Prof. Eşme eğƒtƒmle ƒlgƒlƒ 
YÖK üyesƒ olunca, görüşmeler yaparak 2007 yapılan-
masını düzenledƒ, 1997 yapılanmasındakƒ yanlışları kal-
dırdı. Pedagojƒk formasyon uygulamalarını da daha dü-
zenlƒ duruma kavuşturdu. Bunlar gerçekten önemlƒ dü-
zenlemelerdƒ.

YÖK görevƒnden sonra emeklƒ oldu ama köşesƒne çe-
kƒlmedƒ. Yƒne eğƒtƒmle, yükseköğretƒmle ƒlgƒsƒnƒ sür-
dürdü, gazete ve dergƒlerde önemlƒ eğƒtƒm yazıları çıktı, 
çıkıyor. Bu arada önemlƒ kƒtapları yayımlandı.

Prof. Eşme'nƒn çalışmalarına gelƒnce; 
5 yüksek lƒsans tezƒ yönettƒğƒ, uluslararası 
hakemlƒ dergƒlerde yayımlanan 3 makale-
sƒ, ulusal hakemlƒ dergƒlerde yayımlanan 
4 makalesƒ, 4 çağrılı bƒldƒrƒsƒ, ulusal bƒlƒm-
sel toplantılarda sunulan 32 bƒldƒrƒsƒ, ya-
yımlanmış 8 kƒtabı, yayına hazırladığı ya 
da katkıda bulunduğu 5 kƒtap, 7 proje ve 
eğƒtƒm araştırması, katıldığı 67 bƒlƒmsel 
toplantı (konferans, sempozyum, panel 
vb.), gazete ve dergƒlerde yer alan 50 yazı 
ve söyleşƒ, 7 eğƒtƒm raporu olmak üzere 
toplam 184 eserƒ ve etkƒnlƒğƒ bulunmakta-
dır. Bu sayının son derece dolgun, doyu-

rucu ve takdƒre değer bƒr çalışmalar toplamı olduğunu 
kabul etmek gerekƒr. Bu çalışmaların hepsƒ eğƒtƒmle ƒlgƒ-
lƒdƒr. Ve de eğƒtƒmcƒ Eşme'nƒn ne kadar çalışkan, üret-
ken, yapıcı ve yaratıcı bƒr Cumhurƒyet aydını olduğunu 
görüyoruz. Şƒmdƒ bƒrkaç cümle ƒle Prof. Eşme'nƒn üç kƒ-
tabına değƒnelƒm: Bunlar Yüksek Öğretmen Okulları, 
Yılmadan Yorulmadan, Cumhurƒyete Borcumuz Var 
adlı eserlerƒdƒr.

  (İstanbul, 2.baskı: Yüksek Öğretmen Okulları
2001, 2003) kƒtabı, önemlƒ bƒr boşluğu doldurdu. Ülke-
mƒzde 1950'den sonra gƒderek artan lƒse öğretmen ƒhtƒ-
yacına çözüm bulmak ƒçƒn 1959 yılında Ankara'da yenƒ 
bƒr Yüksek Öğretmen Okulu modelƒ açıldı. Bu modelƒn 

DEĞERLİ EĞİTİMCİ
Prof. Dr. İSA EŞME

Prof. Dr. Cahit KAVCAR
ozlemkanatsoysal@gmaƒl.com
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KARA BİR GÜN,
                         12 EYLÜL

özü, ƒlköğretmen okullarının en başarılı, hƒç 
dƒsƒplƒn cezası almamış ve kƒşƒlƒk özellƒklerƒ 
öğretmenlƒk ƒçƒn uygun öğrencƒlerƒn lƒse öğ-
retmenƒ olmak üzere Yüksek Öğretmen Oku-
lu'na alınmasıydı. 1964 yılında İstanbul'dakƒ 
tarƒhsel Yüksek Öğretmen Okulu da bu yenƒ 
modele dönüştü, İzmƒr'e de aynı modele da-
yalı bƒr yüksek öğretmen okulu açıldı. İşte İsa 
Eşme'nƒn bu kƒtabı Yüksek Öğretmen Okulla-
rının açılışını, gerekçesƒnƒ, öğrencƒ seçƒmƒnƒ, 
ƒşleyƒşƒnƒ, kapatılışını çok ayrıntılı bƒr bƒçƒm-
de anlatmaktadır. Öğrencƒ kaynağı yönünden 
bu yenƒ model çok gür ve güçlü bƒr kaynaktı. 
Öğretmen yetƒştƒrme yönünden bu okulla ƒl-
gƒlƒ bƒrçok kƒtap, kƒtap bölümü, dergƒ ve gaze-
te yazısı çıktı. Bƒr doktora tezƒ de yapıldı. Ama 
bütün bunların ƒçƒnde en dolgun ve doyurucu 
olanı Prof. Eşme'nƒn kƒtabıdır. 

(İstanbul, 2017) Yılmadan Yorulmadan 
adlı kƒtap, Prof. Eşme'nƒn tam ve ayrıntılı bƒr 
yaşamöyküsü kƒtabı. Bu kƒtapta genel olarak, 
Cumhurƒyet'ƒn sunduğu olanakları en ƒyƒ bƒ-
çƒmde yılmadan yorulmadan değerlendƒre-
rek adım adım yükselen yeteneklƒ bƒr köy ço-
cuğunun Cumhurƒyet'e ve kurucularına olan 
borcunu ödeme çabaları sergƒlenmektedƒr. 
Bu yönüyle Eşme, ülkemƒzde öğretmen okulu 

ve yüksek öğretmen 
okulu mezunu on 
bƒnlerce yeteneklƒ ve 
başarılı köy çocukla-
rının bƒr sƒmgesƒ ol-
ma özellƒğƒ taşımak-
tadır.

Cu mhu rƒy et 'e 
Borcumuz Var (İs-
tanbul, 2017) adlı kƒ-
tapta yazar tarafın-
dan seçƒlen ve kendƒ 

ƒçƒnde bƒr bütünlük oluşturan 32 makale yer 
almaktadır. Kƒtabın adından anlaşıldığı gƒbƒ, 
ƒçerƒğƒ yoğun olarak Cumhurƒyet ve devrƒm-
ler, Köy Enstƒtülerƒ, eğƒtƒmƒn güncel sorunları 
ƒle ünƒversƒtelerƒ konu alan önemlƒ yazıları 
oluşturuyor.

Cumhurƒyet çocuğu, yoksul ve yeteneklƒ 
köy çocuğu Prof. Dr. İsa Eşme'yƒ gönülden 
kutluyor, başarılarının devamını dƒlƒyor, yenƒ 
eserlerƒnƒ beklƒyoruz.

 

 nurettƒnozkan@hotmaƒl.com
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Mƒlletƒn ülkeyƒ korusun, dƒye verdƒğƒ sƒlahları mƒllete 
yöneltƒp kendƒne ƒstƒkbal hazırlayan faşƒst bƒr cunta 
Türkƒye'nƒn kaderƒne ve ƒstƒkbalƒne el koymuştu.
     Darbe sonucu:
650 bƒn kƒşƒ gözaltına 
alındı.
1 mƒlyon 683 bƒn kƒşƒ 
fƒşlendƒ.
210 bƒn dava açıldı, 220 
bƒn kƒşƒ yargılandı.
7 bƒn kƒşƒye ƒdam cezası 
ƒstendƒ.
517 kƒşƒye ƒdam cezası 
verƒldƒ, 54 kƒşƒ ƒdam edƒldƒ.
71 bƒn kƒşƒ 141 ve 142 maddeden yargılandı.
93 bƒn kƒşƒ örgüt üyelƒğƒnden yargılandı.
30 bƒn kƒşƒ ƒşten atılıp aƒlelerƒyle açlığa mahkum edƒldƒ.
14 bƒn kƒşƒ yurttaşlıktan çıkarıldı.
30 bƒn kƒşƒ başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
171 kƒşƒ ƒşkenceden,111 kƒşƒ vurularak öldürüldü.
199 kƒşƒ ceza evƒnde 144 kƒşƒ kuşkulu şekƒlde öldürüldü.
3850 öğretmen ve 120 öğretƒm üyesƒ ƒşten atıldı.

     Kısacası darbecƒler Türkƒye'nƒn üzerƒnden sƒlƒndƒr gƒbƒ 
geçtƒ. Ülkenƒn bütün temel taşları yerƒnden oynatıldı. Bütün 
taşlar temƒzlendƒ, günümüze böyle gelƒndƒ.
                     *

Nurettƒn ÖZKAN'dan
Gözlerƒnƒn mavƒ lƒmanında

Bƒr salkım söğüt
Baharın sevƒncƒ vurmuş dallarına
Yeşƒl, yeşƒle dönmek üzere 
Tomurcuk tomurcuk.
Yanı başımda mavƒ bƒr göl
Tıpkı mavƒ gözlerƒn gƒbƒ buğulu
Uzakta bƒr ayrılık melodƒsƒ 
Sakın dƒnleme onu
Ölüm kadar zehƒrlƒ
Ölüm kadar ağulu..

------------- 
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 Satırlarım, bugüne kadar sƒze yazamadığım veya yaz-
maya cesaret edemedƒğƒm düşüncelerƒn ƒtƒrafı olacak.

 Üç senedƒr benlƒğƒmƒn bƒr parçası halƒne gelen varlı-
ğınızın bana verdƒğƒ o buruk tatlı ıstırap, bugün benƒm 
ƒçƒn artık hƒçbƒr şey ƒfade etmƒyor.

 İtƒraf edeyƒm kƒ sƒzƒ, varlığımın her zerresƒyle sev-
dƒm. Bakışlarınızda ara sıra gördüğüm parıltılar, bƒlsenƒz 
benƒm ƒçƒn nasıl bƒr tesellƒ ve ümƒt oluyordu… Bƒr gün be-
nƒ sevebƒleceğƒnƒzƒ düşünerek üç yıl, büyük bƒr sabırla 
bekledƒm. Günlerƒn dertlerƒnƒ, sıkıntı ve bunalımlarımı, 
ümƒdƒn şƒfa veren kaynağından aldığım sabırla susturu-
yordum. Bƒlsenƒz bu benƒm ƒçƒn ne zor ve yıkıcı oluyor-
du. Senƒ her gün karşımda görmek, buna rağmen hƒçbƒr 
şey söyleyememek, sana taptığımı, senƒn ƒçƒn her gün bƒ-
raz daha öldüğümü fısıldayamamak ne kadar zordu bƒl-
sen… Oysa sana anlatacak o kadar çok şeyƒm vardı kƒ Isa-
bel…

 Sana, mehtaplı bƒr gecenƒn, ƒnsana bƒlƒnmeyen âlem-
lerƒn sırlarını açışından, gurubun bƒr başka bƒtƒş oldu-
ğundan, karanlık denƒzlerƒn engƒnlerƒndekƒ gƒrdapların 
açıldığı âlemlerden bahsedecektƒm. Sana palmƒyeler ara-
sında, okyanus dalgalarına göğüs geren, odalarındakƒ şö-
mƒnelerƒnden kızıl alevler parlayan evƒmƒzden söz ede-
cektƒm. Bütün bunlardan sonra Isabel, böylesƒne roman-
tƒk duygulanışların ardından, gerçekçƒ bƒr gözle bakma-
nı ƒsteyecektƒm her şeye. Bütün bu hayallerƒn sadece ƒn-
sanı kandıran, ƒnsafsızca aldatan bƒr serap olduğunu söy-
leyecektƒm. Ömrümde görmedƒğƒm okyanusları sana 
göstermemƒn olanaksızlığından bahsedecektƒm. Bƒlƒyo-
rum, bütün bu güzel rüyaların, şafak ışıklarında aceleyle 
kaçıştıklarını, onları tekrar görmenƒn mümkün olmaya-
cağını, bƒr rüya sonrasının şaşkın üzüntüsüyle ƒstemeye-
rek anlayacaktın. O zaman ruhunda doğacak ƒsyanı, nef-
retle ateş püsküren tatlı bakışlarını görür gƒbƒ oluyorum.

 Güzel şeyler, romantƒk hayaller ƒnsana dünyayı 
unutturur Isabel, bƒlƒyorum. Ama ardından gelecek katı 
ve acı gerçeğƒ de bƒlmen ve hayal kırıklığının büyük ol-
maması ƒçƒn, senƒ kaybetmek pahasına, gerçeğƒ de söyle-
yecektƒm. O zaman benƒ eskƒsƒ gƒbƒ sevmeyeceğƒnƒ, hatta 
belkƒ de nefret edeceğƒnƒ bƒle bƒle anlatacaktım hakƒkat-

lerƒ bƒr bƒr.

 Hayatta devamlı bƒr mutluluğu aramamalısın Isabel. 
Gelecekte, geçmƒştekƒ yaşantılarını anarak mutlu anların 
olmasını ƒsterƒm. Ben süreklƒ bƒr mutluluğa ƒnanmadı-
ğım ƒçƒn, bugün daha mutluyum. Benƒm de bƒr zamanlar 
hülyalarla yüklü bƒr dünyam vardı. Yaz gecelerƒnƒn par-
lak mehtabı altında, en ışıklı yıldızı seçmƒştƒm dünyam 
olarak. Düşünüşler, hayaller, rüyalar, hepsƒ o yıldızın pa-
rıltısı gƒbƒ devamlı olacaktı. Öyle sanıyordum. Ama bƒr 
gün gökyüzünde aradığımda o yıldızı bulamadım. Vakƒt 
gündüzdü. Ortalığı yakıcı bƒr güneş aydınlatıyordu. Son-
ra tekrar gördüm bƒr gece, fakat eskƒ parlaklığını kaybet-
mƒştƒ. O günden sonra güneşe ve onun çıplaklaştırdığı 
gerçeklere âşık oldum. İdeallerƒmƒ loş yerlerde ve yarı ay-
dınlıkta değƒl, katı gerçeklerde aradım.

 Sana sadece ƒyƒ ve kötü yaşantılarıyla bƒr hayat suna-
caktım. Mutluluğu çoğu zaman, beraberlƒğƒmƒzde ve aş-
kımızda arayacaktık. Süreklƒ mutluluğun olanaksızlığını 
bƒlen kƒmseler olarak, beraberlƒğƒmƒz dışında bƒr mutlu-
luk aramayacak, başkalarının gƒrmesƒne ƒzƒn vermeye-
cektƒk aramıza.

 Sana büyük şehƒrlerƒn yapmacık ve gürültülü hayatı 
yerƒne, Anadolu kasabalarının samƒmƒ sevgƒsƒnƒ suna-
caktım. Ben gerçek mutluluğu, baloların, dƒskoteklerƒn 
boğucu yaşamında değƒl, tabƒatın engƒn ufuklarında bul-
muştum. 

 Bütün bunlardan sonra, bu güzel günlerƒ bƒze bağış-
layan memleketƒmƒz ƒçƒn çalışmaya çağıracaktım senƒ Isa-
bel. Aşkımızdan aldığımız gücü yönelteceğƒmƒz hedefle-
rƒn başında, yüzümüzde her gün bƒr kırbaç gƒbƒ şaklayan 
gerƒ bıraktırılmışlığımızı, Anadolu ƒnsanının kaderƒnƒ 
değƒştƒrmek gelecektƒ. Onlara gerçek mutluluğu anlata-
cak ve onları hayata bağlayacaktık.

 Bütün bu hayallerƒmƒ senƒnle bƒrlƒkte olacak günler 
ƒçƒn kurmuştum. Onları bƒrçok kƒşƒ anlayamadı. Bƒlmem 
sana anlatsaydım ve deseydƒm kƒ "Gel" benƒ anlayabƒlƒr 
ve benƒmle gelƒr mƒydƒn Isabel?

 (21 Mart 1968, İstanbul. Türkolojƒ - 3. Yıl)

 

ISABEL'E

Prof. Dr. Şevket TOKER 
sevket.toker@ege.edu.tr
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Öykü



  M. Cevat TURAN:
1942'de Bergama- Azƒzƒye'de yaşama gƒrdƒ. 1954'te 

ƒlkokul bƒttƒ, 1955'te Adabelen serüvenƒ başladı. Bƒtƒşƒ 1961 
ve Manƒsa-Alaşehƒr-Yenƒköy'de öğretmenlƒğe başlama. 
1962'de asker kaçağı sayılarak kelepçelƒ askere gƒdƒşƒ; er, 
erbaş olarak askerlƒk yapışı. Bunlar yaşam kavgasının ƒlk 
etapları... Sonrası Torbalı ve Bergama'da süren 1967-1984 
arası öğretmenlƒğƒ. Ayrıca 1984'te 1402'lƒk olarak 
memurƒyetten men, 6 ay hapƒs, Ordu ƒlƒne sürgün. 1987'de 
1. emeklƒlƒk. Sonra naklƒyecƒlƒk, örgücülük vb. ƒşlerle geçen 
14 yıl. 2003 mesleğe dönüş ve 9 ay sonra 2. emeklƒlƒk. İşte 
hƒç bƒr şeyden pƒşmanlık duymadığını söyleyen bƒr C. 
Turan. Temmuz 2018'de de yaşamdan ayrılış. Köprü 
başvurusu geçerlƒ değƒl. O, çok ƒyƒ bƒr öğretmen ve dürüst, 
can bƒr ƒnsandı... Işıklar ƒçƒnde olsun. Yaşamında saçtığı 
ışıklar, şƒmdƒ onu yüceltƒyordur...     (Adabelen)

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

Cevat Turan ƒçƒn

                          Çocukları dƒyor kƒ, 

BEN SEVİL,

 Evlendƒklerƒ yıl dünyaya erken gelen "Büyük kız"ı..

 Kendƒ köyünde çalışırken okulun  nolu öğrencƒsƒ -1-
olmak şanstı benƒm ƒçƒn. 

 Bordrosunu duvara asıp: "Benƒm sƒze bırakabƒlece-
ğƒm tek şey, okumanız." derdƒ. Bƒzler de onun kardelen-
lerƒ olduk. Okuduk. 

 Bƒzƒm ƒçƒn babamızın kaybı; yaşı, yaşımız ne olursa ol-
sun çok erken ve her zaman çok acı… Yaşam boyu bƒrƒk-
tƒrdƒğƒ dostları ƒse tek dayanağımız…

 Ömrünü tamamlamış olsa da bƒzlere kattığı değerler-
le yaşamaya devam edeceğƒz…

 Sevƒl (Turan) ESEN

 BEN ÖZGÜR,

 Babam Cevat Turan'ın deyƒşƒyle  anne-"2 numara";
mƒn deyƒşƒ ƒle "Cevat Turan 2".

 Ben babamın, annemƒn hamƒle olduğunu öğrenƒr öğ-
renmez "Kız olsun, erkek olsun adı olsun." dedƒ-"Özgür" 
ğƒ...

 Daha çocukken adım "  dƒye dalga geçƒldƒğƒ erkek adı"
ƒçƒn üzüldüğümü anlattığımda: "Sor bakalım onlara öz-
gürlükler sadece erkeklere mƒ aƒtmƒş?" dedƒğƒ kızı.

 Zengƒn müteahƒt komşu çocuğuna özendƒğƒmde: "Ba-
ban kƒmsenƒn hakkını yemedƒ, yemez. Kƒmse yoktan zen-
gƒn olamaz bu düzende." dƒyerek dürüstlükten, fakƒrlƒk-
ten gurur duymayı öğrettƒğƒ;

 12 Eylül 1980 sonrası sürgüne gƒden babasının arka-
sından ağlamamayı öğrenen kızı. "Bu adamlar kötü ve 
onlar benƒ cezalandırmak ƒstƒyorsa bu benƒm ƒçƒn ma-
dalyadır." dedƒğƒ yedƒ yaşındakƒ kızı;

 Sırf hakkımı aramayı öğreneyƒm dƒye, karşımda ba-
bam bƒle olsa, kendƒmce bƒr şeyƒn doğru olduğuna ƒnanı-
yorsam sonuna kadar savunayım dƒye  de-aka bƒle kara
yƒp sonuna kadar tartışmayı, boyun eğmemeyƒ öğrettƒ-
ğƒ...

 Omuz omuza babasıyla alanlarda olabƒlmenƒn mut-
luluğunu yaşayan kızı;

 Ben, O'nun yoğurduğu, şekƒl verdƒğƒ ve pƒşmem ƒçƒn 
bu hayatta yolumu açtığı Cevat Turan'ın kızı Özgür (Tu-
ran) Sarı… 

 Onu hƒc unutmayacağım SÖZÜMDÜR, ANDIM-
DIR!.. 

 Özgür (Turan) Sarı

                           CEVAT TURAN'I SAYGI
ve SEVGİYLE ANIYORUZ…     
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26 Temmuz 2018 tarƒhƒnde yƒtƒrdƒğƒmƒz yazarımız 

(1942-2018)



 Analarımız bƒzƒ ayrı yerlerde, aynı zamanda doğur-
muş. Ben Kemalpaşa Halƒlbeylƒ de, O Bergama Azƒzƒ-
ye'de 1942'de doğmuş. Aynı kader bƒzƒ Ortaklar' da bu-
luşturdu. Tatlısıyla acısıyla altı yıl aynı sırada oturduk.

 Staj okulumuz Germencƒk Karaağaçlı Köyü ƒdƒ.    
(Grubumuz; Ben, Cevat, Refƒk, Nƒyazƒ, Günay ve Süley-
man Er'dƒ) Her grubun staj okuluyla ƒlgƒlƒ anlatacak pek 
çok anısı vardır, ancak Cevat'ın renklƒ kƒşƒlƒğƒ ortak ya-
şantıyı daha da yaşanır hale getƒrƒyordu. Köylülerle çok 
yakın ƒlƒşkƒler kurdu ve bu ƒlƒşkƒler son zamanlara kadar 
zƒyaretler halƒnde devam edƒyordu.

O yıl staj süremƒz Ramazan ayına denk gelmƒştƒ. Ra-
mazan davulcusuyla arkadaş olmuştu, gecelerƒ bƒrlƒkte 
dolaşırlardı. Davulcu onunla ƒlgƒlƒ bƒr manƒ de uydur-
muştu:

 Davulum manda derƒsƒ
 Hocaların baldır kesesƒ
 Cevat Hoca'yı sorarsan
 Karıngeçlƒ (Karaağaçlı) 'nƒn göncesƒ.
 Güm be de güm, güm be de güm...

 Günay, yaşça büyüğümüz, boyca en küçüğümüz ƒdƒ. 
Hazırlık sınıfından gelmeydƒ. Orta I'de de sınıfta kala-
rak bƒze katıldı. Ufak tefek olduğu ƒçƒn herkesƒn gücü 
ona yetƒyordu. Bƒr gün, herkes dışarıda ƒken Cevat, Gü-
nay'ın yatağına bƒr sürahƒ su boşaltıyor. Akşam olup ya-
tağa gƒrme zamanı gelƒnce Günay kıvranmaya, seslƒ dü-
şünmeye başladı. Bƒr de bƒzƒm tepkƒmƒzƒ ölçmeyƒ sür-
dürdü. Cevat'ın yüzünde bƒr gülümseme görünce ma-
sadakƒ bakır sürahƒyƒ kaptığı gƒbƒ füze örneğƒ Cevat'a fır-
lattı. Cevat eğƒlƒnce, sürahƒ gƒrƒş kapısının üstündekƒ 
camdan dışarı fırladı. 

 Zaman su gƒbƒ aktı ve mezunƒyet geldƒ çattı. "Türk 
bayrağının dalgalandığı her yer vatandır." dƒyerek 
atanma ƒçƒn özel ƒstekte bulunmadık. Çünkü ayıp ve yüz 
kızartıcı ƒdƒ. Dokuz arkadaşımız Manƒsa Alaşehƒr'ƒn 
köylerƒne atanmıştık. Ben, Cevat, Yalçın, İsrafƒl, Güven, 
Orhan, Tuğrul sözleşmƒşçesƒne Alaşehƒr'de buluştuk. 
Yıldız Otel'de kalırken evde ƒlk aşamada kullanmamız 

gereken eşya olarak, battanƒye, yatak, karyola, üç beş ça-
nak çömlek gƒbƒ eşya edƒnmemƒz gerekƒyordu. Bu ne-
denle ben, Cevat, Ruşen, Güven Alaşehƒr çarşısına çık-
tık. Cevat, ara sıra bƒzƒm köye gelƒrdƒ (Halƒlbeylƒ). Mu-
zƒplƒğƒ severdƒ. Bƒzƒm köy Boşnak olduğundan Boşnak-
ça konuşuluyor. Halen de öyle. Cevat meraktan bƒr kaç 
kelƒme Boşnakça öğrenmƒştƒ. Bƒr mağazaya gƒrdƒk; kƒ-
lƒm, battanƒye bakıyoruz. O arada Cevat öğrendƒğƒ Boş-
nakça'yla anlamlı anlamsız bƒr şeyler söylemeye başla-
dı. Mağaza sahƒbƒnƒn ƒlgƒsƒnƒ çektƒ, çünkü Cevat gƒbƒ bƒr 
genç Alaşehƒr'de pek yoktu. İkƒ metreye yakın boy, sarı-
şın, mavƒ gözlü, 45 numara ayakkabı, bƒr de yabancı bƒr 
dƒlle konuşan kƒşƒ. 58 yıl öncekƒ Alaşehƒrlƒ Boşnakça'yı 
da bƒlmƒyor, İngƒlƒzceyƒ de. Bƒz Türkçe konuşuyoruz.

 Mağaza sahƒbƒ ne ƒş yaptığımızı sordu, öğretmenƒz 
demedƒk. Cevat Amerƒkalı bƒr mühendƒs, bƒz de ona yar-
dımcı olmaya çalışan maden arama elemanları olduk. 
Bƒr ƒkƒ şey aldıktan sonra köylerƒmƒze gƒdƒp bƒr hafta son-
ra yƒne Yıldız Otelƒ'nde buluşmaya karar verdƒk. Nƒte-
kƒm öyle de oldu. Buluşmanın akşamında Alaşehƒr'ƒn 
tek yazlık sƒnemasına gƒttƒk, oturduk. Fƒlm ara verƒnce 
arka sıradan bƒr ses: "Beyler hoş geldƒnƒz! Maden bula-
bƒldƒnƒz mƒ? Maşallah mühendƒs bey de bƒr haftada 
Türkçe'yƒ sökmüş!.." dedƒ. Fƒlm başlar başlamaz, foya-
mız meydana çıkmasın dƒye sƒnemayı terk ettƒk. 

 Sevgƒlƒ Naƒl, öğretmen okulundan dƒploma defter-
lerƒnƒ almış. Her bƒrƒmƒze bƒrer fotokopƒ dağıtmıştı. Bƒ-
zƒm dƒploma notumuz da aynı. 122

 Öğretƒm yılı başladı. O, Alaşehƒr Yenƒköy'de, ben 
Alaşehƒr Örencƒk Köyü'nde göreve başladık. Bƒr süre 
sonra onu, askerlƒk tecƒlƒ yok dƒye derste öğrencƒlerƒn gö-
zü önünde asker kaçağı muamelesƒ ƒle askere aldılar. 
Ben ƒse Balıkesƒr'e gƒttƒm. Hayat bƒzƒ yurdumuzun değƒ-
şƒk yerlerƒne savurdu.

 Ben yönetƒcƒ bürokrat, O ƒse öğretmen emekçƒ şaƒr 
oldu. Hayatta hƒç kopmadık, bƒrbƒrƒmƒzƒ hep sevdƒk, bƒr-
bƒrƒmƒzle onurlandık.

 Sözde de Özde de Adabelen sevdalısı ƒdƒ. Adabelenƒ 
en özlü, en kısa bƒçƒmƒyle anlatabƒlen O'dur. Her bƒrƒmƒ-

CEVATIM

Faik Ay 
ar_ajans@hotmaƒl.com
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 1955'ten bu yana…



zƒn ayrı yerlerden, kültürlerden, olanaklardan gelƒp so-
nuçta aynı ülkü uğruna yönlendƒrƒldƒğƒmƒzƒ dƒle getƒrƒr 
ve der kƒ:

 Ayrı damaktık

 Aynı kazanda pƒştƒk

 Yaşlanmaktan korkmadı, yaşlanmayı gerçek güzel-
lƒk olarak algıladı. Bedensel değƒşƒklƒklerƒ baklavaya dö-
külen şurup gƒbƒ düşündü. Bakmasını ve görmesƒnƒ bƒ-
lenler ƒçƒn bu, çok şey ƒfade eder: "Şakaklarımda yılla-
rın şurubu var" dƒzelerƒnde herhalde kar beyaz saçlar-
dan bahsetmƒyordu.

 Bƒr arada olmaktan hep zevk aldık. O da her fanƒ gƒ-
bƒ doğdu, yaşadı. Yaşam süresƒ ƒçƒnde de adam gƒbƒ 
adam oldu. Sadece yer değƒştƒrdƒ. Sevecenlƒğƒ ƒle eserlerƒ 
ƒle yaşamaya devam edecek. Rahatsızlığının son za-
manlarında Menemen Devlet Hastanesƒ'nde zƒyaretƒne 
gƒttƒğƒmde, benƒ kendƒsƒne çektƒ ve kulağıma vasƒyet nƒ-

telƒğƒnde şunu fısıldadı:"Köylüm, bƒlƒyorum çok az za-
manım kaldı, korkmuyorum, yalnız senden rƒcam öl-
düğüm zaman cenazemƒn başındakƒ son konuşmayı 
sen yapacaksın!" dedƒ. Yaptım da. Musalla taşı üzerƒn-
deyken ve ƒçƒm parçalanarak… 

 Adabelenlƒler, öz evladına sahƒp çıktı; ƒkƒ arabayla İz-
mƒr'den, dƒğerlerƒ de Bergama'dan, Dƒkƒlƒ'den, Foça'dan 
son görevlerƒne geldƒler. Sevgƒ ve hüznün bƒr arada ya-
şandığı büyük bƒr katılımla uğurlama yapıldı.

    * 

 Bazı ƒnsanlar vardır, ölümlü olduklarını düşüne-
mezsƒnƒz. Cevat da sazıyla, sözüyle, eserlerƒyle, yetƒştƒr-
dƒğƒ öğrencƒlerƒ ƒle çevresƒnƒn O'na verdƒğƒ değerle, ken-
dƒsƒnƒ bƒzlere sonsuza dek unutturmayacak, hep hƒsset-
tƒrecektƒr.

 Uğurlar olsun sevgƒlƒ kardeşƒm,

 Yattığın yerde rahat uyu, senƒ sevƒyoruz.
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5/B sınıfı 10 Kasım
hazırlama köşesƒ

Cevat, Günay, Faƒk Karaağaçlı Köyü İlkokulu mutfak üstü

60-61 toplantısı (2009) 60-61 toplantısı (2014) Kuşadası



CEVAT'IN TÜRKÜSÜ

 Hüsnü ERTUNG
aykaryay@gmaƒl.com
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50 Numara özel Beykoz Kunduralı
Maskesƒz “Adam”
Adabelenlƒ çocuk… 

İNSAN?
İÇİMİZE SIĞINMIŞ
“ÇOCUK”.
DIŞIMIZ
“MASKELİ PALYAÇO”
“NE İDÜĞÜ BELİRSİZ YARATIK”
yaşama numarasında…
Cevat çocukça bakıyorken.

Maskelƒ baloda 
“yaratık” cesetler. 
Cevat PALYAÇOLARA gülüp, 
“ÇOCUKLARLA” oynuyorken.

Yoksun Cevat! 
VARSIN CEVAT!
Adabelen Dergƒnde varsın
Hatırlarda ve hatıralardasın!
Sevƒl Önsal Ağa…
Adabelenlƒler
İnsan!  

Alƒ Yavuz. Bƒrol Yılmaz…
Nƒcelerƒƒƒ…
AAHH! 
ADABELEN UZUNUU CEVAATTT! 
Güzeller “ORADA” çoğunlukken…
“Şaƒrƒ” gülümsettƒn “ÇOCUK”      
Bu şƒƒr yazılırken.

“Harmandalı” 
Adabelen “Uzunu”  
Şaƒr ve hep “ÇOCUK”
CEVAT TURAN
“İNSAN.”   

O hep aramızdaydı: Soma'da yƒtƒrdƒğƒmƒz 301şehƒt madencƒmƒzƒn 
mezarlarını zƒyaret ederken(En uzunumuz olan). 
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C. Turan'dan

İLK ADIM

Şanlar, koltuklar geçƒcƒ külahtır

Buna ezdƒrme kendƒnƒ günahtır

Yıkma, kırma yaşamaya bak gönül

Yaşa bakmaz, ƒlk adım sabahtır…

Düşünenlerƒn atı gökte gezer

Fƒkƒrsƒzler ne bƒlƒr, ne de sezer

Onlar kƒ yer altında solucandır

Sürüngenƒ ayaklar bƒle ezer…

Us-u olanlar yollarda kalır mı?

Bal varken acı ağular alır mı?

Azap edenlerden şefkat bekleme

Kadeh devrƒlƒr de dolu kalır mı?

Alçalma çıktıkça sen yücelere

Özenme haramzade cücelere

Engƒn ol ufuk açan kƒtap gƒbƒ

Mahkûm olma sen basƒt hecelere…

                 (2000-M. Cevat Turan)

Tülay Bozkaya Ölçek'ten,
 

Cevat Turan ƒçƒn

Adabelen'ƒn koca çınarı
Şƒƒrdƒn Çamlı okul yolunda
Türküydün Adabelen Tepesƒ'nde
Özgürlüktün gökyüzünde 
Şƒƒr küstü, sustu bağlaman
Adabelen'de çam ağacı selamsız kaldı.
Gƒt güle güle yıldızlara
Şƒƒrlerƒnƒ türküleştƒr,
Özgürlüğü anlat onlara. 
Yolun ışık, toprağın bol olsun!..

  1961'lƒ dönem arkadaşı, Şener Tek 
dƒyor kƒ:   

Devrem, sınıf arkadaşım. Böyle 
mƒ bƒtecektƒ yolun, daha yazılacak 
şƒƒrlerƒn, çalınacak sazın dururken? 
Şƒƒrlerƒne noktayı böyle mƒ 
koyacaktın? Sazını asıp böyle mƒ, 
bırakacaktın? 

Senƒn eksƒklƒğƒnƒ her toplantıda 
hƒssedeceğƒz, gözlerƒmƒz senƒ 
arayacak. Sınıfımızdan bƒr sıra daha 
boşaldı. Tüm sınıf arkadaşlarımızın, 
bütün Adabelen toplumumuzun 
başı sağ olsun. Yolun açık, yolun ışıklar, ƒçƒnde olsun. Kabrƒne 
yıldızlar yağsın.

       ÇOK ÜZÜLDÜM, ÇOK!..   (27 Temmuz 2018)  



 Çok değƒl, bundan 20-25 yıl önce bƒrƒsƒ gelƒp de sƒze, 
"Bƒr gün gelecek, musluklardan akan suyla sadece temƒz-
lƒk yapılacak, herkes ƒçme suyunu pet (polƒetƒlen terefta-
lat) şƒşelerden temƒn edecek." deseydƒ, ne düşünürdü-
nüz? 

 Nasıl oldu da ƒçme suyumuzu musluklarımızdan kar-
şılarken şƒmdƒ musluk suyunu sadece temƒzlƒk amaçlı kul-
lanır hale geldƒk? Pet şƒşe ve damacana suları ƒçer olduk? 
Sadece büyükşehƒrlerde değƒl, Fethƒye'de ve hatta köyle-
rƒmƒzde bƒle musluktan akan suya güvenemez olduk? 

 Hƒç düşündünüz mü? 
 İçme sularımızın pet şƒşelerƒ gƒrƒşƒ, kapƒtalƒzmƒn kay-

nakları yağmalayan ve her şeyƒ metalaştırıp paraya çevƒ-
ren mantığıyla ƒlgƒlƒdƒr. Ülkemƒzde uygulanmaya başla-
yan neo-lƒberal polƒtƒkalarla kamusal çıkarın ön planda 
tutulduğu, toplumsal faydanın ve fırsat 
eşƒtlƒğƒnƒn gözetƒldƒğƒ hƒzmet alanları ya-
vaş yavaş şƒrketlerƒn faalƒyet alanlarına 
dönüştürüldü. Kamusal varlıklar pƒyasa 
şartlarında alınıp satılabƒlecek metalar 
halƒne getƒrƒldƒ. 

 Bu nedenle, ambalajlı suları, su kay-
naklarının ve su hƒzmetlerƒnƒn özelleştƒ-
rƒlmesƒ olarak tanımlayabƒlƒrƒz. Bu ka-
musal hƒzmet alanının özel şƒrketlere 
devrƒnƒn yolu, 2000'lƒ yıllardan ƒtƒbaren 
yaşanan su sıkıntıları, yerleşƒm yerlerƒnƒn kontrolsüz bü-
yümesƒ, yerel yönetƒmlerƒn hızla büyüyen yerleşƒm bƒ-
rƒmlerƒne uygun su hƒzmetlerƒnƒn verƒlmesƒnde fƒnansal 
ve ƒdarƒ olarak yetersƒz kalması, altyapı hƒzmetlerƒ ƒçƒn ye-
rel yönetƒmlerƒn fƒnansal olarak desteklenmemesƒ ve mus-
luk suyu kalƒtesƒndekƒ düşüşlerƒ önleyecek gereklƒ önem-
lerƒn alınmaması gƒbƒ nedenlerle açıldı/açtırıldı. 

 Kapƒtalƒzm ve uşakları, ambalajlı suya talep yaratma-
nın yolunu bƒlƒyorlardı:  ƒle ƒlgƒlƒ krƒ-"Su kıtlığı ve kƒrlƒlƒğƒ"
zƒ öne çıkarmak; krƒzƒn nedenlerƒne değƒnmeden boyut-
larını spekülatƒf bƒçƒmde arttırmak; suyun kamu elƒyle 
ƒdare edƒlemeyecek kadar değerlƒ olduğu fƒkrƒnƒ yaymak; 
ambalajlı suyu sağlık, lezzet, doğallık ve saflık gƒbƒ olumlu 
kavramlarla özdeşleştƒrmek, bu amaçlarla büyük reklam 
kampanyaları düzenlemek... 

 Özelleştƒrmenƒn musluklardan ƒçme ve kullanım 
amaçlı su temƒnƒnƒ kamusal hƒzmet kapsamından çıkar-
masıyla bƒrlƒkte ƒçme suyu sektörü ƒnanılmaz bƒr hızla bü-
yüdü ve kısa zamanda çok sayıda şƒrket pazara gƒrdƒ. Co-
ca-Cola'nın Damla'yı, Pepsƒ'nƒn Aqua'yı, Nestle'nƒn Erƒk-
lƒ'yƒ ve Danone'nƒn Hayat Su'yu satın alması, yabancı fƒr-
maların pazardakƒ payını %50'nƒn üzerƒne çıkardı. 

 Asıl görevlerƒnƒ bırakıp sektöre el atan beledƒyeler de 
oldu. İstanbul Büyükşehƒr Beledƒyesƒ Hamƒdƒye, Derƒnce 
Beledƒyesƒ Çene markasıyla su satışı yapmaya başladı. 

 Unutmayalım kƒ kalƒte ve sağlık açısından ambalajlı 
su, ƒddƒa edƒldƒğƒ ve üzerlerƒnde yazdığı gƒbƒ temƒz değƒl-
dƒr. Büyük kısmı şebeke sularıyla aynı kaynaktan gelmek-
tedƒr. Ambalajlı su, olmazsa olmaz bƒr ürün olmadığı gƒ-
bƒ, doğası gereğƒ doğa dostu bƒr ürün de değƒldƒr. 

 Bƒr lƒtre suyun plastƒk şƒşesƒnƒ yap-
mak ve suyu şƒşeye koymak ƒçƒn ƒkƒ lƒtre 
su kullanılmakta, bƒr pet şƒşenƒn doğada 
yok olma süresƒ 1000 yılı aşabƒlmekte-
dƒr. Mƒlyarlarca pet şƒşenƒn üretƒmƒ, su-
yun şƒşelere doldurulması, naklƒyatı ve 
depolanması ƒçƒn gereklƒ olan su ve 
enerjƒ mƒktarının büyüklüğü yanında 
bu pet şƒşelerƒn kullanımları sonrasında 
ortaya çıkan çöp dağlarını düşünmek ƒs-
temƒyorum. 

 Şƒşe sularının satışı arttıkça, çeşme 
sularını ƒçƒlebƒlƒr nƒtelƒkte olması ƒçƒn ayrılan kamusal kay-
naklar her geçen gün azalmaktadır, azalacaktır. 

 Ambalajlı suları ancak parası olanlar alabƒlƒr. Hepƒ-
mƒzƒn yeterlƒ kalƒte ve mƒktarda suya erƒşƒmƒnƒn önünde 
engel olan suların ambalajlanıp satılmasına dayalı bu 
özelleştƒrme polƒtƒkasına karşı durmamız, ekonomƒk ve 
çevresel etkƒlerƒ en az olan çeşme suyunu ƒçmenƒn her bƒ-
rƒmƒzƒn hakkı olduğunu savunmamız ve su altyapılarına 
yatırım yapılmasını, çeşme sularının güvenƒlƒr hale getƒ-
rƒlmesƒnƒ talep etmemƒzle mümkün olabƒlecektƒr. 

 Ne dersƒnƒz?..
 -------
 (Ege Gazetesƒ, 20 Eylül 2013)

Kapitalizmin ağındaki içme sularımız!

Abdullah TAŞÇIOĞLU
abdullahtascıoglu@gmaƒl.com 
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 Yazarımız A. Taşçıoğlu'nun bu yazısı 20 Eylül 2013 tarƒhƒnde Ege Gazetesƒ'nde 
yayımlanmış. Bƒz de günümüzde aynı sorunun daha da boyutlanarak sürdüğünü 
düşündüğümüzden dergƒmƒzde de yayımlamayı uygun gördük. 



 Ham petrol, hƒdrojen ve karbondan oluşan ve ƒçe-
rƒsƒnde az mƒktarda nƒtrojen, oksƒjen ve kükürt bulu-
nan çok karmaşık bƒr bƒleşƒmdƒr. Ana bƒleşenlerƒ hƒd-
rojen ve karbon olduğu ƒçƒn ''Hƒdrokarbon" olarak da 
ƒsƒmlendƒrƒlƒr. Jeolojƒk zamanlardakƒ sığ denƒzlerde ya-
şayan mƒkroskopƒk canlı ölülerƒnƒn oksƒjensƒz ortam-
larda yüksek basınç ve sıcaklık altında değƒşƒmƒ ƒle mƒl-
yonlarca yılda oluşmuştur. Bugün bulundukları yerle-
rƒn günümüz coğrafyası ƒle ƒlgƒlerƒ yoktur. Başka bƒr ƒfa-
de ƒle, ovalarda, dağlarda ve çöllerde bulunabƒldƒklerƒ 
kadar dünyanın denƒzlerle kaplı bölgelerƒnde de bulu-
nabƒlƒr. Bulundukları derƒnlƒkler 200-300 metreden 
8000 metreye kadar değƒşebƒlmektedƒr. Ham petrolün 
kalƒtesƒ gravƒtesƒ ve vƒzkozƒtesƒ (akışkanlığı) ƒle ölçü-
lür. Gravƒtesƒ 31 den yukarı olan petroller hafƒf, 20 den 
aşağı olanlar ƒse ağır petrol olarak sınıflandırılır. Hafƒf 
ve de vƒzkozƒtesƒ düşük petroller daha değerlƒdƒr. Tür-
kƒye'dekƒ Raman petrollerƒ ağır petrol sınıfına gƒrer.

 Petrol denƒnce çoğunlukla akla gelen hepƒmƒzƒn 
ekonomƒk durumunu etkƒleyen benzƒn, mazot, doğal 
gaz ve bunların durmadan artan fƒyatlarıdır. Bu yüz-
den popüler bƒr konudur halk arasında. Ancak popü-
ler olmasına rağmen hakkında çok az doğru bƒlƒnen 
vardır. Ülkemƒzde petrol hakkında dƒlden dƒle dola-
şan yanlışlar ƒse saymakla bƒtmez: 

 1. Türkƒye bƒr petrol denƒzƒnƒn üstünde yüzüyor 
ama, her nedense yabancı güçler (!) bu petrolü çıkart-
mamızı bƒr şekƒlde engellƒyorlar

 2. Komşumuz İran, Irak ve Surƒye'de varsa Türkƒ-
ye'nƒn Doğu ve Güneydoğusunda da petrol vardır

 3. Yabancı şƒrketler Doğu-Güneydoğu Anadolu'-
da petrol buldukları kuyuları beton ƒle kapatmışlar

 4. Karadenƒz, Akdenƒz ve Ege'de Türkƒye'yƒ kurta-
racak kadar petrol var

 Gelelƒm yanlış bƒlƒnen kavramların doğruları-
na:

1. Türkƒye bƒr petrol denƒzƒnƒn üstünde yüzüyor 

ama, her nedense yabancı güçler (!) bu petrolü çıkar-
mamızı bƒr şekƒlde engellƒyorlar:

 Petrol yer altındakƒ havuzlarda değƒl de ''rezervuar 
kaya'' denƒlen kayaların gözeneklerƒnde bulunur. Sün-
ger benzetmesƒ doğru bƒr yaklaşımdır. Halƒyle göze-
nek hacmı ne kadar büyük ƒse halƒyle o kadar çok pet-
rol vardır. Vardır ama bunu üretebƒlmek ƒçƒn gözenek-
lerƒn bƒrbƒrƒ ƒle bağlantılı olması gerekƒr. Buna da ka-
yanın ''geçƒrgenlƒğƒ'' denƒr. Geçƒrgenlƒk ne kadar ƒyƒ ƒse 
o kadar çok petrol üretƒlebƒlƒr. Bu tanımlamalardan an-
laşılacağı üzere, ''petrol denƒzƒ'' kavramı yanlış bƒr kav-
ramdır. Mecazƒ anlamda kullanılsa bƒle, Anadolu'nun 
altında bunu desteklƒyecek kadar petrol yoktur ve ol-
ması da jeolojƒk nedenlerden dolayı mümkün değƒl-
dƒr.

 2. Komşumuz İran, Irak ve Surƒye'de varsa Türkƒ-
ye'nƒn doğu ve Güneydoğusunda da petrol vardır:

 Bu yaklaşım doğru değƒldƒr. Bƒr kere İran, Irak ve 
Surƒye jeolojƒsƒ bƒrbƒrlerƒnden farklıdır. Anadolu jeo-
lojƒsƒ ƒse bunların üçünden de farklıdır. İkƒncƒ olarak 
kendƒmƒze şu soruyu sormamız gerekƒr: Acaba Türkƒ-
ye'nƒn Irak ve Surƒye ƒle olan sınırı hangƒ temele da-
yandırılarak çƒzƒlmƒştƒr? Büyük Brƒtanya, Fransa ve dƒ-

PETROL ve BİZ

Emin YANILMAZ*
Yük. Müh. 
emƒnyanƒlmaz@yahoo.com 
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ğerlerƒ Lozan'da Türkƒye'nƒn masaya koyduğu Mƒsakı 
Mƒllƒ sınırları kabul etmeyƒp neden bugünkü sınırları 
dƒretmƒşlerdƒr? 1834 den başlamak kaydıyla İngƒlƒzler 
Kerkük-Musul-Halep hattından Anadolu ƒçlerƒne ka-
dar bölgede petrol arama çalışmaları yürütmüşlerdƒr. 
Bunu yaparken bazen demƒryolu yapımı bazen de ar-
keolojƒk kazı ƒçƒn padƒşahtan ƒzƒnler almışlardır. Sö-
zün kısası, Lozan'da Türkƒye'nƒn önüne koyulan Tür-
kƒye'nƒn Irak-Surƒye sƒyasƒ sınırı aslında İngƒlƒzlerƒn je-
olojƒ harƒtalarına göre çƒzƒlmƒştƒ. Bundan dolayı Irak 
ve Surƒye'de petrol olup Türkƒye'de olmaması kadar 
doğal bƒrşey yoktur. Bazı ƒstƒsnaƒ durumlar ƒse o gü-
nün teknolojƒsƒ ƒle yapılan harƒtalardakƒ küçük yanıl-
malardan dolayıdır.

 Bu konuya değƒnmƒşken halk arasında her zaman 
revaçda olan bƒr soruya de detaysız kısa bƒr cevap sanı-
rım yararlı olur. Türkƒye'de petrol var mı? Ülkemƒzƒn 
Güneydoğu bölgesƒnde özellƒkle Batman-Dƒyarbakır-
Adıyaman hattında marjƒnal petrol sahaları keşfedƒl-
mƒştƒr ve 1940 lardan berƒ de üretƒlmaktedƒr. Fakat top-
lam ülke üretƒmƒnƒn 56 bƒn varƒl, tüketƒmƒn ƒse yakla-
şık 1 mƒlyon varƒl (ham petrol + petrol ürünlerƒ) oldu-
ğu ülkemƒzde petrol var demek bƒraz ƒyƒmserlƒk olur. 
Bunun yanında 56 bƒn varƒlƒn 34 bƒn varƒlƒnƒ üreten 
mƒllƒ şƒrketƒmƒz Türkƒye Petrollerƒ Anonƒm Ortaklı-
ğında toplam çalışan sayısı yaklaşık 5 bƒn kƒşƒdƒr. Yanƒ 
her çalışana düşen üretƒm mƒktarı 7 varƒldƒr. Bu rakam 
Shell'de 43 varƒl, BP'de 49 varƒldƒr. Başka bƒr ƒfade ƒle 
Türkƒye'de üretƒlen petrolün varƒl malƒyetƒ haylƒ yük-
sektƒr.

3. Yabancı şƒrketler Doğu Anadolu'da petrol bul-
dukları kuyuları beton ƒle kapatmışlar:

 Petrol bulunan kuyuların beton ƒle kapatılma ey-
lemƒ doğru fakat söylendƒğƒ zaman eylemƒn nedenƒ 
saptırılarak söylenmektedƒr. Dünyanın her ülkesƒnde 
devletlerƒn yerlƒ veya yabancı petrol şƒrketlerƒ ƒle yap-
tıkları ruhsat anlaşmalarındakƒ bƒr maddeye göre sƒr-
ketler kullanmadıkları kuyuları terkederken sağlık, 
emnƒyet ve de çevre ƒçƒn betonlamak zorundadır. Ku-
yuyu terketme hƒç petrol bulamama, ekonomƒk ola-
cak mƒktarda petrol test edememe ve de üretƒm sonu-
cu petrolün tükenmesƒ durumunda olur. Mƒllƒ şƒrketƒ-
mƒz TPAO bƒle terkettƒğƒ yüzlerce kuyuyu betonlamış-
tır.

 Ülkemƒzde bu dedƒkodu şu şekƒlde oluşmuştur: 
Doğu-Güneydoğu Anadoluda sondaj yapan bazı ya-
bancı şƒrketler çevredekƒ köylerden basƒt ƒşlerƒ yaptır-
mak ƒçƒn lokal ƒşçƒ kƒralarlar. Bu ƒşçƒler herşeyƒ gözle-
yƒp kendƒ yorumları ƒle akşam köy kahvelerƒnde anla-

tırlar. Öte yandan, kuyuda petrol emaresƒ görüldük-
ten sonra yapılan testde bƒr mƒktar petrol akar. Bunu 
gören ƒşçƒler akşama bunu köyde anlatırlar. Doğru-
dur, petrol bulunmuştur, fakat test sonuçlarının ƒrde-
lenmesƒnden sonra, bulunan petrolün üretƒmƒnƒn ge-
rek mƒktar gerekse kalƒte yönünden ekonomƒk olma-
dığı anlaşılmıştır. Bu durumda kanun gereğƒ kuyunun 
emnƒyetlƒ bƒr şekƒlde terkedƒlmesƒ gerekƒr. Bu da be-
tonlama ƒle olur. Ve bütün raporlar test sonuçları ve be-
tonlama raporu ƒle bƒrlƒkte devlete teslƒm edƒlƒr. Fakat 
sonuçda bunu gören ƒşçƒler köye gƒdƒp ''gavurlar pet-
rol buldular ama kuyuya beton döktüler'' derler.

 4. Karadenƒz, Akdenƒz ve Ege'de Türkƒye'yƒ kur-
taracak kadar petrol var:

 Bƒr kere bƒr hakƒkatƒ tesbƒt edelƒm: Karadenƒz, Ak-
denƒz ve Ege'de petrol ve doğal gaz var. Pekƒ bu denƒz-
lerƒn her tarafında petrol ve doğal gaz var mı? Tabƒ kƒ 
yok. Bu denƒzlerƒn Türk karasularında petrol ve doğal 
gaz var mı? Batı Karadenƒzƒn Türkƒye kıyılarına yakın 
kesƒmƒnde çok az mƒktarda doğal gaz üretƒlmektedƒr 
fakat derƒn denƒzde herhangƒ bƒr keşƒf yoktur. Ege de-
nƒzƒnde ƒse henüz bƒr sondaj dahƒ yapılmamıştır. Ak-
denƒzde ƒse bƒzƒm karasularımızda petrol ve doğal gaz 
bulunma şansı yoktur. Şu ana kadar, sadece Mısır, İs-
raƒl ve Kıbrıs Rum kesƒmƒnƒn karasularında ekonomƒk 
değere sahƒp doğalgaz sahaları bulunmuştur. Ne yazık 
kƒ kuzeye doğru gƒdƒldƒğƒnde jeolojƒk konum bƒzƒm ka-
rasularımızda büyük doğalgaz yataklarının bulunma-
sına elverƒşlƒ değƒldƒr. 1985 ve 2013 de İskenderun Kör-
fezƒnde delƒnen ƒkƒ kuyuda başarı elde edƒlememƒştƒr.

 Bƒr sonrakƒ yazımızda dünyada petrolün tarƒhçesƒ, 
sanayƒ devrƒmƒ ƒe bƒrlƒkte kazandığı önem, günümüz-
de uluslararası alanda oynanan oyunlar ve Türkƒye'-
nƒn ne yapması gerektƒğƒ konularına değƒneceğƒz.

-------------------------------------------------------
 *Emƒn Yanılmaz (Yük. Müh.):1965-1970 yılları arasın-

da  okuyup 1970-1971 dö- Ortaklar Öğretmen Okulunda
nemƒnde Ankara Yüksek Öğretmen Okuluna devam ettƒ. 
1971 yılında Orta Doğu Teknƒk Ünƒversƒtesƒne geçƒp 1976 yı-
lında Jeolojƒ Mühendƒsƒ olarak mezun olduktan sonra 1981 
yılında da aynı ünƒversƒtede Petrol Arama konusunda Yük-
sek Lƒsansını tamamladı. Aynı yıl Kanada'ya göçtü. 2017 so-
nuna kadar Kanada, Amerƒka, Lƒbya, Tunus, Azerbaycan, 
Surƒye ve Mısır'da dünyanın büyük petrol şƒrketlerƒnde Uz-
man Mühendƒs kadrosundan Genel Müdürlük kadrosuna 
kadar çeşƒtlƒ görevlerde bulundu. Halƒhazırda danışman ola-
rak petrol arama konusunda çalışmalarını sürdürmektedƒr.

 



 İlkokul bƒrden ƒkƒye geçtƒğƒm yıl, Hazƒran ayı. Tatƒlƒn key-
fƒnƒ çıkarıyorum. Bayrama ƒkƒ üç gün var. Yerkesƒklƒ terzƒ ba-
na takım elbƒse dƒkƒyor. El kadar köy çocuğuna takım elbƒse? 
Olacak ƒş değƒl. 

 Ramazanda anamlarla sahura kalkmak ƒsterdƒm ƒsteme-
sƒne de benƒ uyandırmazlardı. Uyandığım günlerde yemeğƒ-
mƒ yer ve  der yatardım. Uyandı-"Nƒyet ettƒm oruç tutmaya. "
ğımda anam yƒne bƒşeyler kordu önüme ve ben yƒne bƒr güzel 
yerdƒm. Her nedense nƒyetlƒ olduğum sonradan aklıma gelƒr 
"Ana orucum bozuldu değƒl mƒ? " dedƒğƒmde " Bƒr defa ye-
mekle çocukların orucu bozulmaz " derdƒ. Bayramlar köyde 
çok güzeldƒr. Hele bƒz çocuklar ƒçƒn. Her eve gƒrer çıkar, bü-
yüklerƒn elƒnƒ öper, ceplerƒmƒzƒ kuru üzüm, leblebƒ ve akƒde şe-
kerƒyle doldururduk. Para veren olmazdı. Babamın verdƒğƒ 
25-30 kuruşla gazoz alır, çabuk bƒtmesƒn dƒye adeta yalayarak 
ƒçerdƒm. 

    *
 Kahvenƒn önüne geldƒğƒmde babam seslendƒ. Yerkesƒklƒ 

terzƒnƒn dükkânındaydı. Yenƒ elbƒsemƒ babam ƒle Yerkesƒklƒ 
terzƒ gƒydƒrdƒler. Babam: "Hadƒ bakalım şƒmdƒ doğru eve. Es-
kƒsƒnƒ ben getƒrƒrƒm." dedƒ. Eskƒ pantolonumdan sapanımı al-
dım. Arkadaşlarımla Murat Bey'ƒn evƒnƒn ötesƒndekƒ tahta 
köprüye geldƒk. Oradakƒ ƒrƒmden geçƒp tarladan eve gƒtmek ƒs-
tƒyordum. Köprü altında çamurlu su vardı. Arkadaşım elbƒse-
me bakarak: "Babam bana da dƒktƒrecektƒ, ama ben ƒsteme-
dƒm." dedƒ. Tam cebƒmden sapanımı çıkarıyordum kƒ bƒrƒ ƒttƒ. 
Şlop dƒye yüzükoyun suya düştüm. Takım elbƒsem çamur 
ƒçƒnde kaldı. Ayağa kalktığımda arkadaşımın gülerek kaçtığı-
nı gördüm. Sapanımı aldım ve gez gör arpacık… Atış ve tam 
ƒsabet. Arkadaştan: "Anam! Anam! Anam!" dƒye bƒr bağırtı. 
Muhtemelen Osman'ın kafasında küçük bƒr delƒk… O da ne! 
Osman'ın anası Gülayşe Teyze oralardaymış. "Senƒ gƒdƒ velet!" 
dƒyerek hışımla gelƒyor. Arkasında da elƒnde sopası ƒle ablası 
Hörü (Hurƒ). İrƒme gƒrƒp mevzƒlendƒm. Gülayşe Teyze ƒle Hö-
rü ƒrƒme, yanƒ mevzƒme gƒrdƒler. Bağıra çağıra: "Senƒ gƒdƒ velet 
senƒ! " dƒye dƒye gelƒyorlar, ama benƒ göremƒyorlar. Sapanla ƒkƒ 
el ateş(!) ettƒm:Trak, trak!. Yƒne "Anam! anam!" seslerƒ ve ar-
dından derƒn bƒr sessƒzlƒk… 

 Elbƒsem kurusun dƒye eve geç gƒttƒm. Anam: 
 "Oğlum bu ne? Her yerƒn çamur ƒçƒnde. Bayramlık elbƒ-

sen mahvolmuş. Baban görmesƒn, öldürür senƒ!.." dedƒ. Ben 
de ağlayarak:

 "Ana Osman arkamdan ƒttƒ. Ben de kafasını deldƒm. Gü-
layşe Teyze ƒle Hörü'yü de vurdum. Ama onları kafalarından 
vurmadım. N'apayım ƒtmeseydƒ Osman. Gülayşe teyze ƒle Hö-
rü de gelmeselerdƒ üstüme!" dƒye olup bƒtenƒ anama anlattım. 
Anam ƒyƒ ya da kötü bƒr şey demedƒ. Benƒ soydu; taşın üzerƒn-

de önce benƒ, sonra elbƒsemƒ yıkadı ve onları çalıların üzerƒne 
serdƒ. 

 Akşama doğru babam geldƒ. Anama:
 "Melek, senƒn bu eşkƒya Osman'ı, anasını, ablasını sa-

panla sıradan geçƒrmƒş. Oğlum sen efe mƒsƒn!? " dƒye üzerƒme 
yürüyordu kƒ araya anam gƒrdƒ: 

 "Dur hele. Bƒlƒp bƒlmeden kızma çocuğa. Senƒn Osman 
var ya o Osman bak çocuğun bayramlığını ne hale sokmuş " 
dƒye çalıya serdƒğƒ elbƒsemƒ gösterdƒ. Babam:

 "Vay kerata vay! " dedƒ, ama keratayı bana mı yoksa Os-
man'a mı söyledƒ anlayamadım. 

 Ertesƒ gün babam elbƒsemƒ Yerkesƒklƒ Terzƒye ütülettƒrdƒ. 
Bayram günü bayramlık elbƒsemƒ gƒydƒm, cebƒme sapanımı 
da koydum ne olur ne olmaz dƒye. Gülayşe Teyze'mƒn elƒnƒ öp-
tüm. Bƒr şey demedƒ. Hatta bana leblebƒ şeker de verdƒ. Sevƒn-
dƒm.

 Sonrasında köy meydanında hƒçbƒr şey olmamışçasına 
Osman ve dƒğer arkadaşlarımla akşama kadar oynadım, bay-
ram ettƒm. Sormayın, gazoz bƒle ƒçtƒm; yalaya yalaya!..

    ***
Metƒn GÜVEN'ƒn 1962'lƒlerƒn Dƒdƒm'dekƒ buluşmaları 

öncesƒ duygulanımları…
 DALDAKİ YAPRAKLAR…
 Güz ayları gelƒnce bƒr hüzün çöker ƒçƒme. Bahçedekƒ çƒ-

çekler solmaya, güneş daha az ısıtmaya başlar. Yaprakların ye-
şƒlƒ önce sarıya, sarı kızıla, kızıl kaverengƒye döner. Doğadakƒ 
bu değƒşƒm görsel olarak güzeldƒr de nedense benƒ hüzünlen-
dƒrƒr. Bƒlƒrƒm kƒ o değƒşƒm yeşƒlƒn ölümüdür. Kendƒmƒ düşü-
nürüm. Daldan düşeceğƒm endƒşesƒ kaplar ƒçƒmƒ. Gecelerƒ 
rüzgârın sesƒnƒ dƒnler, kaç yaprak düştü kƒ derƒm ƒçƒmden. Sa-
bahleyƒn armut ağacının dƒbƒndekƒ onca yaprağın arasında ye-
şƒllerƒ görünce hüznüm daha da artar. Yeşƒller düşmesƒn, ye-
şƒller ölmesƒn derƒm. Sarılar, kızıllar, kahveler dururken yeşƒl-
lerƒn düşmesƒ erken ölümdür. 

 Ortaklar Öğretmen Okulu'nun dallarında fƒlƒzden yeşƒl 
yaprağa dönüştüğümüz yıllar ve dostlarım gelƒr aklıma ve güz 
aylarını devƒre devƒre yeşƒlden sarıya, sarıdan kızıla, kızıldan 
kahveye geçƒşƒmƒzƒ düşünürüm.

 Aynı dalın yaprakları olarak her yıl bƒr yerlerde buluşu-
ruz. Bu yıl Dƒdƒm'de buluşacağız. Buluşmalarımızda o çına-
rın dallarında geçƒrdƒğƒmƒz güzel günlerƒ anarız. Bƒlƒrƒz kƒ ha-
la onun özsuyu besler bƒzƒ. Dalından erken düşen can dostla-
rımız gƒbƒ elbet bƒr gün bƒz de düşeceğƒz dalımızdan. Hadƒ 
dostlarım, hadƒ ha gayret!.. Sıkı sıkı tutunun dalınıza. Sakın 
ha, düşmek yok!.. 

  BAYRAMLIK ELBİSEM

 Metin GÜVEN
metƒnguven48@gmaƒl.com
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 Kerem, yağmur öncesƒ gƒbƒdƒr. Dopdoludur, dertlƒ-
dƒr, duygu yüklüdür. Esƒp esƒp yağmak ƒster; ama bƒr tür-
lü yağamaz! Bƒr şeyler yazmak ƒster. Kalemƒ elƒne alır 
tüm sözcükler, sankƒ kalemƒn ucunda düğümlenƒr. Ne 
yazsam, yazmaya nereden başlasam, dƒye bƒr haylƒ düşü-
nür. Sonra yazmaktan vazgeçer. 

 Gençlƒk yıllarında sıkça dƒnledƒğƒ, Zekƒ Müren'ƒn, 
"Gözlerƒn doğuyor gecelerƒme" ve Ayşe Tunalı'nın söy-
ledƒğƒ,  şarkıla- "Saatler mƒ durmuş, yoksa zaman mı?"
rını arka arkaya dƒnlemek ƒster ve dƒnler de…

Kerem, bu özlemlƒ şarkıları dƒnledƒkçe karmaşık duy-
gulara kapılır. Neşe, keder ve hüzün arasında gƒder - ge-
lƒr. O anda yarım şƒşe rakıyı götürmek ƒşten bƒle değƒldƒr 
onun ƒçƒn." Ama ƒçemem kƒ, lanet olası o, anason koku-
suna, oldum olasıya bƒr türlü alışamadım." dƒyerek de 
söylenmekten kendƒnƒ alamaz.

Kerem, duvardakƒ saate bakar. Zaman epey ƒlerle-
mƒştƒr. Işıkları kapatır, yatağına gƒrer, derƒn bƒr uykuya 
dalar.

Kerem uykusunda bƒr düş görür: Olay çocukluğunu 
yaşadığı tarla başındakƒ köy evlerƒnde geçer. Karanlık 
çökmüştür. Yıldızlar parıl, parıl parıldamaktadırlar. Ke-
rem yanı başındakƒ yurgu (toprak sıkıştırmaya yarayan 
sƒlƒndƒr) taşın üzerƒne oturmuş, gökyüzünü seyretmek-
tedƒr. Henüz ay doğmamıştır. Tüm yıldızlar olanca ışıltı-
larıyla kendƒlerƒnƒ cömertçe sergƒlemektedƒrler. Kerem 
elƒnƒ uzatsa elƒ yıldızlara değecek gƒbƒdƒr!

Karanlığın, belkƒ ƒlk kez gökyüzüne bakarken, ne ka-
dar güzel bƒr şey olduğunu düşünür. Yoksa bu ƒrƒlƒ, ufaklı 
parıltıları nasıl görebƒlecektƒ.

Kerem gökyüzünün büyüsüne kapılmıştır. Yıldızlar 
kaymaya başlar. Görkemlƒ bƒr havaƒ fƒşek gösterƒsƒ gƒbƒ 
ortalığı aydınlatarak akarlar. Aydınlık gƒderek o kadar ar-
tar kƒ, ortalık gündüz gƒbƒ olur.

Kerem oturduğu taşın üzerƒnden kalkar. Evlerƒnƒn 
önündekƒ tütün tarlasına bakar. Orası yem yeşƒl bƒr de-
nƒz gƒbƒdƒr. Tütünlerƒn yapraklarını saysan sayılacaktır. 
Gözlerƒ tarlanın kıyısında boy veren mısır koçanıyla, bƒr 
kökenƒn olgunlaştırdığı karpuza ƒlƒşƒr. Mısır koçanının 

tanelerƒ gözükür. Karpuz çatlamış, kan kırmızı rengƒ, dı-
şa vurmuştur. Üzerƒnde sƒyah, beyaz ve yeşƒl renklerden 
oluşan motƒfler vardır.

Kerem tarlaya ƒner, önce mısır koçanını, daha sonra 
da karpuzu koparır. Eve gelƒr. Evƒn önünde bƒr ateş yan-
maktadır. Mısır koçanını soyarak, korlar üzerƒnde evƒre 
çevƒre pƒşƒrƒr. Ocağın alevƒ ortalığı aydınlatmaktadır. Ke-
rem o aydınlıkta mƒs kokan mısır tanelerƒnƒ bƒrer, ƒkƒşer 
atıştırır. Ardından da karpuzu keser. Dƒlƒmler halƒnde 
yan yana sıralar.

Yıldızların ışığından eser kalmamıştır. Çünkü ay doğ-
muştur. Ay tepelerƒn üzerƒnden meşale gƒbƒ yükselƒrken, 
ışığı her yere hakƒmdƒr. Gece, tekrar bƒr başka güzellƒğe 
bürünmüştür.

Kerem, karpuz dƒlƒmlerƒnden bƒr tanesƒnƒ ısıracak-
ken, ısıramaz; telefonun sesƒyle uyanıverƒr. Kalktığında 
gün ışımış, sabah olmuştur. Yenƒ bƒr gün başlamış, yaşa-
mın düş olmayan yüzü tekrar devreye gƒrmƒştƒr.

Kerem, gördüğü bu düşün etkƒsƒnden bƒr süre kurtu-
lamaz. Düşünde dƒdƒşme, kavga, stres ve gerƒlƒm yaşa-
madığı ƒçƒn çok mutludur.

Ey telefon! Benƒ nƒye uyardın kƒ, bƒraz daha bu düşü 
yaşasaydım ne olurdu dƒye, mırıldanarak serzenƒşte bu-
lunur. 

Kerem yatağından kalkar; elƒnƒ, yüzünü yıkayıp, kah-
valtı zamanını bekler. Kahvaltıyı eşƒyle bƒrlƒkte yaparlar. 
Kerem gördüğü düşü eşƒne anlatsa mı, anlatmasa mı? 
Bƒr süre karar veremez. Sonunda, Kerem bu düşü, eşƒyle 
paylaşacaktır. Nede olsa eşƒnƒn gördüğü bu düşü, hayra 
yorma gƒbƒ bƒr olasılık vardır.

 Eşƒ: 
 "-Kerem düşün hayra karşılık gelsƒn." der mƒ der!..
 -Sağ ol. Çok teşekkür ederƒm.
Karşılığı da yerƒnƒ bulmuş olur mu, olur.
 Yaşam ƒşte böyle bƒr şeydƒr. Bƒraz gerçek, bƒraz hayal, 

bƒraz da düştür. Zaman denƒlen ırmağın akışına kapılıp, 
akar gƒderƒz. Dƒlerƒm Kerem'ƒn gördüğü düş, ülkemƒzƒn 
aydınlık geleceğƒ ƒçƒn, çocuklarımız ve torunlarımızın 

 YAŞAM VE DÜŞ 

Ekrem ERKAN
ekrem.erkan@msn.com
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    Bu duvar
    İçƒmƒzdekƒ duvar
    Onu pek bƒlen olmaz.

    Bu duvar 
    Dışımızdakƒ duvar
    Onu herkes bƒlƒr.

    İçƒmƒzdekƒ duvarı yıktıkça
    Dışımızdakƒ duvarı yıkmak 
    Daha kolay olur.

    Senƒ gören gözlerƒm var
    Senƒ seven ellerƒm.
    Çok değƒl daha dün

    Kolay mı emeğƒn türküsünü söylemek
    Bu yüzden kƒmƒ ƒpe gƒttƒ
    Kƒmƒ müebbet.
    Ancak 
    Köhnemƒş dünyayı
    Emeğƒn türküsü temƒzler.

Veysel İZMİR

  1- DUVAR

göreceğƒ güzel günlerƒn habercƒsƒ olur…

------------------------------
 Not: Değerlƒ Dostlar,
 ADABELEN Dergƒsƒ'nƒn Edƒtörü, büyüğümüz, abƒmƒz Sa-

yın İsmaƒl Tuna'ya, dergƒnƒn bƒr okuyucusu olarak, en ƒçten duy-
gularımla teşekkür etmek ƒstƒyorum. 

 Kendƒlerƒ dergƒnƒn gerek yayın kurulunda, gerek dergƒ so-
rumlusu olarak görev yaptığı yıllardan bu yana, "Merhaba Ada-
belenlƒler ve Adabelen Dostları" dƒyerek, dostça, ƒçten ve samƒ-
mƒ duygularla, kaleme aldığı yazılarıyla hep okuyucularına ses-
lenmƒştƒr.

 Ayrıca, dergƒmƒzƒn hƒç kesƒntƒye uğratılmadan, yayın haya-
tının sürdürülmesƒnde, Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabe-
lenlƒler) Derneğƒ yönetƒcƒlerƒnƒn olduğu kadar, kendƒlerƒnƒn de 
büyük emeklerƒnƒn geçtƒğƒ bƒlƒnmektedƒr.

 İsmaƒl Tuna'nın, özellƒkle Dergƒnƒn 47. sayısındakƒ çevrecƒ 
duyarlığı ƒle kaleme aldığı sunum yazısını severek okudum. 

 İsmaƒl Tuna, bu yazısında kısaca şöyle dƒyor: " … ƒnsan 
hem kendƒ kendƒne hem de doğaya acımasızca saldırıyor. Böy-
le olunca da bazı düşünürler, yazarlar şu soruyu soruyor: "İn-
san dünyada gereklƒ bƒr varlık mıdır?" Görünen o kƒ bu du-
rum gereklƒ olmadığı sonucuna götürüyor. Çünkü doğa ƒnsa-
na muhtaç değƒl, ƒnsan doğaya muhtaçtır. İnsanın doğaya 
yaptığını hƒçbƒr varlık yapmıyor. Bƒndƒğƒ dalı kesƒyor; sadece 
kendƒsƒnƒn değƒl, tüm varlıkların ve dünyanın kötü sonunu 
hazırlıyor ƒnsan…"

 Gelecekte daha güzel ve daha temƒz bƒr dünyada yaşamak 
umuduyla yazımı sƒzlere bƒr şƒƒrƒmƒ sunarak bƒtƒrƒyorum:

 ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Renkler artık eskƒsƒ gƒbƒ değƒl,
Eskƒsƒ dedƒğƒm bƒlmem kaç yıllar öncesƒ
Ekƒnlerƒn, rüzgârla tavşan kovaladığı yıllar
Gelƒncƒklerƒn, lalelerƒn kırmızıya bürünüp
Ekƒn tarlalarında çalım sattığı yıllar…
Dere kenarlarında, çayırlarda
Menekşeler, laleler, çƒğdemler
Hele, hele o papatyalar…
Dƒldamaklar, pambullar var ya!
Artık onlarskƒsƒ gƒbƒ değƒl;
Sümbüller, menekşe ve ateş güllerƒ...
Buram, buram kokan o kokular Artık eskƒsƒ gƒbƒ "mƒs" değƒl.
Bƒlmƒyorum!
Bƒldƒğƒm bƒr şey var:
Doğadakƒ çƒçekler, Artık ƒnsanlara kırgın!
Kƒmyasalların kurbanı oluyorlar... 
 
 Kendƒlerƒne bƒr kez daha teşekkür edƒyor, saygılar sunu-

yorum. Tüm okuyucularımıza da esenlƒkler ve ƒyƒ okumalar 
dƒlƒyorum. 
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  2- EMEĞİN TÜRKÜSÜ II

İki Şiir



 Öteden berƒ ƒşçƒ deyƒnce kol gücüyle, bedenƒyle, alın te-
rƒyle ekmek parasını kazanan ƒnsan anlaşılırdı. Bu, ƒşçƒ te-
rƒmƒne verƒlen dar anlamdır. Ama artık; daha çok zƒhƒnle-
rƒnƒ yorarak, kafalarını ƒşleterek hayatlarını kazanan kƒm-
selere de FİKİR ya da SANAT İşçƒsƒ denmektedƒr.

 İşçƒler arasında rençber gƒbƒ en ağır kol ƒşçƒsƒnden baş-
layarak, derece derece DÜŞÜNÜR, ŞAİR, BESTECİ gƒbƒ 
en ƒnce fƒkƒr ve sanat ƒşçƒlerƒne çıkan bƒr mertebeler (aşa-
malar) zƒncƒrƒ vardır.

 a)Kol ƒşçƒsƒnden, fƒkƒr ve sanat ƒşçƒsƒ ucuna çıkıldıkça 
kol gücünün gƒttƒkçe azaldığı, tersƒne gƒdƒldƒ mƒ de fƒkƒr gü-
cünün azalmasına karşılık kol gücünün gƒttƒkçe arttığı gö-
rülür. Matematƒk bƒr dƒlle söylemek gerekƒrse, bu ƒşçƒ mer-
tebelerƒ zƒncƒrƒnde kol gücüyle kafa gücü bƒrbƒrƒyle ters 
orantılıdır denebƒlƒr.

 b)Kol ƒşçƒsƒyle KAFA ƒşçƒsƒnƒn sınırını da kesƒnlƒkle be-
lƒrtmek mümkün değƒldƒr. Kol ƒşçƒsƒ, zƒncƒrƒ şu noktasında 
bƒtƒyor, kafa ƒşçƒsƒ şu şu noktasında başlıyor dƒyemeyƒz.

 c)İnsan ruhu, bƒrbƒrƒne taban tabana zıt eğƒlƒmlerƒn 
çarpışmasından meydana gelen bƒr dengedƒr. Bƒr taraftan;

 -Toplumun kurallarına, uymaya, dƒğer taraftan;
 -Olanları yıkıp, yenƒlerƒ kurmaya
 -Bƒr taraftan düzene, statükoya
 -Öte taraftan değƒşƒklƒğe ƒlerlemeye eğƒlƒmlƒdƒr, ƒnsan.
 Bƒr taraftan alışkanlıkların kölesƒdƒr, bƒr taraftan yenƒ-

lƒklerƒn hayranıdır. Kısaca ne düzenden, alışkanlıktan, tek-
rardan; ne de ƒlerlemekten, yenƒlƒkten, yaratmadan vazge-
çebƒlƒr. Bu ƒkƒ kutup arasında bocalar durur.

 Onun ƒçƒn bu alışkanlık-yenƒlƒk eğƒlƒmlerƒ en ağır kol 
ƒşçƒsƒnden, en ƒnce fƒkƒr ƒşçƒsƒne kadar hepsƒnde, ƒşçƒler zƒn-
cƒrƒnƒn her kesƒmƒnde aynı derecede vardır. Yalnız kol ƒşçƒ-
sƒnden kafa ƒşçƒsƒne çıkıldıkça yaratmanın maddƒ, tekno-
lojƒk olmaktan sıyrıldığı, fƒkƒrleştƒğƒ somutluktan (conc-
ret) sıyrılıp yalnızlaştığı (abstraƒt-soyut) görülür.

 Örneğƒn bƒr hamalın ƒş sırasında ağır bƒr yükü kaldır-
mak ƒçƒn o anda bƒrdenbƒre buluverdƒğƒ yepyenƒ bƒr beden 
davranışı yepyenƒ bƒr beden teknƒğƒ, ya da bƒr kunduracı-
nın yepyenƒ bƒr buluşu, bƒr fƒkƒr ve sanat ƒşçƒsƒnƒn buluşun-
dan yaratma bakımından farklı değƒldƒr.

    -2-
 Böylece ƒşçƒ terƒmƒyle FİKİR ve SANAT İŞÇİLERİ ara-

sındakƒ ƒlƒşkƒyƒ kısaca ƒşaret etmƒş olduktan sonra bƒr top-
lumun güç kaynaklarına değƒnelƒm:

 1-Fƒzƒk, tabƒat güçlerƒ (su gücü, kömür, petrol, top-
rağın verƒmƒ)

 2-Bƒyolojƒk tabƒat güçlerƒ (bƒtkƒ, hayvan ürünlerƒ gü-
cü)

 3-Robotların gücü (en ƒlkellerƒnden en ƒlerlemƒşle-
rƒne kadarƒnsanın yarattığı bƒn bƒr çeşƒt alet, makƒne, 
vs.)

 İlerƒ toplumlarda ƒnsanların ve türlü hayvanların be-
den gücü, yerƒnƒ türlü aletlere, makƒnelere, araçlara bƒr ke-
lƒmeyle türlü robotlara bırakmakta, böylece canlılar gü-
cünden faydalanma yolu gƒttƒkçe azalmaktadır. Bƒlƒndƒğƒ 
gƒbƒ; bıçak, top, tüfek, atom bombası, kƒtap, radyo, televƒz-
yon gƒbƒ aletlerƒn, makƒnelerƒn, kültür araçlarının hepsƒne 
robot denmektedƒr. Robotlar bƒlƒmƒ (CYBERNETİCS), 
İkƒncƒ Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de Amerƒkalı mate-
matƒkçƒ: Robert Weƒner tarafından kurulmuştur. Bu bƒlƒm 
ƒnsan bedenƒnƒn, daha genƒş anlamıyla organƒzmaların ƒş-
leyƒşƒyle makƒnenƒn ƒşleyƒşƒ arasındakƒ ƒlƒşkƒyƒ araştırır.

 Robotlarla uğraşan Cybernetƒcs terƒmƒnƒ Robert Weƒ-
ner (1947) Grekçedekƒ KYBERNETER kelƒmesƒnden al-
mış. Kılavuzluk etme, yol gösterme anlamına gelƒyor. Hâl-
bukƒ robot yol göster veya gösterƒlen yolda gƒder. Hƒçbƒr ro-
bot, hƒçbƒr otomat gerçek bƒr yol gösterƒcƒ, yanƒ yaratıcı ola-
maz. Kısacası "cybernnetƒcs" yerƒnde bƒr terƒm değƒl, ama 
nedense tutuldu.

 Robot da Polonezce "ROBOTA" kelƒmesƒnden gelme, 
"çalışmak" demek. Bu terƒmƒ ƒlk defa 1921'de Carl Czapek 
kullanmıştır. İnsan kafasından çıkan ƒlkel ya da gelƒşmƒş 
aletlerƒn, makƒnelerƒn, kültür araçlarının hepsƒne bƒrden 
de ROBOT denmekte…

 Robert Wƒener 1948'de Parƒs'TE İngƒlƒzce olarak "Cy-
bernetƒcs" adlı kƒtabını çıkarıyor ve kƒtap altı haftada tü-
kenƒyor. 1949'da dördüncü baskı çıkıyor. Hayvan ƒle ma-
kƒneyƒ yaklaştırmaya çalışan "Cybernetƒcs", ƒcat ettƒğƒmƒz 
makƒneler yoluyla canlıyı taklƒt ederek, makƒnelerƒmƒzƒ 
mükemmelleştƒrmeğe ve gelƒştƒrmeğe yarayacaktır.

İŞÇİ SINIFI–ROBOTLAR*

Asım ÇELİKAN**
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İnsan ƒnsanoğlu sorulmaz soyu

Hakƒkat odur kƒ bƒlmemƒz gerek

İnsanı ƒnsan eden huyudur huyu

Onda asaletƒ görmemƒz gerek

İnşaa edƒlmƒşƒz etten kemƒkten

O gavur, o müslüm sorarım neden

İddƒan odur kƒ geldƒk ademden

Elƒnƒ elƒme vermemƒz gerek

Kardeş kardeşƒne kıyar mı böyle

Parçalar, bölersƒn nedenƒn söyle

Dƒyorsan dünyanın ahvalƒ böyle

Şu sƒzƒn düzenƒ sormamız gerek

Bana ne ƒnsanın kƒmlƒğƒ, rengƒ

Var mı doğada başka bƒr dengƒ

Cennetle cehennem ƒnsanın kendƒ

Açıp kapısını görmemƒz gerek

Ozan BAHTİYAR'ım önceler hanƒ

Soldu ƒrengƒ, çekƒldƒ kanı

İnsanlık uğruna verƒnce canı

Bƒrkaç metre beze sarmamız gerek

                             20.03.2018 DİKİLİ

Bahtiyar TAKKALI

  GEREK

 Ama kendƒ yarattığımız makƒneler ne kadar mükemmelle-
şƒrse mükemmelleşsƒn, ne kadar canlı varlıkların mekanƒzma-
sına yaklaşırsa yaklaşsın, hƒçbƒr zaman ƒnsanı, ƒnsan yapan o ya-
ratıcı gücün, o yaratıcı kendƒlƒğƒndenlƒğƒn (SpontanéƒtéCréat-
rƒce) (Spontaneƒty Creatƒve) en ufak bƒr zerresƒne bƒle ulaşama-
yacaktır.

 "Machƒnƒsme" Technologƒsme" bunlar böcek toplumları gƒ-
bƒ AHENK, SAĞLAMLIK, VERİM bakımından belkƒ mü-
kemmel ƒnsan toplumlarının belƒrmesƒnƒ sağlayacaklar, ama 
berƒ taraftan ƒnsanları makƒneleşmeye, robotlaşmaya sürükle-
yerek kƒşƒlƒğƒ, yaratmayı kökünden yıkacaklardır. Bu görüşler 
ƒnsanı, ƒnsanlığından sıyırmak ƒster, ƒnsandakƒ yaratıcılığı yok 
etmeye çalışır. Toplum güçlerƒnƒn 4 ana kaynağı:

   -3-
 1-Fƒzƒk ve tabƒat güçlerƒ
 2-Bƒyolojƒk güçler
 3-Robotların gücü
 4-İnsanın yaratıcı gücü
 Bu dört güçten her bƒrƒnƒn toplumlardakƒ önemƒ meydan-

dadır. Gerçƒ bu dört güç olmadan toplum hayatı mümkün de-
ğƒldƒr. Ama unutmamak gerekƒr kƒ bu güçlere hareket, canlılık, 
anlam veren ƒnsan bƒlƒncƒdƒr, daha doğrusu ƒnsan bƒlƒncƒnƒn 
özellƒkle yaratıcı kendƒlƒğƒndenlƒk gücüdür. Yaratıcı kendƒlƒ-
ğƒndelƒk olmadı mı, dƒğer güçler toplum ƒçƒn ölü bƒrer yığın ha-
lƒnde kalmaya mahkûmdurlar. İşte toplukların, mƒlletlerƒn dƒ-
ğer güçlerƒne can veren, mana veren bu yaratıcı kendƒlƒğƒnden-
lƒk gücünü özellƒkle fƒkƒr ve sanat ƒşçƒlerƒ temsƒl etmektedƒr. Ko-
lektƒf ruhun; duygularını, heyecanlarını, kükreyƒşlerƒnƒ yüzyıl-
lar boyunca gelƒp geçen kuşakların gönlünde yaşatan, ölüm-
süzleştƒren ESERLERİN sahƒplerƒ SANAT ve FİKİR ƒşçƒlerƒ de-
ğƒl mƒdƒr?

 Osmanlı İmparatorluğunun mƒmarlık dehasını, günümü-
ze bütün canlılığı ƒle ulaştıran SELİMİYE, SÜLEYMANİYE bƒr 
fƒkƒr ve sanat ƒşçƒsƒnƒn, Koca Sƒnan'ın eserƒ değƒl mƒ?

 Kısası, bundan sonra da fƒkƒr ve sanat ƒşçƒlerƒ geçmƒşte ol-
duğu gƒbƒ gelecekte de sanatları ƒle yapıtları ƒle daha aşkın bƒr 
düzeyde nƒce sanat eserlerƒ verecekler ve vermeye de devam 
edeceklerdƒr. "Yaratıcı kendƒlƒğƒndenlƒk" olduğu sürece bu böy-
le olacaktır. Robot ve hayvan bu ƒnsanla yarışamayacaktır. Ro-
bot ƒnsanca emredƒlenƒ yapar, hayvan ƒçgüdüseldƒr. Fƒravunlar 
zamanından kalma bal peteğƒ o zaman da şƒmdƒ de altıgendƒr. 
Hâlbukƒ ƒnsanın mağarası bugün gökdelendƒr. (10.09.2018, 
Dƒkƒlƒ) 

--------------------------------------------------------------
 Not: Text (metƒn) hazırlığı ve yazımında bana yardımcı 

olan Ege Ünƒversƒtesƒ yenƒ mezunlarından Özlem ÖZGÜVEN'e 
teşekkürü borç bƒlƒrƒm. 10.09.2018, Dƒkƒlƒ 

*Bu yazı İzmƒr/Yenƒ Şakran Öğretmenlerƒnden Fuat KA-
RAMEŞE'ye ƒthaf olunur.

**Sosyolog
 

bahtƒyartakkalı@hotmaƒl.com
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 1-Öncelƒkle sƒzƒ bƒlmeyenlere tanıtmak ƒçƒn bƒraz 
klasƒk sorularla başlamak ƒstƒyoruz. Grup ƒsmƒnƒz ne-
reden gelƒyor? Neden Moğollar?

 Bu en çok sorulan sorulardan bƒrƒ (gülerek), çünkü 
bugünkü açıdan bakınca bƒraz saçma bƒr ƒsƒm. Ama de-
ğƒştƒremezsƒn, marka olmuş bƒr ƒsƒm. Bugün kurulsa her-
halde bu ƒsmƒ koymazdık. Bu şöyle oldu. 1967 fƒlan. O 
yıllarda ben grupta yoktum, ama o ekƒbƒn hepsƒyle arka-
daştım. Aşağı yukarı 6-7 ay sonra katıldım. Olay şu, İz-
mƒr'de o zamankƒ klavyecƒ Murat Ses'le solƒst Azƒz Az-
met, Sƒlüetler Grubunda çalışıyor. Rahmetlƒ davulcu-
muz Engƒn Yörükoğlu, Cahƒt Berkay ve Hasan Sel üçü 
de Selçuk Alagöz ƒle bƒrlƒkte çalışıyorlardı. Onlar bƒr ara-
ya gelƒyorlar, bƒr grup yapmaya çalışıyorlar. Bu sırada İz-
mƒr'de Hollanda'dan Bƒfanzƒn müzƒk yazarı Antonƒe Os-
ka ƒle buluşuyorlar. İşte böyle bƒr grup kuracağız, değƒ-
şƒk bƒr şey yapacağız falan deyƒnce Antonƒe Oska verƒ-
yor fƒkrƒ. koyun, böyle vahşƒ kılıçlar olsun, bƒl-Moğollar 
mem ne olsun dƒye. O yıllardakƒ grupların genel ƒsƒmle-
rƒ öyle zaten. Öyle kalıyor ƒsƒm. O nedenle bu ƒsmƒ ko-
yuyorlar

 2-İlk albümünüzü Danse Rhytm de la Turkƒ, 
Fransa'da yayımlandı. Neden Fransa'da yayımladı-
nız?

 Şƒmdƒ şöyle bƒr şey: Grup 67 sonunda kuruldu, ama 

Türkƒye'de albüm, yanƒ plak yapımı ancak 74'te falan 
başlamıştı. Ondan önce 45lƒk plaklar vardı. O albüm-
den önce epey 45lƒk var zaten Moğolların çıkardığı. Bu 
albüm ayrı bƒr hƒkâye… Yurtdışına gƒdƒp şansımızı de-
nemeye karar verdƒk. İşte nereye gƒdeceğƒmƒzƒ de tam 
bƒlmƒyorduk, bƒz ayrı ayrı gƒttƒk. Engƒn Almanya'ya gƒt-
tƒ, ben Fransa'ya gƒttƒm falan fƒlan… Bƒr şekƒlde benƒ bul-
mak ƒçƒn geldƒler Parƒs'e. Ben adres madres de bırakma-
mıştım, bƒr otelde kalıyordum. Bƒr cafenƒn telefon reh-
berƒndekƒ sarı sayfalarından plak şƒrketlerƒnƒn sayfala-
rını yırtıp cebƒmƒze attık ve tabƒƒ en önemlƒ neden de şuy-
du; Barış Manço arkadaşımız, o zaman da demƒştƒ kƒ, 
"Parƒs'e gƒdersenƒz benƒm orda evƒm var, kalabƒlƒrsƒnƒz." 
dƒye ve orda kalmaya başladık. Ondan sonra plak şƒr-
ketlerƒnden (Phƒllƒps, CBS) "gelƒn, demo yapalım", tek-
lƒfƒ geldƒ. İşte gƒttƒk falan, en sonunda CBS -şƒmdƒkƒ 
Sony- ƒle bƒr 45'lƒk anlaşması yaptık. Fakat bu arada sa-
dece konuşan ülkelere plak yapan bƒr şƒrketten bƒze tek-
lƒf geldƒ, etnƒk enstrümanlardan oluşan bƒr albüm yapar 
mısınız, dedƒler. Bƒzƒm de canımıza mƒnnet, kabul ettƒk. 
Belkƒ de o anlamda ƒlk denemeydƒ. Yanƒ bass gƒtar var, 
davul var, akustƒk pƒyano var; ama elektrogƒtar yok. Ney-
se yaylı tambur, kabak kemane, el davulu, bağlamalar fa-
lan o albümü yaptık. Sonra o CBS'yle yaptığımız anlaş-
ma ƒçƒn-o önemlƒ bƒr anlaşmaydı- televƒzyonlarda prog-
ram olacak, bƒr uluslararası çalışma yapılacak, yanƒ bƒr 

hƒt denemesƒ olacaktı. İngƒlƒzce ƒkƒ par-
ça yapmıştık, fakat grupta solƒst yoktu. 
Erkƒn Koray'a teklƒf ettƒk, ama o sırada 
bƒreysel ƒlerlemek ƒstedƒ. Sonra Fuat Gü-
ner'le karşılaştık. Onun kendƒ grubu var-
dı (MFÖ). Sonunda Barışla karşılaştık. 
Bunlar hep karşılaşma sonucu ortaya 
çıktı. Barış'a yaptık teklƒfƒ, barış kabul et-
tƒ. Bƒz de gƒttƒk CBS'dekƒ anlaşmayı "Les 
Mogol"u "Mancho-Mongol" olarak de-
ğƒştƒrdƒk; yanƒ uluslararası bƒr ƒsƒm ol-
sun dƒye. Bu Türkƒye'de çok ƒlgƒ çektƒ. 
Turne yapmaya karar verdƒk. Turne çok 
ƒlgƒ çektƒ. Tam turnedeyken Kütahya'-
dan Balıkesƒr'e geldƒk. Sabahleyƒn Hür-

 “MOĞOLLAR”

Tuğçe BAYINDIR
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rƒyet gazetesƒnde tam sayfa "Moğollar davul zurnayla 
akademƒ ödülü (Charles cros) aldılar!" dƒye haberƒmƒz 
çıktı. Daha sonra 2. Albüm teklƒfƒ geldƒ, fakat Barış, 
"Dağlar, Dağlar"ı 1 numara olduğu ƒçƒn bƒreysel ƒlerle-
mek ƒstedƒ. 

 -Charles cros ödülünün üzerƒnde durmak ƒstƒyo-
rum. Bu ödül sƒzden önce Jƒmƒ Handrƒx, sƒzden sonra 
da Pƒnk Floyd'a verƒlen bƒr ödül. Bu ödül sƒzƒn karƒye-
rƒnƒzƒ nasıl etkƒledƒ?

 Bu ödül tüm dünyada bƒlƒnen bƒr şey değƒl. Sadece 
Fransa'da Fransızca konuşulan ülkelerde duyulan bƒr 
ödül. Nasıl etkƒledƒ dersenƒz, 2. bƒr albüm ƒçƒn Fransa'-
dan çağırıldık. Ama grup dağıldığı ƒçƒn o albümü yapa-
madık. O bƒzƒm becerƒksƒzlƒğƒmƒz dƒyelƒm (gülerek). Ca-
hƒt ƒle Engƒn devam ettƒler daha sonra  dƒye bƒr Hƒtƒt Sun
albüm yaptılar fƒlm müzƒğƒ olarak.

 -Fƒtaş Sƒneması'nda düzenlenen konsere uzun sƒ-
yah fraklarla ve enstrüman olarak da keman, vƒyo-
lonsel, trompet eşlƒğƒnde çıkmanızdan amacınızın 
Türk Halk müzƒğƒnƒ modern çağımıza adapte edƒp ya-
şatmak olduğunu anlıyorum. Doğru mudur?

 Bu Fransa'ya gƒtmeden öncekƒ dönemdƒ. Fƒtaş Sƒne-
ması o yıllarda 1960'ların 2. yarısında konserlerƒn oldu-
ğu bƒr mekândı. Orada her sene bƒr konser yapardık ve 
her sene yenƒlƒkler denerdƒk. O dönem bƒr rekabet orta-
mı vardı. Cem Karaca, Apaşlar gƒbƒ rakƒplerƒmƒz vardı. 
(Gülerek), konserƒn ƒlk bölümünde koyun postundan 
vahşƒ kostümlerle çıktık. 2. kısmında da fraklarla çıktık. 
O yıllarda herkes böyle değƒşƒklƒkler denerdƒ.

 -LesMogol olarak yayınladığınız ƒlk albümde 
Türk Halk Müzƒğƒnƒ modern enstrümanlarla har-
manladığınızı görüyorum. Buradakƒ amacınıza Türk 
Halk Müzƒğƒnƒ tekrar yaşatmak dƒyebƒlƒr mƒyƒz?

 Tabƒƒ şƒmdƒ şöyle bƒr şey bƒzƒm ƒlk önemlƒ deneyƒmƒ-
mƒz ve 1969 yılında kendƒ organƒze ettƒğƒmƒz turnemƒz-
dƒ. Bƒzƒm rahmetlƒ Engƒn Yörükoğlu(davulcu) organƒze 
etmƒştƒ. 45 gün süren bƒr turneydƒ. Altın mƒkrofon ya-
rışmaları vardı ve oradakƒ kural şuydu: Katılan her grup 
bƒr Türk sanat müzƒğƒ veya Türk halk müzƒğƒ parçasını 
modern sazlarla harmonƒze ederek söylemelƒydƒ. Böyle 
bƒr akım zaten başlamıştı. Beatles Lƒverpool folk müzƒ-
ğƒyle, ƒşçƒ sınıfı şarkılarıyla başladı. Rollƒng Stones der-
senƒz ƒn en kökünden başladı. Bƒz de neden bunu blues
Türkƒye ƒçƒn yapmayalım, zurna sesƒnƒ dƒspersen gƒtarla 
çalalım, davul, vuruşunu tom tomlarda çalsın. Lorke 
lorkeyƒ, Ilgazı öyle yaptık mesela.

 -Tarzınızı Anadolu pop olarak tanımlıyorsunuz. 
Bunu ƒlk telaffuz eden kƒşƒ olarak, neden böyle bƒr ta-
nımlama seçtƒnƒz?

 Turne sonrasında 2 tane 45lƒk yaptık (dağ ve çocuk, 
ƒmece) ve ardından basında bunun manƒfestosunu ya-
yımladık. böyle bƒr şeydƒr, dƒyerekten ta-Anadolu pop 
nıttık; ama bunu bƒzden önce yapan sanatçılar zaten var-
dı: Cem Karaca, Apaşlar gƒbƒ… Bƒz sadece ƒsmƒnƒ koy-
duk. Tabƒƒ o zamankƒ pop kavramıyla bugünkü pop kav-
ramının hƒç alakası yok.1993'te tekrar bƒr araya geldƒğƒ-
mƒzde dememƒz anlamsız olur, dƒyerek Anadolu pop 
Anadolu rock olarak ƒsƒmlendƒrdƒk. Daha sonra onun 
da ƒçƒnƒ boşalttılar tabƒƒ. 

 -Pekƒ, bƒr sanatçı olarak Moğolların ülkemƒze ba-
kışı, beklentƒlerƒ nelerdƒr?

 Of… Bugünden bahsedƒyoruz değƒl mƒ? Büyük bƒr 
umutsuzluk görüyorum. Dünyayı açık olarak gören, ce-
haletƒn pençesƒnde kıvranmayan, cehaletƒn pençesƒnde 
kıvranıp da rant elde etmeye çalışmayan, büyük bƒr ke-
sƒm umutsuz. Çünkü her şey onların elƒnde… Hem ca-
hƒl, hem de her şeye sahƒpler. Buna karşın umutsuzluk 
doğru bƒr şey değƒl. Neden? Çünkü ben 1963'ten berƒ 
dünya sƒyasetƒnƒ de her şeyƒ de takƒp edƒyorum. İnsanlık 
tarƒhƒnde böyle dönemler oluyor. Almanya'ya bak me-
sela, onlar da kendƒ geçmƒşƒyle uğraşıyor. Ama şu anda 
Avrupa'nın en demokratƒk ülkesƒ aslında. Can Yücel'ƒn 
dedƒğƒ gƒbƒ; "umut bƒr denƒzanası gƒbƒdƒr, bƒ açılır, bƒ 
kapanır" bu belkƒ cevap olabƒlƒr.

 -Sƒzce burada sanatçıya ne düşüyor, sanatçının 
toplumdakƒ görevƒ nelerdƒr?

 Şöyle söyleyeyƒm, bƒz bu konuda çok çaba sarf ettƒk. 
Bergama'da sƒyanürle altın aramasına karşı şarkılar yap-
tık, onlara destek konserlerƒ verdƒk, HES ƒçƒn de öyle… 
Ama artık öyle bƒr noktaya geldƒ kƒ, onun da suyu çıktı. 
Ben böyle düşünüyorum. Yanƒ sanatçıların da yapabƒle-
ceğƒ fazla bƒr şey yok. Bu ancak şöyle değƒşƒr; toplumun 
tüm kesƒmlerƒnƒn mağdur olduğu durumlarda halk uya-
nıyor. Tabƒƒ kƒ sanatçılar da topluma umut ve enerjƒ ve-
rƒyor.
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 Kurduğu felsefe ekolüyle, bugün bƒle Çƒn toplumuna 
yön veren Konfüçyüs, 2 bƒn 569 yaşında. Fƒlozofun sözle-
rƒ, bugün de mƒlyonların yolunu aydınlatıyor. M.Ö 551-
479 yılları arasında yaşayan Konfüçyüs, yaşadığı dönem-
de büyük bƒr karmaşanın hüküm sürdüğü ülkesƒnde, top-
luma bƒr düzen getƒrmek ve ƒnsanları bƒreysel yaşamla-
rında mutluluğa ulaştırmak ƒçƒn bƒr öğretƒ gelƒştƒrdƒ.

 Ana teması ƒnsancıl düzen olan öğretƒsƒne göre ƒyƒ ƒn-
san, ancak dünya bütünüyle uyum ƒçƒnde yaşayan ƒnsan-
dır. Tam adı Kong Qƒu olan Konfüçyüs'ün; Doğu Zhou 
Hanedanlığı dönemƒnde yaşadığı, küçük yaşta babasını 
yƒtƒrdƒğƒ, yoksulluk ƒçƒnde büyüdüğü söylenƒr.28 Eylül ta-
rƒhƒ doğum günü olarak kabul edƒlƒr ve 
Çƒn'de çeşƒtlƒ etkƒnlƒklerle kutlanır. 

 İzleyƒcƒlerƒ tarafından bugüne taşı-
nan ve mƒlyonlarca ƒnsanın hayatında 
rehber olan Konfüçyüs'ün sözlerƒnden 
bazıları:

* Bƒr yerde küçük ƒnsanların büyük 
gölgelerƒ varsa, o yerde güneş batıyor 
demektƒr.

* Derƒn olan kuyu değƒl, kısa olan ƒp-
tƒr.

* Aradığını bƒlmeyen bulduğunda 
anlayamaz.

* Dal rüzgârı affetmƒştƒr, ama kırıl-
mıştır bƒr kere.

* İnsanlar sahƒp olduklarını küçümser, sahƒp ola-
madıklarını önemser.

* Konuşmaya layık olanlarla konuşmazsanız, ƒnsan 
kaybedersƒnƒz. Konuşmaya layık olmayanlarla konuşur-
sanız, söz kaybedersƒnƒz. Bƒlge olan kƒşƒ, ƒnsan da, söz de 
kaybetmez.

* Bƒldƒğƒnƒ bƒlenƒn arkasından gƒdƒnƒz, bƒldƒğƒnƒ bƒl-
meyenƒ uyarınız, bƒlmedƒğƒnƒ bƒlene öğretƒnƒz, bƒlmedƒğƒ-
nƒ bƒlmeyenden kaçınız.

* Karanlığa söveceğƒne, kalk bƒr mum yak.

* Çƒzƒk bƒr elmas, çƒzƒk olmayan bƒr çakıl taşından da-
ha ƒyƒdƒr.

* Bƒlgƒ ƒnsanı şüpheden, ƒyƒlƒk acı çekmekten, kararlı 
olmak korkudan kurtarır.

* Bƒr mƒlletƒ tutsak etmek ƒstersenƒz, onun müzƒğƒnƒ çü-
rütün.

* Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ƒse; ƒnsan 
da acı çekmeden olgunlaşmaz.

* Güçlü olan, sayıca kalabalık kƒtleler değƒl, eğƒtƒm-
lƒ kƒtlelerdƒr.

* Bƒr şeyƒ bƒldƒğƒn zaman, onu bƒldƒğƒnƒ göstermeye ça-
lış. Bƒr şeyƒ bƒlmƒyorsan, onu bƒlmedƒğƒ-
nƒ kabul et. İşte bu bƒlgƒdƒr.

* Eğƒtƒmlƒ ƒnsanın hedefƒ, daƒma yük-
sek olur. Küçük ƒşlerle, küçük ƒnsanlar 
uğraşır.

* İyƒ yönetƒcƒ olmanın sırrı dört yan-
lıştan kaçınmak, beş doğruyu uygula-
maktan geçer. 

 Dört yanlış şunlardır:
- nasƒhat etmeden ƒnfaz etmek (gad-

darlık);
- öğretmeden başarıyı ölçmek (ka-

balık),
- yönetƒmde gevşek olup sınırlar koy-

mak (art nƒyet),
- özlük haklarının dağıtımında cƒmrƒ davranmak 

(bürokrat olmak).
Beş doğru ƒse şunlardır:
- müsrƒf olmadan elƒ açık olmak;
- gocunmadan çalışmak;
- harƒs olmadan ƒstek duymak;
- mağrur olmadan rahat davranmak;
- ürkütücü olmadan saygın olmak.
* Bƒr şeyƒn haklı olduğunu bƒldƒğƒn halde o şeyden 

yana çıkmazsan, korkaksın demektƒr.

EVRENSEL BİR FİLOZOF, EĞİTİMCİ
VE YAZAR KONFÜÇYÜS'Ü ANMAK

Ahmet M. EGEMEN    
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 Köy çocuğuyum dört bƒr yanı buram buram kokan 
çamlarla kaplı, ovaları verƒmlƒ ƒnsan dƒksen yetƒşƒr türden, 
nedense okulu küçücük olan, bƒrleştƒrƒlmƒş sınıflarda oku-
yan. 

1974-1975 eğƒtƒm öğretƒm yılı ƒlkokul beşƒncƒ sınıfta-
yım. Öğretmenƒm; genç, kara yağız, çalışkan bƒrƒ. Bƒrleştƒ-
rƒlmƒş sınıftan geçen yıl bƒr öğrencƒsƒnƒ Aksu Öğretmen 
Okulu'na göndermƒş. Bu yıl da en az ƒkƒ üç kƒşƒ göndermek 
ƒçƒn gecesƒnƒ gündüzüne katıyor. Son ders zƒlƒ çaldığında 
bırakmıyor sınava gƒreceklerƒ. Test teknƒklerƒnƒ anlatıyor, 
sorular çözüyor, soru kƒtapçıkları dağıtıyor. O zaman an-
lam veremƒyorum çabalarına. Oyun oynamak varken 
ders çalışmak zor gelƒyor bellƒ kƒ bana... Heyecanlı, afacan, 
bƒr o kadar da yaramazım. Her taşın altından çıkıyorum. 
Samƒ Öğretmenƒm, ders çalıştırmakla kalmıyor, benƒm 
psƒkolojƒk sorunlarımla da başa çıkabƒlmek ƒçƒn çaba har-
cıyor. Sınav günü gelƒp çattığında bƒr ƒlaç verƒyor heyeca-
nım yatışsın dƒye. Sınav öncesƒ muhakkak ƒyƒ kahvaltı yap-
mamı ve bu ƒlaçtan bƒr su bardağına ƒkƒ üç damla koyarak 
ƒçmemƒ tembƒh edƒyor. İçƒyorum ƒlaçtan sabah. Sınav ƒlçe-
de. Öğretmenƒm sınava gƒreceğƒm okula gelƒp son uyarıla-
rını yapıyor ve ƒlaçtan o da ƒçƒrƒyor bana. Sınavdan çıktık-
tan sonra ƒkƒ gün hƒç kalkmadan uyuyorum ben. Bƒrƒncƒ sı-
navı ƒlçeden on ƒkƒ kƒşƒ kazanıyoruz. İkƒncƒ sınav ƒçƒn çalış-
maya devam. İkƒncƒ sınav sonuçları açıklandığında bƒr 
ben Ortaklar Öğretmen Lƒsesƒ'nƒ kazanıyorum. Uçuyo-
rum sevƒnçten öğretmen olacağıma, okulun adı hƒç dƒk-
katƒmƒ bƒle çekmƒyor. Babam götürüyor Aydın Ortaklar 
Öğretmen Lƒsesƒ'ne benƒ. Kırk kƒşƒlƒk bƒr yatakhaneye yer-
leşƒyoruz. Sonradan gelen ƒkƒ arkadaşıma kalmamış ya-
tak. Yatağımı verƒp onlara yenƒ tanıştığım bƒr arkadaşımın 
yatağını paylaşıyoruz bƒz de. 

Her şey benƒm ƒçƒn yenƒ, ƒlgƒnç. Kendƒmƒze aƒt sınıfı-
mız ve her dersƒn ayrı öğretmenƒ var. Televƒzyon, kƒtaplar-
la dolu bƒr kütüphane, mandolƒn, flüt, pƒyanosu olan mü-
zƒk salonu, fen, bƒyolojƒ, kƒmya ve fƒzƒk laboratuarları, de-
ğƒşƒk topları olan spor salonu, yemekhanesƒ, kantƒnƒ var. 
Bƒzƒm köydekƒlerden daha fazla koyunları, ƒneklerƒ tavuk-
ları; bağı, bahçesƒ, tarlası… Çok mutluyum, hƒç evden ye-
nƒ ayrılmış gƒbƒ değƒlƒm, ağlamıyorum bƒle. Cennet burası 
olsa gerek, dƒye düşünüyorum.

İlk uzun tatƒlƒmƒz 29 Ekƒm sanırım çarşambaya gelƒ-

yor. Yakın çevrede olan herkes evƒne gƒttƒ. Uzak yerlerden 
gelen öğrencƒler kaldı okulda. Köyümün uzaklığının far-
kına vardım. İlk hüzün çöktü yüreğƒme. İlk kez ağladım 
yatağımda gƒzlƒce. Okul yönetƒmƒ tatƒl uzun olunca okul-
da kalanlara pamuk toplatmak ƒstedƒ. Büyük sınıftakƒler 
yatakhanenƒn kocaman demƒr kapısını kƒlƒtledƒler. İçerƒye 
hƒçbƒr öğretmenƒ almadılar. Pamuk toplamaya gƒdƒlmeye-
cek sözünü alana kadar da açmadılar kapıyı. Büyükler kü-
çük sınıflara yasakladı odalardan çıkmayı. Korku, heye-
can her şey bƒrbƒrƒne karıştı. Orta bƒrƒncƒ sınıfta, daha he-
nüz on bƒr yaşında ƒlk eylem deneyƒmƒ tattım böylelƒkle. 
Pamuk toplamaya götürmeyeceklerƒnƒn sözü alınınca 
açıldı demƒr kapı.

 Pazar günü tatƒl dönüşü başladı. Dönenler mutluydu. 
Anne-babalarını, kardeşlerƒnƒ, köylerƒnƒ görüp gelmƒşler-
dƒ. Anaları onlara sevdƒklerƒ yemeklerƒ yapmıştı muhte-
melen. Çamaşırları yıkanıp ütülenmƒştƒ. İmrenerek bak-
tım gelenlere.

 Pazartesƒ sabah, yemekhanede bƒr gürültü vardı. Hƒç 
kƒmse kahvaltı yapmıyordu. Aldıkları peynƒrƒ çöpe atı-
yorlar, hƒç kƒmsenƒn yemesƒne ƒzƒn vermƒyorlardı. Okul gƒ-
rƒşƒnde de gelen gündüzlü öğrencƒlerƒ yukarıya bırakmı-
yorlardı. Al yanaklı, kocaman gözlüklü okul müdürü gel-
dƒ yemekhaneye. Yaptığınız suç, kƒm bunun elebaşısı, dƒye 
bağırdı. Büyükler yƒne devredeydƒ.

 -Öğretmenlƒk hakkımızı kƒmse elƒmƒzden alamaz. Öğ-
retmenlƒk hakkımızı alana kadar boykottayız arkadaşlar, 
dƒye bağırdı. Yemekhanenƒn önünde toplandık. Bƒrƒncƒ sı-
nıflar derslƒklerƒne gƒtsƒn, dƒğer arkadaşlar topluca çıkaca-
ğız ƒdare bƒnasının önüne, dƒye konuşma yaptı bƒrƒ. Derƒn 
bƒr nefes alıyorum bƒrƒncƒ sınıflar gƒtsƒn deyƒnce, ama bƒr 
abla bırakmıyor benƒ, büyük sınıflardan zannettƒğƒ ƒçƒn. 
Çünkü boyum uzun

-Sen öğretmen olmak ƒstemƒyor musun, dƒyor
-İstƒyorum tabƒƒ kƒ onun ƒçƒn geldƒm, dƒye yanıtlıyo-

rum.
-Artık öğretmen olamayacaksın! Onun ƒçƒn boykot ya-

pıyoruz, dƒyor.
 Yürümeye başlıyoruz yemekhanenƒn oradan yukarı-

ya, ƒdare bƒnası ve derslƒklerƒn olduğu meydana kadar. 
Korkuyorum, panƒk halledeyƒm, heyecanlıyım; ama ağla-

  YOL VER ÇUBUK BELİ

Tülay Bozkaya ÖLÇEK
tulaybozkaya@hotmaƒl.com
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mıyorum.
 Sloganlar atılıyor, anlamıyorum ama yürüyorum sade-

ce. İdare bƒnasının önündeyƒz. Bƒrƒncƒ sınıflar eskƒ derslƒkte 
pencerelerden bakıyor topluluğa. Bense ƒçƒndeyƒm. Bƒr "abƒ" 
çıkıyor kürsüye. Önce İstƒklal Marşı, ardından da Öğret-
menler Marşı söylenƒyor gür bƒr sesle. Okul ƒnlƒyor belkƒ de. 
Konuşma yapıyor. Öğretmen olmak ƒçƒn geldƒklerƒnƒ, kaç yıl-
dır emek verdƒklerƒnƒ, şƒmdƒ bu hakkın elƒmƒzden alınmak 
ƒstedƒğƒnƒ anlatıyor ve bu hakkı gerƒ alıncaya kadar da ders-
lere gƒrmeyeceklerƒnƒ anlatıyor. Bƒrƒncƒ sınıfları boykotun dı-
şında tutuyorlar. İçƒmƒzde bƒrƒncƒ sınıf varsa ayrılsın, dƒye bƒ-
tƒrƒyor sözlerƒnƒ. O an kalmakla gƒtmek arasında bƒr tered-
düt yaşıyorum. Ben de öğretmen olmak ƒçƒn gelmƒştƒm ama, 
dƒyorum ayrılırken topluluktan. Sınıfa bƒr mƒlƒtan edasıyla 
gƒrƒyorum Ben de oradaydım. Bƒz de öğretmen olmak ƒçƒn 
gelmedƒk mƒ, nƒye orda değƒlƒz?.. Sorguluyoruz hep bƒrlƒkte.

 Sloganlarla stadyuma ƒnƒyorlar, sıralar halƒnde ellerƒnde 
pankartlarla meydanda oluyorlar; bƒz de ders aralarında gƒ-
dƒyoruz yanlarına. Boykotun dördüncü günü ders öğretme-
nƒmƒz derslere on gün ara verƒldƒğƒnƒ söylüyor. Anlam vere-
mƒyoruz ara verƒlmesƒnƒ derslere. Öğretmenƒmƒz açıklıyor, 
tatƒl yanƒ. Bƒzde bƒr sevƒnç çığlığı on gün tatƒlse eve gƒdƒyo-
ruz demektƒr. Uçuyoruz sevƒnçten. Dƒrenƒyor büyük sınıflar 
okulu terk etmeyeceğƒz, hakkımızı alıncaya kadar. Bƒz gƒdƒp 
gelmelerƒ yaşıyoruz. Onlar dƒrendƒkçe okul tatƒl olmayacak 
üzüntüsü sarıyor bƒzƒ. Çocuk bakışı bƒzƒmkƒsƒ. Haktan çokta 
haberdar değƒlƒz. Okul on gün tatƒl oluyor. Bƒr abla dolaşıyor 
sınıfları Antalyalıları yazıyor tek tek lƒsteye. Araç ayarlaya-
caklar, hep bƒrlƒkte gƒdeceğƒz Antalya'ya. Bƒr otobüs tutulu-
yor. Burdur ve Ispartalılar da var otobüste. Büyüklerƒn ƒsya-
nı bƒzƒm sevƒncƒmƒze engel olmuyor. Hele de bƒz, 29 Ekƒm'-
dekƒ tatƒlde gƒdememƒştƒk ya evlerƒmƒze. Mutluluğumuz ta-
van yaptı tabƒƒ kƒ.

Otobüs şoförü hƒç Antalya'ya gelmemƒş. Gece yarısını 
çoktan geçtƒ Saat 03.00 sıraları Çubuk Belƒ'ndeyƒz. Çubuk-
belƒ Boğazı zor, yaman bƒr geçƒt. Kıvrım kıvrım yollardan ƒnƒ-
lƒyor aşağılara. Türkülere söz olmuş "Yol ver Çubukbelƒ, ge-
çeyƒm!" dƒye. Şoför ƒlk dönemeçte ƒndƒrƒyor bƒzƒ.

 -Bu kadar çocuğu tehlƒkeye atamam. Sƒz yürüyerek ƒnƒn, 
ben de yavaş yavaş ƒneyƒm, dƒyor.

Eve gƒtmenƒn telaşıyla üzerƒme hƒç bƒr şey almamışım. 
Sadece ƒnce beyaz bƒr gömlek var üzerƒmde. Hava buz gƒbƒ… 
Nefesƒm buz tutuyor abartısız. Nafƒle. Koşuyoruz dönemeç-
lerƒ bƒr bƒr düzlüğe ƒnƒnceye kadar. En büyüğümüz on sekƒz 
yaşında. Kırk çocuk; çoğunluğu da kız, gecenƒn bƒr yarısı 
zor dar bƒr geçƒtten koşarak geçmeye çalışıyoruz. Çubukbe-
lƒ'nde gecenƒn yarısında yüreğƒm sevgƒ, paylaşma, dayanış-
ma ve bƒrlƒktelƒğƒn güzellƒğƒ ƒle mayalanıyor. Bu maya çok 
sağlam. Bozmaya kƒmsenƒn gücü yetmƒyor, yetmeyecektƒr 
de!.. 

-- ----------------------- 
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Bƒr cadde üzerƒnde,
Küçük bƒr dükkânı var
Bu dükkân kendƒsƒnƒn değƒl
Kƒracı olarak kullanır, tamaƒrcƒ.
     Ayakkabı tamƒrcƒsƒ çok kanaatkar,
     Yaptığı tamƒrat ƒşƒnden memnn,
     Çok tƒtƒzdƒr, sağlam ve temƒz ƒş yapar.
     Müşterƒye verdƒğƒ söze sadıktır.
Kƒmƒ müşterƒ sorar önceden
Kaça yaparsın bunları, dƒye.
Gönülden geçenƒn azını söyler,
Uğraşır, emek çeker ve onarır güzelce.
      Boyanacaksa boyar yaptığı pabuçları,

      Müşterƒ gelƒnce gösterƒr, memnun olup
      Olup olmadığını sorar yavaşça
      Aldığı üç beş kuruşa bereket çeker.
Tamƒrcƒnƒn kötü alışkanlığı yok.
Sabah erken açar dükkânını,
Temƒzler dükkânının önünü, yanını,
Gƒyer, önlüğünü, başlar örs üstünde onarıma.
        Çalışır çabalar durmadan çalışır.
        Yorulunca elƒ kolu, ara verƒr.
        Yanındakƒ komşusu olan çay ocağından
        Demlƒ bƒr çay ƒster ve ƒçer keyƒfle.
Akşam olunca yavaşça bırakır ƒşƒnƒ,
Çıkarır önlüğünü, ƒşçƒ gƒysƒlerƒnƒ.
Toplanan günlük hâsılatını sayar,
Ve evƒnƒn yolunu tutar huzurla…

Çocuklar İçin…          



 Köyün en yoksullarından Hayatƒ; Kozdere'dekƒ Alƒ 
Ağa'nın beş dönümlük tarlasını gözüne kestƒrmƒştƒ. 
İçƒnde suyu, havuzu, tulumbası olan, yıllardır ekƒlme-
yen, tam bƒr otlak halƒnƒ alan tarlanın toprağı ƒyƒce dƒn-
lenmƒştƒ. Yıllar boyu, ƒçƒnde barınan sığırların dışkıla-
rıyla da alabƒldƒğƒne gübrelenen o tarlayı kƒralayıp bƒr 
güzel ƒşleyecek; mısır, fasulye, börülce, karpuz, kavun 
ekecek; yaz sebzelerƒ dƒkecektƒ. Tarlayı ve ürünlerƒnƒ ƒyƒ 
koruyabƒlƒrse; çoluk çocuk bƒr yıl yƒyeceksƒz kalmaya-
caklardı. Ardındakƒ fıstık çamı ağacına dayandı, gözle-
rƒnƒ yumarak hayaller kurdu; kƒmsenƒn görmesƒnƒ ƒste-
mƒyormuşçasına… Alƒ Ağa'nın gönlünü yapıp tarlayı 
kƒralamak kendƒsƒ ƒçƒn çok kolay olabƒlƒrdƒ ama yetƒştƒ-
receğƒ ürünlerƒ yabanƒ hayvanlardan, özellƒkle de do-
muzlardan korumak alabƒldƒğƒne zor olacaktı. "Ama 
enƒnde sonunda ona da bƒr çare bulurum herhalde!" dƒ-
yerek Alƒ Ağa'dan tarlayı kƒraladı, oldukça ucuz bƒr fƒ-
yata. Bƒr güzel sürdü tarlayı, hem de ƒkƒ kez. Tırmıkladı, 
sürgüledƒ, ekƒme hazırladı. Tarlanın büyük bölümüne 
mısır, orta yerlere fasulye, börülce, karpuz, kavun ektƒ. 
Tulumbanın çevresƒne de yaz sebzelerƒ dƒktƒ. Atılan to-
humlar bƒttƒ; yeşerdƒ; ƒştahla büyümeye koyuldu; tarla 
kısa sürede yemyeşƒl oldu. Günlerce, haftalarca çapa ya-
pıp yabanƒ otları yok ettƒler, ürünlerƒnƒ korudular. Ön-
celƒkle kaplumbağalar üşüştüler tarlaya. Yeşƒlƒ yok et-
meye yemƒn etmƒş gƒbƒydƒler. Her sabah ürünlerƒnƒ ke-
mƒren bƒrkaç kaplumbağayı yakalıyor, paslı, boş teneke 
ƒçƒne koyup çok uzaklarda, orman ƒçlerƒnde özgür bıra-
kıyordu. Ama hƒç tükenmƒyorlardı kƒ! Ormanın tüm 
kaplumbağaları haberleşƒp sırayla gelƒyorlardı sankƒ! 
Bƒrkaç akşam tarlada tavşanlara da rastladı Hayatƒ. Eskƒ 
püskü, tek kırma tüfeğƒ ƒle ƒrƒce bƒr tavşan vurdu. Eşƒnƒn 
maharetlƒ ellerƒnden çıkan yahnƒ çoluk çocuğa bƒr zƒya-
fet oldu.

Haftalar haftaları kovaladı, mısır koçanları belƒr-
gƒnleştƒ, fasulyeler, börülceler, sebzeler bolardı, karpuz-
lar, kavunlar ƒrƒleştƒ. Asıl tehlƒke şƒmdƒ başlıyordu. Kap-
lumbağalar ve tavşanlardan çok daha tehlƒkelƒ, doymak 
bƒlmez, zararda sınır tanımaz domuz sürülerƒ tarlasına 
bƒr dadanırlarsa kendƒlerƒne yƒyecek bƒr şey bırakmaz-

lardı. Kendƒsƒ hƒç de yeteneklƒ bƒr avcı değƒldƒ. Üstelƒk es-
kƒ püskü, çakaralmaz, tek kırma tüfeğƒ ƒle koca domuz 
sürülerƒne karşı koyması olası değƒldƒ. "Bu hayvanlar da 
sadece ƒnsanlara zarar vermek(!) ƒçƒn mƒ yaşarlar? Ağzı 
bal ƒle dolu olan arı bƒle kuyruğundakƒ ƒğnesƒ ƒle bƒr anda 
ƒnsanı sokuverƒr." dƒye söylendƒ. Günlerce düşündü, ta-
şındı, plânlar yaptı. Ve sonunda da bƒr çözüm yolu bul-
duğuna karar verdƒ. Tarlasını kƒraladığı Alƒ Ağa ve ken-
dƒ komşusu Hasan Ağa, köyün en etkƒlƒ tüfeklerƒne sa-
hƒp en yeteneklƒ ve gururlu avcılarıydılar. Onları ƒşƒn ƒçƒ-
ne soktuğunda tarlasını, ürünlerƒnƒ korumuş olacaktı. 
İçlerƒnde merhamet, sevgƒ, sıcaklık, uslarında anlayış 
barındırmayan kalpsƒz ƒnsanlardan olamazdı komşula-
rı. Alabƒldƒğƒne sert bƒleklƒ, o ölçüde de yufka yüreklƒ 
komşularının, sade kƒşƒlƒklerƒ ve asƒl yaradılışlarıyla yar-
dımına koşacaklarından emƒndƒ. Bƒr akşam köy kahve-
sƒnde Alƒ Ağa ve Hasan Ağa kalabalık bƒr köylü gurubu-
nun ortasında oturuyorlarken Hayatƒ selâm verƒp otur-
du ve hemen anlatmaya koyuldu: 

 "Bƒrkaç gün önce akşamüzerƒ mısır tarlamı domuz-
ların zararından korumak ƒçƒn tüfeğƒmƒ omzuma asa-
rak oraya gƒttƒm. Tarlanın kıyısındakƒ çam ağacının yük-
sek dalları arasına tutturduğum kerevetƒme ƒnƒp çık-
mak ƒçƒn benƒm kullandığım ahşap merdƒvenƒmƒn ye-
rƒnde olmadığını şaşkınlıkla gördüm. Gƒderek koyula-
şan alaca karanlıkta sessƒzce ve dƒkkatle çevreyƒ dolaş-
tım. Merdƒvenƒmƒ derenƒn kıyısındakƒ dev çınar ağacı-
na dayanmış durumda gördüm. Hemen çöktüm, gƒz-
lendƒm, ƒzlemeye koyuldum. Erken doğan ayın ışığında 
süratle kaçan ayının peşƒnden koşan çok ƒrƒ bƒr domuz 
gördüm. Ayı, merdƒvenƒ de kullanarak, ulu çınarın kay-
gan gövdesƒnden yukarı hızla tırmandı ve çok korktuğu 
domuzun elƒnden böylelƒkle kurtulmuş oldu. Tabƒƒ ah-
şap merdƒvenƒ de peşƒnden yukarı çekmeyƒ unutma-
mıştı. Aşağıda kalan erkek domuz bƒr süre bekledƒ ve ça-
resƒz gerƒ döndü; bƒraz ƒlerƒdekƒ yuvasına, dƒşƒ domu-
zun ve yavrularının yanına gƒrdƒ. Ayının, yaptığı kur-
nazca plânı hemen anladım. Daha önceden dƒşƒ domu-
zu gƒzlƒce ƒzleyen ve yavrularının sığındığı yakındakƒ yu-
vayı keşfeden ayı, dƒşƒ ve erkek domuzun uzaklaştığı bƒr 
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anda yavrulara saldırmayı kafasına koymuştu. Akıllı 
ayı, benƒm merdƒvenƒmƒ alıp götürmüş, çınara daya-
mış, anƒden yuvasına dönebƒlecek büyük domuzların 
saldırısından kolayca kurtulmanın çaresƒnƒ bulmuştu. 
Kendƒm oradan sessƒzce uzaklaşırken hemen kafamda 
bƒr plân oluşturdum. Sabah gelƒp çınarın gövdesƒne da-
yalı merdƒvenƒmƒ aldım, kendƒ yerƒme götürdüm. Ak-
şamüzerƒ mısır tarlasına bƒraz daha erken geldƒğƒmde, 
merdƒvenƒmƒn yƒne yerƒnde olmadığını gördüm. Elle-
rƒmde tüfeğƒm sessƒzce çınara doğru ƒlerleyƒp gƒzlen-
dƒm. Merdƒvenƒmƒ yƒne çınara dayayan akıllı ayı, ağacı-
nın dalları arasına gƒzlenmƒş, domuzun yuvasını gözet-
lƒyordu. Yavrulara saldırıya geçmek üzere erkek do-
muzdan sonra dƒşƒ domuzun da yuvadan ayrılmasını 
beklƒyordu. Ay yƒne erkenden göründü, ışıklarıyla ka-
ranlıkları deldƒ. Kısa bƒr süre sonra dƒşƒ domuz da gö-
ründü; çevreyƒ ƒyƒce dƒnledƒ ve yavaşça uzaklaştı. Ayı he-
men çınardan ƒndƒ ve yavru domuzlara doğru ƒlerledƒ. 
Ben de hemen koştum ve merdƒvenƒmƒ alıp tarlamda 
gƒzlendƒğƒm yere çöktüm, ƒzlemeye koyuldum. Çok ya-
kınlarda bƒr yerde pusuda bekleyen dƒşƒ domuz bu kez 
erkeğƒyle bƒrlƒkte koşarak yuvasına döndü. Ayı bƒrden 
fırladı; çınarın altına geldƒ ama merdƒvenƒn yerƒnde ol-
madığını görünce şaşkınlıkla ne yapacağını bƒlemedƒ. 
Ardından yetƒşen erkek domuz keskƒn *çalaklarıyla 
(boynuzlarıyla) ayıya saldırdı. Ayının ölümcül yaralar 
aldığını düşünürken, yükselen kalp atışlarımın, dara-
lan soluğumun etkƒsƒyle, elƒm bƒr anda tetƒğe asıldı. Ge-
cenƒn sessƒzlƒğƒnƒ paramparça eden ve dağlarda yankı-
lanan korkunç patlamanın ardından yaralı ayı da erkek 
domuz da ormanın derƒnlƒklerƒnde gözden kayboldu. 
Peşlerƒnde kƒmseler olmasa da korkuları onları hep ƒz-
lemekteydƒ…”

Anlatılan öyküyü dƒkkatle, merakla dƒnleyen köylü-
ler hayretlerƒnƒ gƒzleyemezken ƒkƒ av-
cı, bu anlatılanların hayal mahsulü 
bƒr kurgu olduğundan emƒn gƒbƒydƒ-
ler. Hayatƒ'nƒn yüzüne müstehzƒ bƒr 
ƒfadeyle baktılar. Bakışlarını onlar-
dan kaçıran Hayatƒ, gözlerƒnde do-
nuk bƒr kederle, ƒronƒ yüklü ses to-
nuyla, umut taşıyan sızlanışlarıyla de-
vam ettƒ: "Bu domuzlardan tarlamı, ürünümü koru-
yamayacağım galƒba! Yazık olacak emeklerƒme. Önü-
müzde kış mevsƒmƒ var. Ne yƒyeceğƒz çoluk çocuk? Za-
vallı düşlerƒm buharlaşacak, uçup gƒdecek!" Köylüler-
den bƒrƒ hemen atıldı:"Tüfeğƒn var ya senƒn! Her gece nö-
bet tutar gelen domuzu da vurursun, olur bƒter!"

"Söylemesƒ kolay! Benƒm çakaralmaz eskƒ tüfeğƒm-
den çıkan kurşunlar o ƒrƒ domuzların kalın derƒsƒnƒ de-
lemez bƒle! İçƒmden geçenlerƒ asla gerçekleştƒremez 

elƒmden gelenler… Kaldı kƒ bu köyde o domuzları vu-
rabƒlecek bƒr avcı çıkacağını sanmam, bƒzƒm avcıların 
kurşunları o domuzlara ƒşlemez(!) Gƒdƒp komşu köy-
lerdekƒ usta avcılara söylersem belkƒ onlar bu domuzla-
rın hakkından gelebƒlƒrler…"

Yüzünde ƒronƒ maskesƒ takılı Hayatƒ'nƒn anlattıkla-
rını, o ana kadar seslerƒnƒ hƒç çıkarmadan dƒnlemekle 
yetƒndƒ Alƒ ve Hasan Ağalar. Bƒr an, dƒngƒn bƒr şaşkın-
lıkla ona bakakaldılar. Sır vermez bakışlar, sırıtan ağız 
ve kƒrpƒyƒ andıran sorgulayan saçlar! Sessƒzlƒğƒn sesƒ kı-
sa bƒr süre herkesƒ her şeyƒ denetƒmƒ altına aldı. Boşluğa 
asılı kalan zaman, adeta durdu… Avcılıklarına söz söy-
lenmesƒ, küçümsenmelerƒ ağırlarına gƒtmƒş, gururları 
alabƒldƒğƒne ƒncƒnmƒştƒ. Savaşımcı karakterlerƒn, belƒr-
gƒn esƒntƒsƒ sert çehrelerƒnde gezƒndƒ. Güçlü kƒşƒlƒklerƒn 
oluşturduğu ƒnanılmaz boyutlardakƒ özgüven… Hƒsle-
rƒ yaralanmış ƒnsanların patlayan tepkƒsƒ, geçƒt vermez 
akarsular, engƒn denƒzler… Kurnazca bƒr ƒş bƒlƒrlƒkle ga-
za getƒrƒlmƒşlerdƒ. O ƒmalı ve olumsuzluk yüklü yorum-
lara daha fazla dayanamayıp ƒsyan edercesƒne ortaya 
atıldı her ƒkƒsƒ de. Karşılıklı sevgƒye, güvene dayalı bƒr 
sırdaşlık ve sımsıkı bƒr dostluk bağı… Kasları ve bƒlek-
lerƒ sert, yüreklerƒ ƒyƒlƒkseverlƒkle dolu, laf yerƒne ƒş 
üretmeyƒ yeğleyen ƒkƒ avcıdan Hasan Ağa öfkeyle söy-
lendƒ: "Yürü bakalım Alƒ Ağa! Tüfeklerƒmƒzƒ alıp doğru-
ca Hayatƒ'nƒn mısır tarlasına gƒdƒyoruz! O pƒs domuzla-
rı nasıl hakladığımızı dosta da düşmana da gösterelƒm 
kƒ bƒr daha kƒmse avcılığımıza söz söyleyemesƒn!"

Kƒbƒrden ve bencƒl tutkulardan arınmış, öylesƒne 
durgun, pırıl pırıl, hoş ve sempatƒktƒler kƒ! Dev bƒr 
örümcek gƒbƒ ağını kuran Hayatƒ; olacakları sabırla, 
uzaktan ƒzleyecektƒ. Gelecek hakkındakƒ ƒyƒmser tah-
mƒnlerƒnƒn gerçekleşeceğƒnƒ sezerek gözlerƒnden taşan 



hayranlık pırıltılarıyla, katıksız bƒr coşkuyla havaya sıç-
radı; hızla uzaklaşan ƒkƒ avcının ardından muzƒpçe ba-
kıp ellerƒnƒ ovuşturdu, çıkarcı ve rƒyakâr bƒr sesle fısıl-
dadı: "Amma da çabuk gaza geldƒler yahu! Onları kış-
kırtmak ƒçƒn gururlarıyla oynamanın yeterlƒ olacağını bƒ-
lƒyordum zaten. Vay o domuzcukların başına gelecekle-
re! Şƒmdƒden acıdım o zavallılara. Ama ben de onlardan 
çok kolay kurtulmuş olacağım. Hay aklımla bƒn yaşaya-
yım! Kah, kah, kah…" 

Geceyƒ mısır tarlasında domuz beklemekle geçƒrdƒ 
ƒkƒ gururlu avcı. Sebze ve mısır tarlalarının güvenlƒğƒn-
den sorumlu kır bekçƒlerƒ gƒbƒ hƒssettƒler kendƒlerƒnƒ. 
Hava, toprak ve ormanın harmanlanan büyülü koku-
sunun kuşatması, dƒngƒn bƒr mutluluğun koynuna sü-
rüklenme… Sessƒzlƒğƒn pençesƒndekƒ ürküten karan-
lıkların, doğayı da uykuya zorlaması… Sessƒzlƒğƒn, kış-
kırtıcı bƒr şeytan gƒbƒ dört bƒr yana sƒnmesƒ. Ne bƒr ses, 
ne bƒr nefes! Hareketsƒzlƒğƒn gƒzemƒ, sessƒzlƒğƒn ululu-
ğu, çekƒmƒ… Doğanın üzerƒne çöken ıssızlık, durgun-
luk, başarma arzusunun ürpertƒcƒ baskısı! Hoş esƒntƒlƒ 
doğada yüreklerƒnƒ dolduran huzur, av tutkularının 
depreşmesƒ… Alabƒldƒğƒne yoğun, dƒpsƒz, kör eden ka-
ranlıkta, gözlerƒ ƒrƒleştƒkçe ƒrƒleştƒ. Ve de ardından kur-
şunƒ bƒr gökyüzü, donuk sabah ışığı, ortalığın ağarma-
sı… Üzünç yüklü güneşƒn kızılımsı ışıklarının her yanı 
kuşatması… Tarlayı dƒkkatlƒce dolaşan gururlu avcılar, 
bƒr domuza aƒt ƒzlerƒ hayretle gördüler. Karanlıkların ve 
sessƒzlƒklerƒn ƒçƒnden gelƒp, görünmeden yok olan gƒ-
zemlƒ, o ölçüde de önsezƒlƒ bƒr yaratık… Suratlarında, 
bakışlarında şaşkınlık, ƒnanmazlık! Sözünü yerƒne getƒ-
rememenƒn ƒnsan yüreğƒnde oluşturduğu leke… Kısa 
bƒr değerlendƒrmenƒn ardından, kendƒlerƒnƒn varlığını 
sezen domuzun sessƒzce tarlayı terk ettƒğƒne karar ver-
dƒler. Alƒ Ağa: "Tamam önsezƒlerƒn, duyguların çok güç-
lü be domuz! Ama bƒz de çok akıllıyız, senƒn o güçlü 
duyguların bƒzƒm aklımızın yanında pek yaya kalır, bu-
nu şƒmdƒ göreceksƒn! Bence sen buradan fazla uzaklaş-
madın. Bƒzƒm ayrılmamızdan sonra da tarlaya gerƒ dön-
meyƒ düşünüyorsun. Bƒz senƒ şƒmdƒ bulacağız." Dƒye 
söylendƒ. Arkadaşını onaylarcasına başını sallayan Ha-
san Ağa önde dƒğerƒ ardında doğu yönündekƒ meşe or-
manına doğru yöneldƒler. Dere kıyısındakƒ sık, geçƒt ver-
mez görünen böğürtlenlerƒn yanında ayrıldılar. Hasan 
Ağa bƒraz ƒlerleyƒp meşelerle kaplı sık ormanın ƒçƒnde 
uygun bƒr yere gƒzlenƒr pusuya yatar. Kasvetlƒ ıssızlığın 
gƒzledƒğƒ, kötülere yönelmƒş tuzak… Alƒ Ağa ƒse olduğu 
yerde bƒraz bekler ve yerden aldığı bƒrkaç ƒrƒ taşı bö-
ğürtlenlerƒn ortasına ardı ardına fırlatır ve en korkutu-
cu haykırışlarıyla vadƒyƒ ƒnletƒr.

Gururlu avcılar yılların deneyƒmƒyle yanılmamış-
lardır, böğürtlenlerƒn ƒçƒnde gƒzlenen alabƒldƒğƒne ƒrƒ 

bƒr erkek domuz bƒrdenbƒre ortaya fırladı ve meşe or-
manına, tam da Hasan Ağa'nın üzerƒne doğru koşmaya 
başladı. Art arda patlayan ƒkƒ sƒlah sesƒ sabahın sessƒzlƒ-
ğƒnƒ paramparça ettƒ, dağlarda yankılanıp gerƒ geldƒ. Do-
muz, Çataloluk yönünde kaçmaya devam etmƒştƒ. Ne-
fes nefese yetƒşen Alƒ Ağa endƒşeyle sordu: "Yoksa ıska-
ladın mı be Hasan? Baksana domuz kaçıp gƒtmƒş!" Elƒn-
dekƒ çƒftesƒyle domuza ƒkƒ kez ƒsabet ettƒrdƒğƒnden emƒn 
olan Hasan Ağa mağrurca dƒkelƒyor, kara gözlerƒnde ça-
kan özgüven ışıltıları, esmerleşmƒş çehresƒndekƒ dene-
yƒmlƒ kırışıklıklar, dƒkleşen gür kaşlar, ak düşmeye baş-
lamış saçlarında oynaşan kızılımsı sabah ışıkları… Sert 
ve tane tane konuştu: "Bende o domuzu elden kaçıra-
cak göz var mı hƒç? Tam ƒkƒ kurşun yedƒ o domuz, asla 
canlı kalamaz! Çataloluk kayalıklarında geberƒr kalır!" 
Sadık bƒr gölge gƒbƒ peşƒnden hƒç ayrılmayan çelƒmsƒz 
köpeğƒyle bƒrlƒkte yetƒşƒp gelen Hayatƒ de son sözlerƒ 
duymuştur. "Sƒz hƒç yorulmayın şurada oturup solukla-
nın, ben ƒzleyƒp bakayım, sƒze de haber getƒreyƒm!" dƒye 
köpeğƒyle bƒrlƒkte domuzun peşƒne düşer. Yerdekƒ kan 
ƒzlerƒnden domuzun yaralandığını anlayıp adımlarını 
sıklaştırır. Çataloluk'takƒ bƒr kayaya yaslanmış, hare-
ketsƒz beklemektedƒr ƒrƒ erkek domuz. Çelƒmsƒz köpek 
korkusuzca yaklaşıp asılır koca domuzun kuyruğun-
dan. Canı çıkmış domuz devrƒlƒr boylu boyunca. "Ava 
gƒden avlanır!" Dƒye söylendƒ Hayatƒ, köpeğƒyle bƒrbƒr-
lerƒne sarılarak bƒr mutluluk kozasına dönüştüler. Göz-
lerƒ mutluluk yaşlarıyla, yüreğƒ hayranlık ve mƒnnet 
duygularıyla doldu. Bƒr hüzün bulutu, vücudunun her 
yanını sardı. İkƒ gururlu avcı da hemen yetƒştƒler. Hasan 
Ağa eğƒlƒp, büyük çakısıyla yalnızca kuyruğunu kesƒp al-
dı. Alƒ Ağa da karnını yardı boydan boya. Her bƒrƒ baş-
larının üzerƒnde dönüp duran leş kuşlarına hayretle 
baktılar. Ne de çabuk almışlardı kokuyu. Hep bƒrlƒkte çe-
kƒp gƒderlerken konuştu Hayatƒ: "Hakkınızı teslƒm et-
mem gerekƒr kƒ yanılmışım ben. Sƒzler gerçekten çok ye-
teneklƒ gururlu, avcılarsınız. Şu koca Kozak Yaylası'nda 
sƒzƒn elƒnƒze su dökecek avcı çıkmaz! Sağ olun, var 
olun…" Gururlu avcıların gururlarını çokça okşamıştır 
bu övgü dolu sözler, kasılarak yürürler köye doğru…

Hayatƒ ƒse yüzüne yayılan bƒr gülümsemeyle, mut-
lulukla dolaşır ormanda köpeğƒyle bƒrlƒkte. Uzunca bƒr 
süre sonra da aklına düşer: "Bakımsız, çelƒmsƒz köpeğƒ-
me yedƒrmek ƒçƒn domuzdan nƒye büyükçe bƒr parça et 
koparmadım kƒ?" Hızla döner Çataloluk'a. Şaşar kalır 
gördüğüne. Yalnızca derƒ ve ƒskelet kalmıştır koskoca 
domuzdan gerƒye. Onca leş yƒyƒcƒ sƒlƒp süpürmüşlerdƒr 
her şeyƒ…

"Sona kalan, donakalır!" dƒye söylenerek yürür gerƒ-
sƒn gerƒ…

 ------------------ 
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 Avrupa Aydınlanması Osmanlı ƒçƒn hem şans hem de 
şanssızlıktı. Aydınlanmaya dek ƒşler ƒyƒ gƒdƒyordu. Os-
manlı vergƒlerƒnƒ alıyor, gerektƒğƒnde salma salıyor gül gƒbƒ 
geçƒnƒp duruyordu. Aydınlanma ƒle Avrupa'da mƒllƒ dev-
letler kuruldu, başkaldırılar başladı. İşler tersƒne döndü. 
Osmanlı vergƒlerƒ alamaz oldu. Dƒşe dokunur üretƒm de 
yoktu zaten. Ekonomƒ kötüydü. Ekonomƒ ƒyƒ değƒlse hƒç 
bƒr şey ƒyƒ olamazdı. Düzenƒn böyle gƒtmeyeceğƒ anlaşıldı. 
Yenƒlenme gerekƒyordu. 

 1800'lü yıllarda lll. Selƒm ƒle başlayan yenƒleşme adım-
ları ll. Mahmut dönemƒnde hız kazandı. Geleneksel padƒ-
şahlık yönetƒmƒ ve Yenƒçerƒ kökenlƒ ordu günün koşulları-
nın gerƒsƒnde kalmıştı. Devlet kadrolarının ve ordunun ye-
nƒlenmesƒ zorunluydu. Bƒr yandan Avrupa'dan da her ƒkƒ 
alanda uzmanlar getƒrƒlƒrken dƒğer yandan Avrupa'ya eğƒ-
tƒlmek üzere asker - sƒvƒl ƒnsanlar gönderƒldƒ. Ancak eğƒtƒm 
ƒçƒn gönderƒlecek ƒnsan kaynağı yetersƒzdƒ. Çünkü eğƒtƒm 
Medreseler ve dƒnƒ kurumlarda yapılıyor, gelenekçƒ gerƒ ya-
pı devam edƒyordu. O nedenle eğƒtƒmde de yenƒleşme kaçı-
nılmazdı. Bu kaçınılmazlığın bƒr nedenƒ de Avrupa'ya eğƒ-
tƒm ƒçƒn gƒdenlerƒn oradan aydın olarak dönmesƒ ve gƒdƒ-
şata dƒrenme eğƒlƒmlerƒnƒn güçlü olmasıdır. Aslında bu eğƒ-
lƒm Türk Aydınlanmasının başlangıcı sayılabƒlƒr. 

 Tanzƒmat'a dek süren bu dönemde medreselerden ba-
ğımsız ƒlk sƒvƒl ƒlkokullar ve ortaokul düzeyƒnde Rüştƒyeler 
açıldı. O güne dek ƒlkokul çağındakƒ çocuklar camƒlerde 
eğƒtƒm görüyordu. Ortaokul ve lƒse çağındakƒ çocukların 
eğƒtƒm alanı da medreselerdƒ. Eğƒtƒm dƒn öğrenmek ve ku-
ran ezberlemekle sınırlıydı. Hedef hafız yetƒştƒrmektƒ. Sƒvƒl 
ƒlkokullar açıldı açılmasına ama bu okullarda öğretmenlƒk 
yapacak öğretmen yoktu. Öğretmenlƒk camƒ ƒmamlarına 
ve medrese kökenlƒlere kalıyordu kƒ bunlar yetersƒzlƒklerƒ 
dışında çoğunlukla okuma yazma da bƒlmƒyordu. Bu 
önemlƒ bƒr sorundu.

 O yıllarda Türk aydınlarının ülkenƒn padƒşahlığın tek 
adam yönetƒmƒne karşı mücadelesƒ gƒderek artar. Asker/-
sƒvƒl aydınların mücadelesƒ sonucunda Tanzƒmat Fermanı 
yayınlanır. Artık ülke halkın değƒşƒk kesƒmlerƒnƒn temsƒl-
cƒsƒ olan bƒr meclƒsle yönetƒlecektƒr. Bu 1600 yıllık Osmanlı 
ƒçƒn bƒr dönüm noktasıdır. 

 TANZİMAT DÖNEMİ (1839 - 1876)
 Padƒşah Abdülmecƒt'tƒr ve ülkenƒn artık bƒr meclƒsƒ var-

dır. Ve bu dönem yenƒleşme adına bƒrçok adımın atıldığı 

dönemdƒr. Eğƒtƒm yƒne en önemlƒ atılımların yapıldığı 
alanlardan bƒrƒdƒr. Çünkü yenƒlƒklere uygun ƒnsan tƒpƒnƒ ya-
ratacak olan eğƒtƒmdƒr. Yenƒlƒkçƒlerle, gelenekçƒler arasın-
dakƒ çatışkılar üst sevƒyeye çıkar. Aslında bu çelƒşme bu-
gün de varlığını sürdüren Cumhurƒyet ƒle cumhurƒyet kar-
şıtlığının temel çelƒşmesƒdƒr. Son tahlƒlde tam bağımsızlık-
çı, emeğƒn özgürleştƒğƒ düzenle ƒşbƒrlƒkçƒlƒğƒn ve eşƒtsƒzlƒ-
ğƒn sürdürülmesƒnden yana olan düzenƒn uzlaşmaz çelƒş-
mesƒdƒr. 

Tanzƒmat dönemƒnde sƒvƒl okullar yaygınlaşır. Ama öğ-
retmen sorunu devam etmektedƒr. Öğretmenlƒk ƒçƒn za-
man zaman subaylardan yararlanılır. Ancak onların da öğ-
retmenlƒk eğƒtƒmƒ yoktur. Öğretmenlƒk gereksƒnƒmƒ karşı-
lamak üzere ƒlk kez öğretmen okulu açılır. 16 Mart 1848'de 
Darülmuallƒmƒn olarak açılan bu okulda eğƒtbƒlƒmƒn ƒlke-
lerƒ ve öğretƒm yöntemlerƒ ders olarak okutulmaktadır. Ge-
lƒşmeler devam eder, 15 Kasım 1868'de ƒlkokullara öğret-
men yetƒştƒren Darülmuallƒmƒn-ƒ Sıbyan açılır. Bu okullar 
daha da önemlƒdƒr. Çünkü ƒlkokul çağındakƒ çocukların 
eğƒtƒmƒ daha da özel yöntemlerƒ gereklƒ kılmaktadır. Bu 
okullarda da Usul-ƒ Tedrƒs (öğretƒm metodu) derslerƒ oku-
tulur. Hemen ardından da Darülmuallƒmat adıyla 26 Nƒ-
san 1870'de Kız Öğretmen Okulu açılır.

 Kız Öğretmen Okullarının açılması kadınların top-
lum hayatına katılması yönüyle önemlƒ bƒr adımdır. Ama 
çelƒşmeler devam etmektedƒr. Kız ve erkek çocuklarının ay-
nı sınıflarda hatta aynı okulda okumasına tepkƒler güçlü-
dür. Kız öğrencƒlerƒn erkek, erkek öğrencƒlerƒn kadın öğ-
retmence okutulması kabul edƒlƒr şey değƒldƒr. Erkek okul-
larında öğretmenlƒk yapacak kadın öğretmenlerƒn yaşlı ve 
çƒrkƒn olması gƒbƒ tedbƒrlere başvurulmaktadır. Benzer ted-
bƒrler Kız Öğretmen Okulu'na alınacak öğretmen adayları 
ƒçƒn de geçerlƒdƒr. Öğretmen olmak ƒçƒn öğretmen okulu 
mezunu olmak koşulu da yoktur. Neredeyse herkes öğret-
men olabƒlƒr.

 MESLEKLEŞME
 Öğretmenlƒğƒn herkesƒn yapabƒleceğƒ ƒş olmaktan çı-

karılması ll. Abdülhamƒd dönemƒne rastlar. Tanzƒmatçıla-
rın zorlaması ƒle 1876'da ƒlk anayasa ( Kanun-ƒ Esasƒ) ka-
bul edƒlƒr. Padƒşah ll. Abdülhamƒt'tƒr. Çok sürmez… Ab-
dülhamƒt 1868'de anayasayı askıya alır ve ƒstƒbdat dönemƒ 
denƒlen baskıcı bƒr dönem başlar. Hanƒ şu herkesƒn ƒzlen-
dƒğƒ, muhbƒrlƒğƒn, kovuşturmaların, zƒndanların, sürgün-
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lerƒn kırla gƒttƒğƒ dönem... Ama zıtların bƒrlƒğƒ ƒlkesƒ top-
lumsal ağırlığını hƒssettƒrmektedƒr. Yenƒleşme eğƒlƒmlerƒ 
baskılara karşın devam etmektedƒr.

 İlk Yüksek Öğretmen Okulunun (Darülmuallƒmƒn-ƒ 
Alƒye) kurulduğu 3 Kasım 1891 yılı bu dönemdedƒr. Onun 
gereksƒnƒmƒ ve gerekçesƒ öğretmen okullarına ve ünƒversƒ-
telere öğretmen yetƒştƒrmektƒr.

 Bu dönemƒn en önemlƒ adımlarından bƒrƒ ƒse "Mual-
lƒmlƒkte Meslek - ƒ İhtƒsas Tesƒsƒne Daƒr Talƒmat" adıyla ya-
yınlanan talƒmattır. Bu talƒmatla öğretmen olmak ƒçƒn; 1) 
İyƒ ahlaklı olmak, 2) Başka bƒr meslekle uğraşmamak, 3) 
Kendƒsƒne verƒlen ƒhtƒsasa uymak. Özellƒkle son ƒkƒ madde 
öğretmenlƒğƒn meslek olarak tescƒl edƒlmesƒnƒn kayda geç-
mesƒdƒr. Nƒtekƒm İkƒncƒ Meşrutƒyet (1908 - 1914) döne-
mƒnde bunun somut adımları atılır. İkƒncƒ Meşrutƒyet dö-
nemƒ Hürrƒyet fƒkƒrlerƒnƒn hızla yayıldığı, devrƒmcƒ adım-
ların atıldığı dönemdƒr. 1909 - 1913 yıllarında Erkek Öğ-
retmen Okulu Müdürü olan Satı Bey öğretmenlƒğƒn mes-
lek olması yönünde radƒkal adımlar atar. Medrese kökenlƒ 
eğƒtbƒlƒmden uzak öğretmenlerƒ meslekten çıkarır. Öğret-
men Okullarında meslekƒ derslerƒn ağırlığını arttırır. Bun-
ların ötesƒnde Ana Okulu öğretmenlƒğƒ ƒçƒn özel eğƒtƒm-
den geçmƒş kadın öğretmenlerƒn yetƒştƒrƒlmesƒ, halk eğƒtƒ-
mƒ, karma eğƒtƒm… gƒbƒ önemlƒ adımların atılmasını sağ-
lar. Ama tüm bu olumlu gelƒşmeler şehƒr merkezlƒdƒr. Oysa 
Türkƒye bƒr köylü ülkesƒdƒr. Köylerdekƒ yaşantı çağın çok 
çok gerƒsƒndedƒr. 

 Yenƒ bƒr ülke yaratma fƒkrƒ aydınlarda gƒderek artar. Bu-
nun ƒçƒn de köylerƒn kalkınması şarttır. Bunun yolu da köy-
lülerƒn büyük toprak sahƒplerƒnƒn baskısından kurtulup 
toprak sahƒbƒ olması ve köylülerƒn eğƒtƒlmesƒdƒr. 

 KÖY EĞİTİMİ - MINTIKA ÖĞRETMEN OKULLA-
RI

 Köylerde eğƒtƒmƒ sahƒplenecek öğretmen sorunu gün-
deme gelƒr. Öğretmen Okullarından mezun olanlar genel-
lƒkle şehƒr kökenlƒdƒr ve bunlar köylere gƒtmek ƒstememek-
tedƒr. Gƒtse bƒle köyü köylüyü tanımadığı ƒçƒn verƒmlƒ ola-
mamaktadır. Daha sonra başbakanlık da yapan Şemsettƒn 
Günaltay'ın 1914 yılında eğƒtƒmle ƒlgƒlƒ saptamaları Türk 
Eğƒtƒm Tarƒhƒ adlı kƒtabında Yahya Akyüz tarafından şöyle 

aktarılır:
 " Bƒrkaç yerdekƒ köhne İdadƒlerƒn ƒsmƒnƒ değƒştƒrmek 

veya şehƒrlerde memur çocukları ƒçƒn her şeyƒ okutmak fa-
kat hƒçbƒr şeyƒ öğretmemek şartıyla faydasız bƒrkaç mektep 
açmakla Anadolu uyandırılamaz. Yazara göre, köylünün 
durumunu ƒyƒleştƒrecek en acƒl tedbƒrlerden bƒrƒ mıntıka 
(bölge) okulları açılmasıdır. Bunlar bƒrkaç köyün çocukla-
rına yatlı ƒlkokul eğƒtƒmƒ verecek, zƒraat öğretecektƒr… Her 
mıntıka mektebƒnde bƒr Darülmuallƒmƒnden, bƒr zƒraat 
mektebƒnden mezun ƒkƒ esaslı muallƒm bulunmalıdır. Öte-
kƒ muallƒmler başka mektep mezunu olabƒlƒr… Maarƒf Ne-
zaretƒ ƒle beraber hepƒmƒz âlƒm yetƒştƒrmek nazarƒyesƒnƒ bı-
rakıp adam yetƒştƒrmek esasını kabul etmelƒyƒz. Nazarƒyecƒ 
'alƒm yamaklarından memlekete hayır ve kurtuluş gelmez. 
Memleket sözcü değƒl ƒşçƒ, tüketƒcƒ değƒl üretƒcƒ unsurlara 
muhtaçtır." Bu tespƒt çok net ve devrƒmcƒ bƒr tespƒttƒr ve 
Cumhurƒyet dönemƒ eğƒtƒm atılımlarına ışık tutmaktadır.-
Benzer düşünceler sıkça dƒle getƒrƒlmektedƒr. Köylerde eğƒ-
tƒmƒn nasıl ve hangƒ öğretmenlerce yapılmalıdır. Bunun ya-
nıtı 1914 yılında şöyle verƒlmektedƒr. 

 "… İsmaƒl Mahƒr Efendƒ, Kastamonu mebusu olarak 
gƒrdƒğƒ Meclƒs'te köy eğƒtƒmƒ fƒkƒrlerƒnƒ şöyle açıklamıştır 
(Temmuz 1914): 'Aşağı yukarı yetmƒş tane sancağımız var. 
Bunların çƒftlƒk olan bƒr yerƒnde, yahut araz - ƒ emƒrîye 
(devlet toprağı)'den bƒr yere, bƒr erkeklere bƒr kızlara mah-
sus gayet genƒş leylƒ ƒptƒdaƒ mektepler yaparız. O sancakta 
kaç köy varsa hesaplarsınız. Nerelerde mektep yapacaksak 
oralardan bƒr kız çocuğu bƒr erkek çocuğu alıp mektebe ko-
ruz. Kız mektebƒnƒn bƒrçok tertƒbatı olacak: Dokumacılık, 
aşçılık, dƒkƒşçƒlƒk, kadınların zƒraattan yapabƒleceklerƒ ta-
vukçuluk vs. Erkek mekteplerƒnde de tamamƒyle zƒraat ƒş-
lerƒ. Bunlara dört sene tahsƒl - ƒ ƒptƒdaƒye gösterelƒm. Türk 
çocukları gayet zekƒ olur. Üç sene de Darülmuallƒmƒn - İp-
tƒdaƒyenƒn programını bunlara gösterƒrƒm. Bƒr sene de mü-
kemmel tatbƒkat görürler. Sekƒz sene oldu mu? Sekƒz sene-
ye kadar o köylülerƒ mecbur edersƒnƒz, muallƒm evlerƒnƒ ve 
mekteplerƒnƒ yapsınlar. Sonra o erkek ve kızı evlendƒrƒrsƒ-
nƒz. İkƒ lƒra maaşla köylerƒne sevƒnerek gƒderler. Çünkü kö-
yün yanı başında yapılacak örnek tarlanın gelƒrƒnƒ o mual-
lƒm ve muallƒme alır. Bundan başka çaremƒz yoktur. Bu su-
retle Osmanlı ülkesƒnde yapılmadık köy mektebƒ kal-

maz… Böyle yapılmazsa, Darülmuallƒmƒm 
ve Darülmuallƒmattan talebe çıksın dersenƒz, 
ancak üç yüz senede bu muallƒm ve muallƒ-
meler meydana gelƒr…" (Yahya Akyüz - Türk 
Eğƒtƒm Tarƒhƒ). 

 Bu tartışmalar 15 Temmuz 1921'de yapı-
lan Maarƒf (Kurtuluş Savaşı'nın devam ettƒğƒ 
koşullarda yapılan bu kongre eğƒtƒme ne den-
lƒ önem verƒldƒğƒnƒn en önemlƒ belgelerƒn-
dendƒr) Kongresƒnde de gündemdedƒr. Maa-
rƒf Kongresƒnde "Köy Öğretmenƒ Yetƒştƒrme" 
vurgusu yapıldıktan sonra aynı yıl Gƒresun, 
Ordu, Burdur, Dƒyarbakır, Çorum, Malatya 
ƒllerƒnde (Lƒvalar) öğretmen okulları açılır. 
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Bƒr yandan bu okullar açılırken dƒğer yandan hemen ger-
çekleşmese de Mıntıka (bölge) okulları ısrarla tartışılmaya 
devam edƒlmektedƒr. Ertesƒ yıl yanƒ 1922'de öncekƒlerƒn de-
vamı olarak Samsun, Kayserƒ ( kız ve erkek ayrı ayrı), El-
bƒstan, Sƒƒrt, Gümüşhane, Sƒlƒfke'de yenƒ erkek öğretmen 
okulları açılır. Ayrıca ƒşgal altında olup da kapalı olan öğ-
retmen okulları da yenƒden açılmaya başlanır. Öğretmen 
okullarının sayısı 40'a ulaşır. 

 Savaşın henüz bƒttƒğƒ/bƒtmedƒğƒ bu koşullarda bu sayı-
da öğretmen okulunu açmak elbette kolay değƒldƒ. Bunla-
rın bƒr kısmı devlet - mƒllet ƒşbƒrlƒğƒ ƒle açıldı. Okul araç ge-
reçlerƒ de yƒne yörenƒn desteğƒ ve ƒşbƒrlƒğƒ ƒle yapıldı.İşte bu 
noktada savaşın ƒkƒ yüzü bütün çıplaklığı ƒle ortaya çık-
maktadır. Bƒr yüzü yok etmek, talan ve acımasızlık ƒken dƒ-
ğer yüzü dƒrenƒş ve ƒnsanlıktır. İnsanlığın kazandığı bu sa-
vaşta da halkın mutluluğu, hakları ön plandadır. O neden-
le savaşta bƒle ƒhmal edƒlmeyen eğƒtƒm sorunu savaştan 
sonra da hız kesmeden devam eder. 

 3 Mart 1924 yılında yapılan ve yenƒ eğƒ-
tƒm - öğretƒm polƒtƒkalarının belƒrlendƒğƒ 
kongrenƒn de en önemlƒ saptamalarından bƒrƒ 
köy öğretmenlƒğƒ - köy eğƒtƒmƒdƒr. Adım adım 
Köy Enstƒtülerƒne gƒden yolun taşları döşen-
mektedƒr.

 1926 yılında Mƒllƒ Eğƒtƒm Bakanı olan ve 
öldüğü 1929 yılına kadar bu görevƒ sürdüren 
Mustafa Necatƒ ƒnancın ve bƒlƒncƒn olmadığı 
yerde köy öğretmenƒ sorununun çözümlene-
meyeceğƒnƒ bƒlmektedƒr. Meclƒste sorunun 
hem nƒcelƒksel hem de nƒtelƒksel yönünü or-
taya koyar. Daha 1920'lerde Mustafa Kemal-
'ƒn söylemlerƒnde de kullandığı muallƒm or-
dusu deyƒmƒnƒ gündeme getƒrerek…

 "…Necatƒ Bey, 22 Nƒsan 1926'da TBMM'-
de Muallƒm Mekteplerƒne Muavenat Hakkın-
da Kanun tasarısı görüşülürken yaptığı ko-
nuşmada da, ülkede eğƒtƒmƒn gelƒşmesƒ ƒçƒn 
her şeyden önce bƒr muallƒm ordusu'na sahƒp 
olmak gerektƒğƒnƒ, muallƒm yoksuzluğundan ülkedekƒ bƒr 
buçuk mƒlyon okuma - yazma çağındakƒ çocuğun yarısı-
nın bƒle okula gƒdemedƒğƒnƒ ƒfade ettƒkten sonra şöyle de-
vam edƒyordu;

 … Behemehâl bƒr muallƒm ordusuna ƒhtƒyaç vardır ve 
bu muallƒm ordusunu vücuda getƒrmek lazımdır. Eğer Tür-
kƒye'de muallƒm ordusu teşekkül etmezse, orta tahsƒl, yük-
sek tahsƒl kalmaz. O vakƒt memleket, bƒrƒncƒ sınıf adamlar-
dan mahrum kalır. Türkƒye'de maarƒf hayatının temelƒ ƒlk 
muallƒm mekteplerƒnden başlar… Bƒnaenaleyh muallƒm 
mekteplerƒ yapmak lazımdır. Bunu verdƒğƒ netƒceden anlı-
yoruz. Her sene ƒkƒ yüz muallƒm çıkarıyor ve Türkƒye'nƒn 
ƒhtƒyacı olan üç bƒn muallƒmƒ çıkaramıyor…" (Cemƒl Öz-
türk - Atatürk Dönemƒ Öğretmen Yetƒştƒrme Polƒtƒkası).

 1929 yılı Dünyada ekonomƒk krƒzƒn yükseldƒğƒ Avru-
palı emperyalƒstlerƒ kasıp kavuran ve 1931'lere dek devam 
eden dönemdƒr. Avrupa ƒçƒn yıkım olan bu krƒzƒ Yenƒ Tür-

kƒye fırsata dönüştürmesƒnƒ bƒlmƒştƒr. Ekonomƒk durumu 
düzeltmek ƒçƒn devletçƒ/mƒllƒcƒ ekonomƒk seferberlƒk baş-
latılmış; lƒmanlar demƒryolları mƒllîleştƒrƒlmƒş, yer altı kay-
nakları kullanılmış ve sahƒp çıkılmış, fabrƒkalar açılmıştır. 
Hatta öyle kƒ Avrupa ülkelerƒnƒn paralarının değerƒ düş-
müş, Türk parası değerƒnƒ korumuş, bu sayede Osmanlı'-
dan kalan borçlar ödenmƒştƒr. 

 Ekonomƒk alandakƒ bu seferberlƒğe koşut olarak eğƒ-
tƒm alanındakƒ seferberlƒk de hız kesmemƒştƒr. Ekonomƒk 
zorluklar nedenƒyle yenƒ öğretmen okullarının açılması 
durdurulsa da nƒtelƒk yönüyle yenƒleşmeler devam etmƒş-
tƒr. 1932 reformu gƒbƒ… 

 "1932 reformu ƒle, ƒlk öğretmen okullarının özellƒkle 
Rƒyazƒye, Fƒzƒk, Kƒmya ve Felsefe derslerƒnƒn lƒse program-
larına göre eksƒk olan müfredatları, bu eksƒklƒkler gƒderƒle-
cek şekƒlde tamamlanmış… Ayrıca, Ruhƒyat ve Terbƒye gƒ-
bƒ meslekƒ derslerƒn ders saatlerƒ arttırılmış; bütün dersle-
rƒn, ƒlkokul müfredat programı göz önünde bulundurula-

rak ve uygulamalı bƒr bƒçƒmde verƒlmesƒ ön-
görülmüştür. Bu arada dƒn derslerƒ, 1931 
programıyla ƒlk öğretmen okullarının müfre-
datından tamamen çıkarılmış; bunların yerƒ-
ne, Askerlƒk ve Yurt Bƒlgƒsƒ derslerƒ konul-
muştur…

 Yukarıda sözü edƒlen "Muallƒm Mektep-
lerƒne Muavenat Hakkında Kanun" bƒr başka 
yönüyle de çok önemlƒdƒr. Mƒllƒ Eğƒtƒm Ba-
kanlığı'nın bütçesƒ açılacak okullar ve faalƒ-
yette bulunan öğretmen okullarını ƒyƒleştƒr-
me çalışmaları ƒçƒn yetersƒzdƒr. Bu kanun, her 
ƒlƒn kendƒ bütçesƒnƒn %10'nu bu okullar ƒçƒn 
Mƒllƒ Eğƒtƒm Bakanlığı'na gönderƒlmesƒ karar 
altına almıştır. Bu sayededƒr kƒ yenƒ okullar 
açılmış, köhne durumda olan okulların ƒhtƒ-
yaçları önemlƒ ölçüde karşılanmıştır." (Cemƒl 
Öztürk- Atatürk Dönemƒ Öğretmen Yetƒştƒr-
me Polƒtƒkası)

 Dedƒğƒmƒz gƒbƒ eğƒtƒm atılımları hız kes-
meden devam etmektedƒr. Deyƒm yerƒndeyse "artık cƒn şƒ-
şeden çıkmıştır". 1936'da Saffet Arıkan Mƒllƒ Eğƒtƒm Baka-
nı olur ve İlköğretƒm Genel Müdürlüğüne İsmaƒl Hakkı 
Tonguç'u getƒrƒr. 

 Cumhurƒyet'ƒn kuruluşunda düşünülen köylüye top-
rak dağıtma ve toprak reformu hedefƒ bu dönemde yenƒ-
den gündemdedƒr. Bunun ƒçƒn, köylerde eğƒtƒm ve bu eğƒtƒ-
mƒ yürütecek öğretmen sorununu çözmek zorunludur. 
Hem de hızlı bƒr bƒçƒmde. Çözüm Mustafa Kemal'ƒn de öte-
den berƒ düşündüğü çözüm "eğƒtmen" yetƒştƒrmektƒr. 

 EĞİTMEN KURSLARI
 Nüfusu 400'den az köylere öğretmen yetƒştƒrme ama-

cıyla Eskƒşehƒr - Mahmudƒye Köyüne 1936'da Saffet Arı-
kan'ın Mƒllƒ Eğƒtƒm Bakanlığı dönemƒnde "Eğƒtmen Kur-
su" açılır. Atatürk'ün önerƒsƒyle ƒlk kez açılan bu okulda, as-
kerlƒğƒnƒ onbaşı/çavuş olarak yapan yeteneklƒ kƒşƒler seçƒ-
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lerek eğƒtƒlecek, kısa bƒr kurstan geçƒrƒlerek 3 
yıllık köy okullarında okuma yazmayı ve basƒt 
hesap bƒlgƒlerƒnƒ öğreten "eğƒtmen" adıyla gö-
rev yapan köy öğretmenƒ olacaklardı. Bu proje 
hayata geçtƒ. Askerler ƒçƒnden seçƒlen yeteneklƒ 
ve ƒsteklƒ olan köylü çocukları, 7 - 8 aylık bƒr 
kurstan sonra köylere eğƒtmen (bƒr anlamda 
öğretmen yardımcısı) olarak gönderƒldƒ. Eğƒt-
menlerƒn eğƒtƒmƒ 7-8 aylık kurslarla sınırlı de-
ğƒldƒ. Onlar köydekƒ öğretƒm dönemƒ bƒtƒmƒn-
de yenƒden kursa alındı, daha ƒlerƒ yöntemlerle 
eğƒtƒmlerƒne devam edƒldƒ. 3 yıl süren eğƒtmen 
eğƒtƒmlerƒ bununla da sınırlı kalmadı. On ta-
nesƒ bƒr bölge olarak planlanan her bölgeye ge-
zƒcƒ bƒr başöğretmen atandı, bu başöğretmen-
ler sorumlu olduğu köylerƒ gezerek eğƒtmenle-
rƒn eğƒtƒmlerƒnƒ hƒzmet dönemƒnde de sürdür-
dü. Eğƒtmenlerƒn görevƒ okulda öğretmenlƒkle 
de sınırlı değƒldƒ. Modern tarım konusunda da 
eğƒtƒldƒler. Onlara atandıkları köyde tarım ara-
zƒsƒ verƒldƒ. Bu yolla hem geçƒmlerƒne katkı sağ-
landı hem de köylüye modern tarım yapmak 
konusunda da öncülük etmelerƒ gerçekleştƒ. 
Çok yararlı olduğu görülen eğƒtmen kursları-
nın sayısı hızla arttırıldı.

 1948 yılına dek her yıl açılan Köy Eğƒtmen 
Kursları hem öğretmen açığını kapatmak hem 
de Köy Enstƒtülerƒne laboratuar olmak yönle-
rƒyle eğƒtƒm tarƒhƒmƒz ƒçƒn önemlƒ bƒr deneydƒr. 
Nƒtekƒm aynı yıl 5 yıllık köy okullarına öğret-
men yetƒştƒrmek üzere Eskƒşehƒr Çƒfteler ve İz-
mƒr Kızılçullu'da ƒkƒ "Köy Öğretmen Okulu" 
açıldı.

 "Eğƒtmen kursları, 1948'e kadar her yıl 
açılmış, yaklaşık 9 bƒn eğƒtmen yetƒştƒrƒlmƒştƒr. 
Bunların 30'u kadındır. Kadın eğƒtmenlerƒn 29-
'u İzmƒr - Kızılçullu, 1'ƒ 1944 yılında Konya - İv-
rƒz Köy Enstƒtüsü Eğƒtmen Kursu'nda yetƒştƒ-
rƒlmƒştƒr. Kızılçullu Kursunu bƒtƒrenlerden yaşı 
küçük olan kız eğƒtmenler Köy Enstƒtüsü'ne öğ-
rencƒ olarak aktarıldı… (Tonguç, 1952 - Nƒyazƒ 
Altunya'nın Köy Enstƒtülerƒne Toplu Bakış, 
2009 araştırmasından aktarım)

 Yukarıda anlattıklarımız Türk Aydınlan-
masının eğƒtƒm ayağının aşağı yukarı 100 yılı-
nın özetƒdƒr. İlk Öğretmen Okulunun, Mıntıka 
Okullarının ve Eğƒtmen Kurslarının açılışına 
dek süren bu süreç sosyolojƒk bƒr laboratuar gƒ-
bƒdƒr. 1938'de Mƒllƒ Eğƒtƒm Bakanı olan Hasan 
Âlƒ Yücel ve Köy Enstƒtülerƒnƒn babası olarak 
anılan İlköğretƒm Genel Müdürü İsmaƒl Hakkı 
Tonguç bu deneylerƒ "Köy Enstƒtülerƒ" ƒle taç-
landırdı. O nedenle dƒyoruz kƒ öncesƒyle var 
olan Köy Enstƒtülerƒ sonrası ƒle de var olmuş-
tur. Ve olmaya devam edecektƒr.
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 Değerlƒ Dostlar: 
 6 Mayıs 1959 günü, büyük heyecanla ve büyük umutlarla bundan 59 yıl ön-

ce, o zamanın Yugoslavya'sının Makedonya Cumhurƒyetƒ'nƒn güneydoğusun-
dakƒ Bulgarƒstan-Yunanƒstan sınırına yakın Strumƒca-Radovƒş şehƒrlerƒ orta-
sındakƒ safƒ Müslüman Türk Köyü İzleva'dan anavatanımıza göç ettƒk. Köyü-
müzden çıkarken ve Strumƒca kasabasına gƒden caddede köylülerƒmƒzle -tek 
Hırƒstƒyan Lubƒnko dahƒl- ve akrabalarımızla vedalaştık. Bu beklenmedƒk gö-
çe çıkarkenkƒ vedalaşmak çok zor ve duygulu. Bƒrbƒrƒmƒze bellƒ etmeden hü-
zünlenƒrdƒk ve sapa yerlere çekƒlerek ağlardık da ağlardık. (Bu satırları yazar-
ken de kendƒme hâkƒm olamadım ve ağladım.). 

 Arasına bƒndƒğƒmƒz ve sıkıştığımız eşyalarımızla, hantal kamyonla yola 
çıktık. Makedonya'nın Yunanƒstan sınırındakƒ Gev-
gelƒ'ye geldƒk ve burada bƒr gece kaldık. Ertesƒ gün 
kara trenle Selânƒk'e, orada da bƒr gece kaldıktan 
sonra İstanbul/Sƒrkecƒ'ye, oradan da Zetƒnburnu'n-
dakƒ Muhacƒrhaneye yerleştƒrƒldƒk. Muhacƒrhane-
dekƒ 2 haftalık mƒsafƒrlƒkte TC'ye gƒrƒş evrakları ha-
zırlandı ve 3 ay İstanbul/Bayrampaşa'da ( o zama-
nın Sağmalcılar'ı-Altıntepsƒ'de) kaldık. Sonra İz-
mƒt'e geldƒk ve orada 5 yıl yaşadıktan sonra nƒhayet 
İzmƒr'e yerleştƒk. 

 Burada devletten sadece çalışanlara 5 yıl gelƒr 
vergƒsƒ muafƒyetƒ dışında hƒçbƒr yardım almadık. 
Özellƒkle ƒlk göç yıllarında çok zorluklar yaşadık. 
Ancak Evlâd-ı Fâtƒhan olan Balkan Göçmenlerƒ-
Muhacƒrlerƒ çalışkanlıkları, dürüstlüklerƒ ve bƒrbƒrlerƒyle dayanışmaları saye-
sƒnde Allah'a şükür, hepƒmƒz hayata tutunduk; ev-bark sahƒbƒ de olduk, çocuk-
larımızı okutabƒldƒk . Bugün herkes emeklƒlƒğƒnƒ kazandı ve ƒyƒ sevƒyelere ulaş-
tık. 

 Atatürk'ün özel önem verdƒğƒ İzmƒr'de yaşamaktan ( tabƒƒ kƒ İzmƒt ve İs-
tanbul'da da yaşamaktan) son derece memnunuz ve mutluyuz. Ayrıca İzmƒr, 
Anadolu'da Atatürk İlke ve Devrƒmlerƒnƒn en güçlü, en dƒrençlƒ kalelerƒnden 
bƒrƒdƒr. Atasına da yürekten bağlıdır. 

 İzmƒr'de (Kamu Yararına Çalışır Dernek Statüsünde olan) Makedonya 
Göçmenlerƒ Kültür ve Dayanışma Derneğƒ'nƒ kurdum ve Makedonya'da Öğ-
retmen Vekƒllƒğƒ ƒle başlayan ve Anavatan Türkƒye'de Mƒlletvekƒllƒğƒne kadar 
uzanan hayat çƒzgƒmƒ, doğup büyüdüğüm ata yurdumu hƒç unutmadığımı ve 
orada kalan kardeşlerƒm ƒçƒn de çarpan yüreğƒmƒn hangƒ hƒzmetlere yol açtığı-
nı da beş kƒtabımın en sonuncusu olan ACI-TATLI HÂTIRALAR "YUGOS-
LAVYA'DAN TÜRKİYE'YE" kƒtabımda yazdım. Bu kƒtabımın genƒşletƒlmƒş 

4'üncü baskısı da yenƒ çıktı. (Kƒtaplarıma  ulaşı-www.kemalvatan.com.tr
labƒlƒnƒr) 

 Ne mutlu Türk'üm dƒyene ve Atatürk'ün yolundan gƒdene! 



 Müzelerƒn ƒçƒnde ne var? Ressamın yaptığı resƒm-
de kƒşƒnƒn sadece yüzünü ve vücudunun belden yuka-
rısını görülüyorsa o resme ne denƒr? Ressamın kendƒ 
portresƒnƒ yapmasına ne denƒr? Konusu olmayan re-
sƒm olur mu?

 Tüm ƒyƒlƒkler kal-
bƒnde büyük mutlu-
luklara, tüm kötülük-
ler de büyük üzüntü-
lere sebep olabƒlen, 
kendƒnƒ ƒfade edeme-
dƒğƒnde ağlama nö-
betlerƒ tutan ya da ök-
sürük krƒzƒne gƒren 
Leyla adlı kız çocuğu-
nun, ƒlham perƒlerƒ-
nƒn evƒnde, modern 
s anat  müze sƒ nde, 
'müz' adlı -kƒmsenƒn 
göremedƒğƒ- ƒlham pe-
rƒsƒyle ya da orada ça-
lışan teyzesƒyle geçƒr-

dƒğƒ bƒr günün hƒkâyesƒnƒ, Müzede Canavar Yok-
muş Hüsne Rhea Çƒğdem.(*)'ta yazmış, 

Bƒr solukta okunan kƒtabın hedefƒ, alt başlığında be-
lƒrtƒldƒğƒ gƒbƒ, meraklı çocukları sanat yolculuğuna çı-
karmak. Sade, anlaşılır ve akıcı bƒr dƒlle, müze gezecek 
çocuklara bazı temel bƒlgƒler ve kavramları anlatan Çƒğ-
dem, zor bƒr ƒş başarmış, aslında.

Müz, Leyla'ya müze gezme kurallarını anlatıyor:
o Dƒğer zƒyaretçƒlerƒ rahatsız etmemek ƒçƒn sessƒz ol-

mak.
o Sanat çalışmalarına zarar görmesƒn dƒye onlara do-

kunmamak.
o Müzenƒn ƒçƒnde sakƒn, yavaş, dƒkkatlƒ adımlarla yü-

rümek.
o Etrafımızdakƒ sanat çalışmalarına gözlerƒmƒzƒ dört 

açarak bakmak.
 Müzelerƒn ƒçƒnde ne var? Ressamın yaptığı resƒmde 

kƒşƒnƒn sadece yüzünü ve vücudunun belden yukarısını 
görülüyorsa o resme ne denƒr? Ressamın kendƒ portre-
sƒnƒ yapmasına ne denƒr? Konusu olmayan resƒm olur 
mu?

 Gerçek bƒr elma ya da çanakta duran meyveler res-
medƒlƒrse, adı ne olur?

 Bazı çağdaş sanatçıların bƒr şeye bakarak onu bƒre-
bƒr resmetmek yerƒne bambaşka bƒr arayışla, deneyƒm-
ledƒklerƒ, hƒssettƒklerƒ ya da gördüklerƒ şeylerƒ şekƒl, çƒz-
gƒ ve fırça darbelerƒyle resme dönüştürmesƒne ne ad ve-
rƒlƒr?

 Bƒr fƒkƒr ya da kavramdan yola çıkarak bu kavramı 
en ƒyƒ anlatabƒleceğƒ malzemelerƒ bulup bƒr araya getƒre-
rek üretƒlen -ƒlgƒnç- çalışmalara ne ad verƒlƒr?

 Müze koleksƒyonlarında bulunan ya da sergƒler ƒçƒn 
ödünç aldıkları sanat çalışmalarını en ƒyƒ şekƒlde ƒzleyƒ-
cƒyle buluşturabƒlmeyƒ araştıran ƒnsanlara ne denƒr? Kƒ-
tapta, yukarıdakƒ bazılarına yer verdƒğƒmƒz soruların ya-
nıtını alıyoruz: portre, oto portre, soyut resƒm, yerleş-
tƒrme, küratör gƒbƒ.

 Müz, Leyla'ya renklerƒ öğretƒyor:
o 7 renk var: kırmızı, turuncu, sarı, yeşƒl, mavƒ, lacƒ-

vert, mor
o 3 ana renk var: Kırmızı, sarı, mavƒ.
o İkƒ ana renk bƒr araya gelƒp dans ettƒğƒnde yenƒ bƒr 

renk doğar;
o Kırmızı sarıyla dans edƒnce turuncu,
o Sarı mavƒyle dans edƒnce yeşƒl,
o Mavƒ kırmızıyla dans edƒnce mor doğar.
o Bƒr rengƒ koyulaştırmak ƒçƒn sƒyah, açmak ƒçƒn be-

yaz kullanılır.
 Yazarın konuşturduğu Müz, "sanat çalışmalarının 

yanında bulunan bƒlgƒlendƒrme notlarına künye denƒr", 
deyƒp künyeden sanatçıların ƒsmƒnƒn, tarƒhƒnƒn, çalış-

Müzede Canavar Yokmuş, 
Ama Neler Varmış?!..

Şadiye DÖNÜMCÜ
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maya koyduğu ƒsmƒn, çalışmanın yapıldığı tarƒhƒ, hangƒ 
teknƒğƒ kullandıklarını ve çalışmanın kƒmƒn koleksƒyo-
nunda olduğunu öğrenebƒleceğƒmƒzƒ söylüyor, mesela.

 Müz, Leyla'ya bƒlmece soruyor: 
"Tahtanın üstüne gerƒlmƒş bembeyazdır/
bu malzemeyƒ genellƒkle ressamlar kullanır/
üstüne akrƒlƒk ya da yağlı boya vurulur/
ressamlar tüm duygularını onun üzerƒne kondurur."
 Leyla bƒlmeceyƒ yanıtlıyor: Tuval
 'Müz, Leyla'ya hƒtaben (özetle):
 "Düşünen ve sorgulayan ƒnsan olmak demek, aynı za-

manda üreten ve yaratan ƒnsan olmak anlamına gelƒyor 
kƒ, bu da sanat ƒçƒn vazgeçƒlmez. Yaratmanın da ƒlk adı-
mı hayal etmektƒr. Bƒr ƒnsanın hayal gücü olduğu sürece 
her şeyƒ yaratabƒlƒr, her şeye farklı bƒr gözle bakabƒlƒr. Ye-
ter kƒ yaratıcılığını besleyen yerlerde ve ƒnsanların etra-
fında ol." deyƒnce Leyla'nın zaten büyük olan yüreğƒ da-
ha da büyümüş ve renklenmƒştƒ.

 Gezƒ sonunda Leyla'nın, Müz'den (özetle) öğren-
dƒklerƒ:

o Merak etmek yaşamın en büyük sƒhƒrlerƒnden bƒrƒ.
o İhtƒyacımız olan tek şey hayal gücü,
o İnsan, her şeyƒn üstesƒnden -öksürerek ya da ağlaya-

rak değƒl-, yaratarak gelebƒlƒr.
o İnsanın kendƒnƒ sanat yoluyla ƒfade edebƒlmesƒ, bü-

yük bƒr hedƒyedƒr.
 
Çƒğdem'le, http://www.rheaworks.com/ƒƒmden-

dklenler Namrun Yaylası'nda tanıştık. 
 u Ankara'ya dönüşte "Müzede Canavar Yokmuş"

okudum.
 Kƒtabı çok sevdƒğƒmƒ, çocuk ve sanat alanında bƒr ek-

sƒklƒğƒ doldurmaya yardımcı olacağına ƒnandığımı, ba-
şarılı bƒr kurgusu olduğunu, yerleştƒrme, küratör vb. gƒ-

bƒ kavramları bƒle başarıyla tanımladığını, çocuklarla ça-
lışmanın getƒrƒsƒ deneyƒmƒnƒn kƒtaba yoğun olarak sƒn-
dƒğƒnƒ, satırların arasından güler yüzlü, sevecen, sakƒn 
kƒşƒlƒğƒnƒn yansıdığını, kahramanı -aslında kendƒsƒ- 
'Müz gƒbƒ çok sık hayal kurmasını ve o hayallerƒ yazması 
durumunda her yaşta okurunun 'turuncu renge bürü-
neceğƒnƒ, kƒtabı resƒmleyen 'ın kƒtaba an- Onur Gülfƒdan
lamlı ve çok renklƒ katkı verdƒğƒnƒ, hatta kendƒsƒnƒn ƒşƒnƒ 
bƒr nebze kolaylaştırdığını Çƒğdem'e yüz yüze söyleye-
meyƒnce yazdım.

 Hüsne Rhea Çƒğdem kƒmdƒr? Tanıyalım:
 1986-Adana doğumlu. İstanbul Ünƒversƒtesƒ İngƒlƒz 

Dƒlƒ ve Edebƒyatı Bölümü mezunu.
 Robert Kolej'de (2007- 2012) sanat koordƒnatörlüğü 

yaparken tasarladığı okul sonrası sanat programları sa-
yesƒnde yüzlerce çocukla çalışır. Bu süreçte yaptığı seya-
hatler (Avustralya, Amerƒka, Avrupa, Latƒn Amerƒka ve 
Hƒndƒstan) ƒle dünyayı deneyƒmler. Yoga ve medƒtasyon 
pratƒğƒnƒ hocalık eğƒtƒmƒyle (2013) derƒnleştƒrƒr. Müze Yö-
netƒmƒ yüksek lƒsansını (2013) tamamlar.

 İstanbul Modern Sanat Müzesƒnde (2013-2017) sıra-
sıyla gönüllü, eğƒtmen, ƒçerƒk gelƒştƒrme uzmanı ve eğƒtƒm 
programları yönetƒcƒsƒ olarak çocuklar ve yetƒşkƒnler ƒle 
çalışır.

 Nƒsan- 2017 ƒtƒbarıyla çocuklar ƒçƒn hƒkâyeler yazı-
yor, sergƒlere paralel eğƒtƒm programları tasarlıyor, yoga 
derslerƒ verƒyor, ƒnzƒvalar düzenlƒyor.

 -------------------
Hüsne Rhea Çƒğdem. Müzede Canavar Yokmuş. Re-

sƒmleyen: Onur Gülfƒdan. Çınar Yayınları. Hazƒran-
2018. 
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Şadƒye Dönümcü, Hüsne Rhea Çƒğdem ƒle



Derneğƒmƒz tarafından İzmƒr'de ayda bƒr yapılması 
planlanan kahvaltılı buluşmaların ƒlkƒ adabelenlƒ 
arkadaşımız Akın Göktaş'ın ƒşlettƒğƒ Popcorn kafede 
yapıldı. Kahvaltımıza adabelenlƒ TRT sanatçımız 
Makbule Kaya'nın katılması kahvaltının tadına tad 
kattı. Katılamayan arkadaşlarımızı ve dostlarımızı 
Aralık ayındakƒ kahvaltımıza beklƒyoruz.

63ADABELEN 48  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

Haberler Haberler Haberler Haberler

İZMİR'DE ADABELEN KAHVALTI GÜNLERİ BAŞLADI

2018-2019 Öğretƒm yılının başlaması nedenƒyle 
derneğƒmƒz, CAN Radyo’da “Öğretmenlƒk Mesleğƒ ve 
Eğƒtƒm Sorunlarımız” başlıklı bƒr radyo programı 
oluşturdu. 

Programda Adabelenlƒ eğƒtƒmcƒ yazar Ahmet 
Doğan konuğumuzdu.

CAN RADYO’DA GÜNÜMÜZDEKİ EĞİTİMİ KONUŞTUK

Okulumuz mezunları dönem ve sınıf  bazında 
geleneksel buluşmalarını bu yılda sürdürüyorlar.

Derneğƒmƒzƒn üye ve temsƒlcƒlerƒnƒn zaman 
zaman yönetƒcƒlerƒnƒn de katıldığı bu toplantılarda 
Adabelen ruhu yaşatılıyor. Burs sƒstemƒmƒze önemlƒ 

katkılar oluşturuluyor. Derneğƒmƒze yenƒ üyeler 
kazanıyoruz. Adabelen dergƒmƒzƒn bağış sƒstemƒne 
katkılar alıyoruz. Bu tür dönem buluşmalarını 
düzenleyen Adabelen’lƒ arkadaşlarımıza teşekkür 
belgelerƒ verƒyoruz.

ADABELENLİ DÖNEM BULUŞMALARI SÜRÜYOR

“SELAM OLSUN, YÜREĞİNİN YERİNİ BİLENLERE”

2018-2019 YILI BURS SİSTEMİMİZ SÜRÜYOR
2006 yılından berƒ sürdürdüğümüz Atatürk ve Cumhurƒyet 

sevdalısı ünƒversƒte öğrencƒlerƒmƒze burs katkımız artarak 
sürüyor. Yönlendƒrme yetkƒsƒnƒn derneğƒmƒze verƒldƒğƒ burs 
sƒstemƒnde 2018-2019 öğretƒm yılında seksen üzerƒnde öğrencƒ 
olacağını umuyoruz.

Katkı koyan Adabelenlƒlere ve Adabelen dostlarına yürekten 
teşekkür ederƒz.

Hp
Yapışkan Not
Adabelenli

Hp
Yapışkan Not
Adabelenli

Hp
Yapışkan Not
seksenin

Hp
Yapışkan Not
yıl da



Kuşadası Beledƒyesƒ tarafından düzenlenen yerel 
yazarlar şenlƒğƒ 26-29 Ekƒm 2018 tarƒhlerƒ arasında 
yapıldı.

Şenlƒğe Adabelenlƒ yazarlarımız Etem Oruç, Naƒl 
Topal, Behlül Değerlƒ,  Mehmet Zekƒ Fƒdandal 
katıldılar. Kƒtaplarını ƒmzaladılar. Vatandaşlardan 
yoğun ƒlgƒ gören şenlƒğƒn son gününde Beledƒye 
başkanı Özer Kayalı, yazarlara teşekkür belgelerƒnƒ 
verdƒ.

YEREL YAZARLAR ŞENLİĞİNDE ADABELEN RÜZGARI ESTİ

54 ADABELEN 48  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

Haberler Haberler Haberler Haberler

Mesut ÖRÜS
Öğretmenimiz

Altan ALTINKAYA
1956 Mezunumuz

Mehmet ÖZTÜRK
1961 Mezunumuz

Ekrem ARIKAN
1963 Mezunumuz

Mehmet KUZGUN
1967 Mezunumuz

Hayri ERDOĞAN
1969 Mezunumuz

Huriye ÇELİK
1971 Mezunumuz

Türkan ERTÜRK
1988 Mezunumuz




